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I. INTRODUÇÃO

Existe atualmente um grande incentivo para a obtenção

de dados de experimentos envolvendo colisões em alta energia. Is

to já era verdade em 1958 guando Glauber desenvolveu a teoria pa

ra tais processos [1] - objetivo básico deste curso. Nesse tempo, po

rém, "alta energia" significava "protons de centenas de MeV e a

razão pela qual os físicos pesquisavam as colisões de alta ener-

gia era a esperança de obter informação mais detalhada sobre o

potencial nuclear. Quando o comprimento de onda é suficientemen

te peque. _ .. »»i.. ribuição angular de partículas espalhadas elas

ticamente se torna, num certo sentido, um mapa mais ou menos de-

talhado da região de interação [2]. As colisões inelásticas também

podem fornecer o mesmo tipo de informações e quando a energia au

menta', a importância dessas colições (inelásticas) também aumen-

ta e a sua variedade se multiplica.

Atualmente, com as altas energias de que dispomos pa

ra acelerar ions pesados (protons até 300 GeV, ions pesados - 3 GeV A) ,

pode-se ter esperança de realizar um projeto mais ambicioso:"ver"

a estrutura do nucleon. Pode-se também ter a esperança de atin-

gir situações tais, durante a colisão, que a própria linguagem em

termos de potencial se torna inadequada.

Os experimentos em baixa energia (baixa aqui incluin

do a alta energia de Glauber) tern nos fornecido informação bas-

tante detalhada sobre propriedades do núcleo frio: a distribui-

ção da matéria dentro do núcleo, a distribuição da carga, o mo-

mento de Fermi médio dos núcleons, estados de partícula indepen-

dente, excitações coletivas, etc. Como a densidade da matéria

nuclear é enorme

p -

(Compare can a densidade do sol p . - 1.4 g/cm ) é muito difícil comprimi-

la . Impossível, com co l i sões envolvendo ions pesados em baixa e
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nergia. O resultado disso é que sabemos quase nada sobre as pro

priedades da matéria nuclear com densidades p > p <? altas ener

gias de excitação. Seria, então possível atingir, através de co

lisões de alta energia envolvendo ions pesados, regimes onde a

densidade da matéria nuclear seja maior que p ? Seríamos capa-

zes de "ver" os pions soltos no núcleo formando uma matéria nu-

clear até então desconhecida? Se as densidades e temperaturas

forem suficientemente altas, poderíamos pensar em tormar uma ma-

téria nuclear ainda mais estranha, composta de quarks e gluons.

Essa é a esperança e a motivação atual para o grande incentivo ã

pesquisa com ions pesados em alta energia.

Naturalmente, existe uma série de dificuldades no

que se refere ã observação de tais transições de fase da matéria

nuclear. Por exemplo, a observação das diversas fases envolveria

a necessidade da sua completa equilibração, para que se possa de

tectar sinais característicos. Isto não ocorre experimentalmen-

te e daí a dificuldade de "ver" esses fenômenos. No entanto, em

bora esses objetivos não tenham sido atingidos ainda, podemos d_i

zer com segurança que muita física nova se aprendeu pelo caminho.

E boa parte dela é compreensível dentro do esquema da teoria de

Glauber.

Do ponto de vista teórico, existem várias simplifica

ções que ocorrem no tratamento das colisões entre ions pesados

em alta energia, se compararmos com baixa energia. Consideremos,

por exemplo, a reação

O -t X°*?b —-> l5o -+ X

Quais são os processos possíveis para produzir O em baixa ener

gia? São vários: transferência de um neutron para o núcleo do

chumbo (excitado ou no estado fundamental), break up do neutron

com ou sem excitação do alvo, excitação coulombiana do projétil

que decai a caminho do detector em 0+n (esse processo pode ser

bastante importante a energias abaixo de 20 MeVA, pois a energia

coulombiana desse sistema é da ordem de 5 MeVA) , etc. Em ener
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-tias acima de - 100 MevA (que parece ser o limite inferior da a

plicação da teoria de Glauber) muitos desses processos são elimi

nados, são pouco prováveis. O efeito coulombiano, por exemplo,

se torna desprezível, a interação residual entre o fragmento emer

gente e o alvo pode ser ignorada, pois não há tempo suficiente pa

ra isso e o processo que com maior probabilidade produz o se

reduz a apenas um, a colisão periférica de nucleons do alvo com

o neutron do projétil, produzindo 0 no estado fundamental e

um alvo excitado que decai.

Poder-se-ia argumentar ainda que o problema que que-

remos tratar, ou seja, a colisão de um núcleo incidente com um

outro núcleo, ambos consistindo de muitas partículas é difícil

de formular em qualquer energia. E que em altas energias a si-

tuação pode parecer ainda pior devido ao número elevado de canais

abertos e o numero elevado de ondas parciais a ser considerado.

Como mostraremos no que segue a teoria de Glauber é extremamente

bem adaptada para essas condições e tem o mérito de converter es

sas "dificuldades" em vantagens teóricas para simplicação da de£

crição da colisão entre ions pesados em alta energia.

II. ESPALHAMENTO ELÁSTICO

II.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Consideraremos no que segue o espalhamento elástico

de partículas que interagem com um potencial estático V(r). Nes

te caso, a equação de Schrõdinger a ser resolvida se escreve

- Ê T Cr)
~ (II.1.1)

onde E é a energia da partícula incidente

t " 'V-* (II.1.2)
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Podemos r e e s c r e v e r a e q u a ç ã o ( I I . 1 . 1 ) da seguinte f o r

ma

(II.1.3)

0 problema do espalhamento elástico de uma partícula pelo poten-

cial estático V(r) se traduz então, matematicamente, em resol-

ver a equação (II.1.3) com a condição de contorno de que a dis-

tâncias grandes em comparação com o alcance do potencial, a fun

ção de onda tenha a forma assintõtica

'ter) —» e + [&) ̂ r (li.1.4)

ou seja, a soma de uma onda plana incidente e uma onda esférica

emergente com amplitude de espalhamento f(e) . Se a densidade

da onda incidente for 1 , então o fluxo incidente coincidirá com

a velocidade incidente v=fik.

O fluxo espalhado através do ângulo sólido dft é

.1.5,

de tal forma que o elemento diferencial correspondente do , da se

ção de choque será dado por

(n.2.6)

A solução do problema, como formulado, envolveria duas

coisas: determinar as funções de onda que satisfazem (II.1.3) e,

dentre elas selecionar aquelas que obedecem á condição de contor

no (II.1.4). Ê possível formular o problema de uma maneira mais

unificada, que incorpora ambas, a equação de Schrõdinger e a con

dição de contorno. Isto pode ser obtido através de uma equação

integral. Define-se, para tanto, a função de Green do problema,

( I I > 1. 7 )
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Ê fácil verificar que a solução geral dessa equação,

pode ser escrita

q»t" \r-- r'l

com a+6 = 1 . O requerimento de que G(r,r') representa a amp li.

tude que corresponde à radiação estacionaria de uma fonte coeren

te em r1 , imçli«_i a=1 , B=0 . Essa função de Green, pede en-

tão ser escrita

(II.1.9)

£ fácil verificar que a função de onda

(II.1.10)

satisfaz a equação de Schrõdinger identicamente. A condição de

contorno (II.1.4) está automaticamente incorporada ã solução. Pa

ra ver isso, expande-se a solução encontrada para r*»

\f-?'\ —•> r - r±f

I r ' I
com •* 0 . Essa razão e pequena quando r e grande,

pois a integração em r' está limitada à região do espaço onde

V(r') i 0 . Agora define-se o vetor de propagação que tem a dire

ção de r

Wr ^ \*\ £ - h £

Da equação integral

- e

obtém-se, no limite
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Esta é a forma assintótica desejada, eq. (II.1.4). Mais

do que isso. ãá uma expressão exata para a amplitude de espalha-

mento f(8) . A forma geral e mais usual para f(6) é a seguin

te,

n

£1
- ,C V<f) Tyff'J^r (ii.1.13)

onde a notação f(k,k') para f(9) denota a amplitude de espa-

lhamento da direção k para uma nova direção k1 , onde, é cla-

ro |k| = |k'| e ^(r) denota a solução do espalhamento com on
.?••*• kik rda incidente e * . A expressão (II.1.13) deixa claro que para

calcular precisamente o espalhamento, basta conhecer iK(r) na
k

região do potencial, V(r) ̂  0 .

II.2. EXPANSÃO EM ONDAS PARCIAIS

A expansão em ondas parciais da função de onda, é um

dos métodos mais usados na teoria de espalhamento. Faremos, nes

ta seção um resumo desse método.

Se um potencial V(r) tem simetria axial com rela-

ção à direção de propagação da onda incidente, pode-se expandir

a função de onda numa série do seguinte tipo:

f^U)

onde P/(w) é o £-ésimo polinômio de Legendre com argumento u=

=cos(k,r) .

Esta expansão, eq. (II.2.1), é particularmente conve

niente para potenciais centrais. Nesse caso, devido ã conserva-

ção do momento angular, a equação de Schrõdinger se desacopla em
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I e ficamos com equações diferenciais ordinárias desacopladas pa

ra as funções radiais g^(kr) .

Quando r -»•<», ou seja em regiões longe do alcance do

potencial, as funções c^fkr) se reduzem a superposições de on-

das esféricas "incidentes" e espalhadas. Sua forma assintótica

pode ser escrita

0* J;kf I
.2.2)

onde os coeficientes C^ são escolhidos de forma que C^=1 quan

do V(r) =0 e

"- * (II.2.3,

Porisso, os desvios dos coeficientes C^ a partir da unidade,

dão uma descrição do efeito <̂"> potencial na onda espalhada, isto

é, do espalhamento.

A forma assintótica da função de onda é

o que implica, imediatamente

2 . •

É fácil verificar que se o potencial de espalhamento

V(r) for real, os coeficientes C. tem módulo 1. Portanto, se

escreve usualmente

2 . ^

Ç -=- e
VC (II.2.6,

Quando V(r) é complexo, as defasãgens 6 „ também serão comple

xas. Em particular, para um potencial absorvedor

Tr^ Ocf; CO
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os coeficientes C. devem ter valor absoluto menor que 1, e por

tanto

Pode-se facilmente integrar a equação" (II.2.5) e ob-

ter assim a seção de choque de espalhamento

-- 31 Z

Pelo teorema óptico, por outro lado, sabemos que

e portanto, a seção de choque de absorção

tut **f LI

Portanto, para conhecer qualquer uma dessas secções

de choque, fica claro que o ingrediente físico essencial é a de-

fasagem 6. ou os coeficientes C« . No entanto, encontrar es-

ses coeficientes nem sempre é fácil. Para encontrá-los, é necess

sário resolver uma equação integral radial, uma tarefa que quase

sempre envolve cálculo numérico. Outra complicação, em particu-

lar para os problemas de alta energia, é o grande número de ter-

mos que devem ser computados para convergência da série. Isto é

esperado, uma vez que o momento angular cresce com a energia da

partícula e quando a energia aumenta, significa que partículas com

momento angular grande ainda passam dentro do potencial e são de

fletidas por ele. Em outras palavras, se a é um parâmetro ca-

racterístico do potencial, o momento angular máximo aprcciavel-

ente afetado por ele será

G>_ _ h. a—

um número que pode ser bastante grande.
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Um dos objetivos básicos da teoria de Glauber é pro-

por um método alternativo e aproximado que permita calcular com

bastante precisão a solução de alguns problemas de espalhamento

com ka >> 1 .

III. APROXIMAÇÃO DE ALTA ENERGIA EM UMA DIMENSÃO

Consideremos um problema de espalhamento em uma diroen

são. Esse espalhamento só pode ocorrer em duas direções: ou na

direção incidente ou a 180° dessa direção. Embora este problema

não seja realistico, contém todos os ingredientes que necessita-

mos para estudar o espalhamento em 3 dimensões.

A equação de Schrõdinger em 1 dimensão é

(dl i tf) tc*> - ^ ^ v/c*) t<*) im.il

Quando a energia da partícula incidente é muito maior

do que V(x) , que tipo de aproximações podemos fazer nessa equa

ção? Se V representa o valor absoluto do potencial V(x) , e

a um comprimento característico do mesmo, teremos

E
ou seja o comprimento de onda da'partícula incidente é muito me-

nor que a .

Nessas condições, é possível imaginar, por exemplo,

que o espalhamento a 180 será desprezível e podemos, então, es-

crever a função de onda de partícula na seguinte forma

^ C x ) = fi
l*X Vfv*; (III. 2)

onde \ (x) varia lentamente num comprimento de onda de partícu-

la. Substituindo (III.2), na equação (III.1), obtemos



Como { (x) varia lentamente, podemos ignorar o ter

mo contendo

dl

e nesse caso, (III.3) se reduz a

ÇLl - - i— \J(*) ^ ít) (III.4)

Queremos, também que quando x -• -°° , ^ (-») = 1 (is-

to é válido, se o espalhamento a ângulos traseiros for realmente

desprezível). Então

~ (III.5)

A

-- c

Ê fácil verificar que a expansão de \(x) em série

de potências fornece os termos sucessivos da série de Born. O pa

rãmetro da expansão dessa série é

Vo c-~

É possível também, obter uma equação integral para

\ (x) , usando a função de Green do problema, que é dado por

,Vdlx u\
Q tx x̂ ') = - j_. C (III.8)

Escrevendo

~- €
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obtemos a equação integral para ^(x)

^ i » - - 1 - -A- \ e c >i(v) H c i . - ) ^ »

^ (III.9)

A equação (III.9) é obtida quando se separa a região

de integração em duas: x>x* e x < x ' . Observa-se que a con-

tribuição da integral nessas duas regiões ê bastante diferente.

Se Mj* (x) e V(x) variam lentamente num comprimento de onda, a

exponencial do segundo termo vai oscilar rapidamente e reduzir

muito a contribuição desse termo. Como primeira aproxinação, des-

prezamos esse termo. Ele representa a contribuição do espalhamen

to a ângulos traseiros. Temos, então

n ^ j (III. 10)

a qual pode ser resolvida imediatamente, se diferenciarmos, com

relação a x

com a condição de contorno

e com a solução

• * .

K - -«- í V. ( x ) c\ K'- -«- í V.1 ( x ) c\
- e

U (III.12)

As condições de validade dessas equações podem ser

obtidas da seguinte forma: supusemos que tanto V(x) como ^f(x)



variam pouco num comprimento àe end... wO signifies

Ya. .O 1

A segundu _t3:iéição p<v>i ser obtida da equação para

ou

que são as condições que acabamos de discutir.

Note que não impusemos nenhuma restrição no produto

dessas quantidades

fee- Í. - 2 V«-

Portanto, vemos que, ao contrário da aproximação de

Born ou WKB, a aproximação de Glauber é válida para qualquer va-

lor do parâmetro

IV. A APROXIMAÇÃO DE ALTA ENERGIA EM TRÊS DIMENSÕES

Agora podemos desenvolver a aproximação em três dimen

soes de uma forma completamente análoga ao caso anterior. A e-

quação integral para ^(x) e m três dimensões é a seguinte

Escrevemos, novamente

onde \ (r) deve variar lentamente com r. Obtemos, então, ana

logamente, para ^(r) a seguinte equação:
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- -aja. \ £-
^ 'r ' (IV.2)

Define-se, então

r* " = r-r 1

e com isso, a equação (IV.2) pode ser reescrita da seguinte for-

ma

<\»x^ J r K > . . « - . , (IV 3)

Vamos supor agora que não só V e ^ variam lenta

mente dentro de um comprimento de onda como também o produto V̂ -f.

Isso implica, como antes, que nas regiões em que as exponenciais

oscilam rapidamente, a contribuição da integral na equação (IV.3)

será desprezível. Se consideramos pontos r dentro do poten-

cial a contribuição maior para a integral virá dos valores de r"

que tem direção paralela a k , pois nesse caso a exponencial se

rá praticamente estacionaria.

Quantitativamente, obtém-se a expressão dessa aproxi.

mação da seguinte forma: o elemento de volume dr" pode ser es-

crito como

onde
JUL -- cto

e 4> , um ângulo azimutal.

Supomos que V varia apreciavelmente numa distân-

cia d , muito maior do que r • Podemos então efetuar a in-

tegração em p , por partes, e obter a ordem mais baixa em j-? co

mo

HÍ^

-is (IV.4)
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O limite u = -1 corresponde a r" antiparalelo a

k . Como, nesse caso a exponencial varia rapidamente, a contri-

buição desse termo é da ordem 1—3 e portanto pequena. Ficamos

então, com a contribuição do termo r" // k

4 Cf) - 1 - J L \ V/ir-r9") 4> if- r)\ * r>'

u

OU

- -
(IV.5)

Esta equação tem precisamente a mesma forma da equa-

ção correspondente no problema unidimensional. Sua solução pode

ser escrita como

\ V/ t x, M \)

E a função de onda total, aproximada

É claro que nesta expressão está faltando a onda es-

palhada! No entanto, se olharmos cuidadosamente as condições sob

as quais deduzimos a equação (IV.7) veremos que essa função de on

da só é válida na região do potencial. Não é uma boa aproxima-

ção fora dele. Mas, como já discutimos antes, isso é tudo o que

necessitamos para conhecer a amplitude de espalhamento.

De posse da função de onda, o próximo passo natural é

a definição da amplitude de espalhamento. Seja k um vetor un_i

tário cuja direção é a direção incidente, que determina o eixo z

positivo. Então qualquer vetor posição r pode ser decomposto

em 2 componentes
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onde b é um vetor perpendicular a k

L «MC MVC

Podemos, com isso, reescrever a função de onda da se

guinte maneira

/a
(IV.8)-«o

Se o potencial for centrado na origem, a distância

b= |b| tem a interpretação evidente de um parâmetro de impacto.

Substituimos então a função de onda (IV.8) na expre^

são para a amplitude de espalhamento

Av<ti W

Essa expressão pode ser reescrita da seguinte forma

<-{Ctt»V J

(IV.9)

A conservação de energia exige |k| = |k'| de tal for

ma que para ângulos de espalhamento pequenos o vetor Ê-Ê' é a
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proximadamente perpendicular a k . Essa aproximação é consisten

te com a aproximação feita para deduzir a função de onda, portan

to não representa uma nova restrição. Com essa simplificação, a

integração em z pode ser efetuada, e ficamos cora

\) iw* a v)

(IV.10)

Este é o resultado básico para espalhamento elástico

em alta energia. A interpretação intuitiva desse resultado é a

seguinte: cada porção de onda incidente passa através do poten-

cial através de uma linha reta e sofre uma defasagem caracterís-

tica desse caminho.

Para potenciais que possuam simetria azimutai, pode-

mos reduzir ainda mais a integral, se notarmos que

(IV.11)

onde X-<A> é a função de Bessel de ordem zero. Usando a expres

são para ângulos pequenos

obtemos, para potenciais axialmente simétricos

_ , (IV.12)

onde

IIV"131

Embora essa aproximação fosse deduzida supondo angu-
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los pequenos, a maior parte da secção de choque vai se ooncentrar

na direção frontal. Pode-se então demonstrar que a expressão de

duzida para a amplitude de espalhamento obedece o teorema óptico

e portanto fornece uma estimativa razoável da secção de choque

total, embora sua validade seja lirritada a ângulos pequenos.

De acordo com o teorema óptico, a secção de choque to

tal de espalhamento deve ser dada por

Considerando-se a expressão deduzida para a amplitu

de de espalhamento

a secção de choque total deve ser

^ -- J \

Para verificar a validade do teorema óptico, basta in

tegrar |f(9)j no ângulo sólido

.**.')

Como um sub-produto dessa discussão, podemos deduzir

uma expressão para a secção de choque de absorção, no caso das

defasagens serem complexas

IV.1. CORRESPONDÊNCIA DA APROXIMAÇÃO DE GLAUBER COM O MÉTODO DE

EXPANSÃO EM ONDAS PARCIAIS

Ê fácil obter essa correspondência se compararmos as
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duas expressões para a secção de choque.

Aproximação de Glauber:

Expansão em ündas Parciais:

Na aproximação de Glauber, a soma em ondas parciais

é substituída por uma integração sobre o parâmetro de impacto. Se

adotarmos a correspondência

"£

a soma e integrais assumem a mesma forma. Os coeficientes

devem ser identificados com os fatores

de tal forma que termos a correspondência

( *^P

Uma ilustração disso pode ser feita, por exemplo com

a secção de choque de absorção

K \ th b tJb Cv
^ J

r
( i-

Para mostrar a correspondência da expcnsão em ondas
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parciais para a amplitude de espalhamento.

com a aproximação de Glauber, usa-se a forma aproximada dos

nõmios de Legendre para ângulos pequenos

Embora esta relação seja mais exata para l grandes

e ângulos pequenos, o segundo termo adiciona uma correção de 6%

para £=0 e 8=60° . Ohtemos então a forma de Glauber para f (9) ,

com a única diferença

Isso pode ser facilmente obtido, se reformularmos a

expressão de Glauber para a amplitude de espalhamento: ao invés

de usar k como sendo |k|y , escolhe-se k numa direção inter

mediaria entre ic e íc'

Essa aproximação 'revisada" representa a onda espa-

lhada de uma direção Jc para )t' como tendo sofrido através do

potencial, uma defasagam apropriada a uma trajetória defletida da

metade do ângulo final
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IV.2. EXEMPLOS

Nesta secção consideraremos três exemplos simples pa

ra :L tstrar o formalismo desenvolvido até aqui. '

O mais simples é o caso do potencial completamente ab

sorpí ivc U.e., negativo e imaginário) confinado numa esfera de

raio a. Neste caso podemos escrever

.XIS)
e -

de tal forma que a amplitude de espalhamento possa ser escrita co

mo

o

ou, mais explicitamente

A secção de choque diferencial, pode, então, ser es-

crita

\{L(e)\7-- O - 1 ^

que apresenta o comportamento típico de difração de curtos com-

primentos de onda, como mostra a figura 1.

A secção de choque de espalhamento é simplesmente da

do por
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A secção de choque de absorção pode ser escrita

Esse último resultado corresponde ao dobro da sec-

ção de choque clássica de absorção. A razão do fator dois é um

efeito puramente quântico que consiste na difração da intensida-

de em torno das bordas da esfera. Note que o resultado obtido,

isto é, a secção de choque total ser igual ao dobro da secção de

choque de absorção não dependeu do potencial ser esférico ou não.

Continuará válido para qualquer potencial opaco, cujas dimensões

sejam grandes comparadas com o comprimento de onda.

Um exemplo um pouco mais geral é o poço quadrado de

um raio a

\ V o C í o_

-- \

A função de defasagem, então, pode ser calculada

O

Ê complicado calcular uma expressão para a dependên-

cia angular da amplitude de espalhamento. No entanto, se nos res

tringirmos â região frontal (0o) é possível deduzir uma expres-

são fechada para a secção de choque total. Definimos, então, o

parâmetro

Em termos desse parâmetro, podemos escrever
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o
0 gráfico de **"£ como função de o está mostrado

Tie
na figura 2. £ interessante notar seus valores limites

2 otX pcvxa o/
*

0 primeiro caso corresponde à aproximação de Born.

O segundo corresponde ã aproximação WKB.

Um cálculo análogo pode ser feito para o potencial

gaussiano

V (r) - l/o e

Neste caso é possível obter uma expressão para a sec

ção de choque de espalhamento integrado

cn oi

que está na figura 3. Novamente, podemos calcular os limites des

sa expressão como função de a

Hrt.

É interessante notar que no limite

oi -. ̂ íí?- > ©o

a
a razão •f- cresce indefinidamente. (Por quê?)

na

V. INTERAÇÕES DEPENDENTES DO TEMPO
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Antes de descrever a interação com uma partícula li-

gada, é conveniente tratar as interações dependentes do tempo, de

vido ã analogia formal possível.

Consideremos a equação de Schrõdinger de um potencial

dependente do tempo

Novamente, escrevemos a função de onda na forma

- e ^ c*.t) (v.2)

onde k = •=• = -=— e H (x,t) varia lentamente como função de x .
n 2m T

Como antes, então, podemos desprezar o termos em — ç na equa-
d x

ção de Schrõdinger e obter uma equação para ^ (x,t)

^ o.-t)- -J- M i v O H (T.t) (v.3)

A solução dessa equação é:

iv.o

com a condição de contorno \(-»,t) = 1 , que despreza reflexão,

como antes. Essa solução significa, fisicamente, que, para des-

cobrir-se a defasagem da função de onda deve-se integrar o poten

ciai, calculado no tempo correspondente â passagem da partícula.

Como 4(x,t) depende explicitamente do tempo,a fun

ção de onda total i|>(x,t) terá uma dependência temporal mais com

pi içada que e . A introdução de outras componentes de Fourier

na função de onda significa, em particular, que a partícula pode

ser espalhada inelasticamente. Devido às aproximações que fize-

mos, a função de onda assim obtida tem um certo limite de valida

de. Por exemplo, a aproximação só será válida se o espalhamento

inelástico não for muito inelástico no sentido
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d
pois supusemos que a mudança no momento inicial da partícula é

pequeno. Isto restringe a classe de potenciais a serem conside-

rados a potenciais V(x,t) cujas freqüências dominantes sejam me

nores que ÜI .

Uma generalização simples da equação (V.4) consiste

em considerar o caso em que o operador de interação não comuta

em pontos diferentes da trajetória. Esse seria o caso, por exem-

plo, para uma partícula que atravessa uma região contendo um cam

po quantizado. Nesse caso, a solução será dada por

£ "" •**" I t (V.5)

VI. ESPALHAMENTO POR UMA PARTÍCULA LIGADA

As partículas que fazem parte do alvo em experiên-

cias de espalhamento comuns têm uma certa liberdade para se movi

mentar e de absorver momento de recuo. Em espalhamento com nú-

cleos, estão quase sempre num estado ligado de algum tipo ini-

cialmente, confinadas dentro do núcleo e podem ir para um estado

excitado após a colisão. Esse estado pode ser discreto ou conti

nuo. Pode-se estender o formalismo discutido para tratar de tais

problemas. Para ilustrar essa generalização, consideraremos um

problema unidimensiona1, que pode ser descrito da seguinte manei_

ra:

A partícula do alvo tem coordenada q . Sua Hamilto-

niana H(q) tem autovalores e, que correspondem a autoestados

u.(q). Ê conveniente supor que um desses autoestados seja liga-

do e confina a partícula a uma região centrada na origem. A par

ticula incidente será descrita pela coordenada x e supõe-se que

interaja com a partícula q através do potencial V(q-x). Su-

põe-se também que esse potencial satisfaça as condições para o

espalhamento em alta energia.
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Para tratar esse problema, é conveniente formalmente

discutir em separado o comportamento da partícula incidente e do

alvo. Uma forma técnica que permite isto é, por exemplo, a equa

ção de Schródinger dependente do tempo. Seja ÍJ o estado do sis

tema. Temos, então

(vi.D

Vamos supor agora que a dinâmica da partícula alvo não

perturbada seja suficientemente bem conhecida, de tal forma que

o seu movimento possa ser descrito em termos de operadores depen

dentes do tempo, i.é, a imagem de Heisenberg

i (VI.2)

Substituindo na equação de Schródinger, vem

I »
(IV.3)

Definimos então o operador de coordenada dependente

do tempo

( V I > 4 )

Como as variáveis x e q comutam, a equação de

Scnrodinger se reduz a

\ 2,^ In.1
(vi.5)

Essa equação tem a forma própria para uma partícula

que se move num campo dependente do tempo. A única diferença é

que q(t) é um operador cujos valores a tempos diferentes podem

não comutar.
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Escrevemos, então

onde u. é o estado inicial do alvo, \ um operador implicita-

mente dependente de q o qual induz as mudanças apropriadas no

estado do alvo. Com isso, podemos escrever

cuja solução é

x.

(VI.8)

Ê possível justificar essa aproximação bem melhor, mas, para e-

feito de rapidez é suficiente argumentar que

ou seja, H(q) assume valores que são pequenos comparados can E.

Isso deve ser verdade ambos para o estado inicial do alvo e seu

estadc final. O momento transferido deve ser pequeno, uma fra-

ção pequena do momento incidente, ou seja o ângulo é pequeno e

portanto a colisão não pode ser muito inelástica. Desta forma,

fazemos então, a seguinte aproximação

Com isso, obtemos para \(x,t) a equação

tvi.io)

A generalização para problemas tridimensionais se escreve, então
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>

Tf ^ W ) = € r>-"̂

Para descrever uma colisão devemos especificar os e^

tados i e f do alvo assim como os vetores de propagação k-k'

da partícula incidente. A amplitude de espalhamento corresponden

te será escrita

-*) \

(VI.12)

Quando substituímos aí a função de onda acima obti-

da, a integração em z pode ser efetuada e o resultado escrito

como

(VI.13)

representa a componente de q J.K

e a função de defasagem

U (VI.14)

Esta função de defasagem é análoga à que discutimos an

tes, com a diferença de que o parâmetro de impacto aqui é substi

tuido pelo parâmetro de impacto relativo á coordenada transversa

do alvo q . Por causa do intervalo de integração ser infinito a

defasagem não depende da coordenada z do alvo.
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VII. ESPALHAMENTO POR OM SISTEMA DE MUITAS PARTÍCULAS

As condições de validade das aproximações discutidas

não restringem o numero de partículas do alvo. Para usar o mes-

mo método que acima só precisamos requerer que a interação entre

as partículas do alvo e a partícula incidente seja de uma forma

trai ivel na aproximação de alta energia e restringir as energias

dos estados ligados como fizemos acima. Assim, o tratamento de

um alvo de muitas partículas se torna uma simples extensão do ca

so de uma única partícula presa. Tudo o que temos a fazer é subs

tituir a função de onda de partícula única pela função de onda

de muitas partículas

(VII.1)

e a função de defasagem sofrida pela partícula ao passar através

de uma configuração de partículas do alvo

ÍVII.2)

O índice j em X porque as interações não precisam

ser necessariamente as mesmas.

Usando essas expressões mais gerais podemos escrever

a amplitude para um processo de espalhamento, no qual o alvo fez

uma transição do estado i para o estado f

(VII.3)

VIII. TRÊS APLICAÇÕES REALÍSTICAS
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VIII.1. EFEITO ECLIPSE DO DEUTÊRIO

Argumentos de plausibilidade sugerem que quando a e-

nergia da particule incidente sobre o deutério for suficientemen

te alta, o proton e neutron que o compõe podem ser considerados

como centros espalhadores independentes. Para comprimentos de on

da de de Broglie bem menores que o raio do deuteron, a secção de

choque do deuteron deveria ser igual à soma das secções de choque

do proton e do neutron, independentemente. Medidas dessa secção

de choque a 1.4 BeV (onde -* = 0.1 x 10" cm) revelam, contraria

mente ao que essas ingênuas hipóteses nos levariam a esperar,que

a secção de choque do deuteron é sensivelmente menor que a soma

das duas sucções de choque do proton e do neutron, independente-

mente [3,4]. 0 desvio, levando em conta as incertezas experimen

tais é aproximadamente 9 a 6 mb .

Qual é a natureza física desse efeito? Para analisar

o mecanismo responsável mais precisamente, podemos começar consi.

derando um modelo elementar. Representamos as regiões de inter;*

ção em torno dos nucleons como esferas negras. Cada uma delas

vai ter uma secção de choque total, compreendendo espalhamento ab

sorptivo e difrativo, igual a duas vezes a secção de choque de ab

sorção (ou geométrico). O efeito eclipse fica mais transparente

se considerarmos apenas a secção de choque total de absorção. Ij5

to se deve ao fato de que a absorção pelos dois nucleons são e-

ventos mutuamente exclusivos e de que efeitos de interferência

não estão envolvidos nesse caso, ao contrário do caso de espalha

mento.

Para calcular corretamente a secção de choque de ab-

sorção do deuteron, devemos corrigir a soma das duas secções de

choque independentes pelo fato de que as partículas cujas traje-

tórias iniciais atravessem ambas as regiões de interação serão ab

sorvidas somente por uma das duas partículas-alvo. Seja o. a

secção de choque de absorção de uma das partículas de alvo e eu

a da outra. Queremos calcular a probabilidade de que uma linha
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reta que passa pela primeira região de interação também interce£

ta a segunda. Suporemos, por simplicidade, que o intervalo efe-

tivo de ação da interação seja pequeno comparado com a separação

média dos nucleons. Como a densidade de probabilidade do segun-

do nucleon é isotrópica com relação ao primeiro, a probabilidade

procurada será dada por

que corresponde ao ângulo sólido médio subentendido pela segunda

região, vista da primeira.

Portanto, a correção à secção de choque de absorção

do sistema deve ser [5]

(VIII.1.2)

Podemos facilmente estimar a ordem de grandeza dessa

correção, usando os valores experimentais

(VIII.1.3)

e verificar que a ordem de grandeza do efeito está correta.

Podemos agora remover as hipóteses drásticas que fi-

zemos, ou seja, supor que os nucleons sejam esferas "negras" e

que o intervalo de interação seja muito menor que o raio do deu-

terun. Essa aproximação é bastante pobre. Usando a teoria de

Glauber podemos obter uma expressão mais realistica para essa cor

reção, que envolve espalhamento duplo. Consideremos, inicialmen

te o espalhamento da partícula incidente por um único nucleon,

por exemplo, um neutron
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Essa fórmula não contém nenhuma correção devido ao recuo do neu-

tron, que é considerado fixo. £ possível mostrar que em energias

altas, do tipo das que estamos considerando, esse efeito é bas-

tante pequeno.

A amplitude de espalhamento do proton é, analogamen-

te

(viu.1.5)

Procuraremos exprimir a amplitude de espalhamento do

deuteron em termos das amplitudes individuais do proton e neutron.

A amplitude de espalhamento elástica do deuteron, se

rã dada por

(VIII.1.6)

onde a defasagem x(b,s) corresponde a soma das defasagens pro-

duzidas pe]o proton e pelo neutron

(VIII.1.7)

A amplitude de espalhamento elástica do deuteron, po

de então ser vista como a transformada de Fourier de um conjunto

de funções que escrevemos da seguinte forma

- <-*-- < i n ^ « 6 1 =

\ ̂ ^ J : \ ~ 1 (VIII.1.8)

Essas funções tendem a zero quando o parâmetro de im

pacto 6 está fora do intervalo apropriado de interação. A úl-

tima dessas funções pode ser escrita em termos das duas primei-
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ras por intermédio de uma identidade.

(VIII.1.9)

Substituindo essa expressão na equação (VIII.1.6) e

transladando a origem do plano b nas duas primeiras integrais,

obtemos

^-fe'). %.

( V I I I . 1 . 1 0 )

Essa expressão separa explicitamente as contribuições

do espalhamento simples e duplo. As duas primeiras expressões do

lado direito da equação representam o espalhamento da partícula in

cidente por cada uma das partículas que constituem o alvo. O ter

ceiro termo contribui somente para as configurações do deuteron

nas quais a partícula incidente possa atravessar as duas regiões

de interação, a do proton e a do neutron, i.é, representa o espa

lhamento duplo.

A amplitude de espalhamento elástica (k=k'( pode en-

tão ser escrita

ff

Jk. \\u<ept7 ^ ( v i u . L I D

e a partir daí, por meio do teorema óptico, escrevemos a secção

de choque total

- •?** \ i - ^ ^ ̂  (x-í
(VIII.1.12)
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O último termo é a expressão geral para o termo de

correção à secção de choque do deuteron. Para calculá-la com pre

cisão, precisamos conhecer as defasagens para interações com pro

tons e neutrons e a função de onda do deuteron, particularmente

para pequenas distâncias.

A correspondência dessa expressão com a análise geo-

métrica inicial pode ser feita se supusermos novamente que o in-

tervalo efetivo de interação seja pequeno comparado com o raio

do deuteron.

Para isso, calcula-se inicialmente o termo de corre-

ção para uma função de onda esfericamente simétrica na qual o pro

ton e o neutron se encontram a uma distância fixa p. Ou seja,

\uc<)\1-- —hr 8(rç'\-f) «viu.1.13)

A integração em q= (s,z) pode então ser separada

numa integração em z e uma integração em s . A integração em

z pode ser feita imediatamente. Neste caso, a secção de choque

de espalhamento do deuteron será dada por

onde

(VIII.1.14)

Podemos agora usar esse resultado para calcular a co£

reção â secção de choque para qualquer representação esfericamen

te simétrica da função de onda do deuteron, fazendo a média de

S(p) sobre a função distribuição radial Si (/>)
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(VIII.1.15)

Para separações p-n muito maiores que o intervalo efetivo de

interação, S(p) se reduz a

(VIII.1.16)

ou, introduzindo novas variáveis

(VIII.1.17)

ou

(viu.1.18)

Substituindo essa expressão em (VIII.1.15), obtemos

Se as interações forem puramente absorptivas, f (0)

e f(0) estão ligados, pelo teorema óptico, à secção de choque

total. Neste caso ficamos com

(VIII. 1.20)

o resultado obtido por considerações geométricas.

VIII.2. ESPALHAMENTO PROTON-NÜCLEO



Até aproximadamente 1970, tudo o que se sabia sobre

a densidade nuclear provinha de experimentos de elétrons |e,e').

Em 1970 Glauber e Mathiae [2] mostraram que o espalhamentc proton-

nucleo em alta energia também é uma ferramenta útil para testar

a densidade nuclear. O que se mediu, então, foi a distribuição

angular das reações de protons incidentes em diversos alvos: Li,

7Li, 9Be, C, A£, CU, Ob, U de 2 a 20 mrd.

A descrição teórica dessas distribuições angulares fci

feita por Glauber e Mathiae em 1970, usando a teoria que acaba-

mos de descrever.

Partimos da fórmula para a amplitude de espalhamento

' \l ̂  e^V» (VIII.2.1)

onde iji. e ip, são as funções de onda dos estados inicial e fi.

nal do alvo, á = k-k' e as posições dos A nucleons do alvo são

definidas pelos vetores r. , j = 1,...,A. Como antes s. é a

projeção de r. no plano do parâmetro de impacto b .

A função de perfil T(b,s ,...,s ) pode ser expres-

sa como função das defasagens individuais dos nucleons, da seguin

te forma

_

- u ei-r^(f-r;)l (vm.2.2)

A expressão (VIII. 2.1) é a fórmula básica para o cá.1

culo de espalhamento elástico e inelástico de protons de alta e-

nergia em núcleos pesados.

A primeira aproximação que faremos para calcular

(VIII.2.1) é supor que o estado fundamental do núcleo possa ser

descrito pele modelo de partícula independente, ou seja, despre-

zamos todas as correlações entre as posições dos nucleons e escre
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vemos a função de onda ty. como um produto. Introduzindo as den

sidades de partícula independente, teremos, então, nessa aproxi-

mação

2 _£_

l\Uif--,r^| j-'U * (VIII. 2.3)

com a condição de normalização

(VIII.2.4)

0 fator de forma correspondente ã densidade p.(r.)

será dado por

(viu.2.5)

A densidade total do núcleo será dada como uma soma

das densidades de partícula independente e indicada por p(r) .

S(q) será o fator de forma correspondente. A normalização da dis

tribuição de densidade nuclear será, então

^f" = ÇK (VIII.2.6)

de tal forma que S(0) -A .

A próxima questão será então, que densidades usar. Pa-

ra os núcleos leves, como o Li, Be e C, usa-se geralmente den-

sidades que correspondem ao potencial de oscilador harmônico. As

densidades de partícula independente, nesse caso, para as cama-

das s e p , são dadas por

(VIII.2.7)

onde a é o parâmetro radial. Os fatores de forma corresponden

dentes serão
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_ i. c*<»<?

(VIII.2.8)

e a densidade nuclear total

com o - -L- («- **) (VIII.2.9)

0 raio quadrático médio do oscilador harmônico é da-

do por

<Trl> 1=L ̂ o (4: " ^ ) (viu.2.io)

e seu fator de forma total

( V " (viu.2.ID

Para os núcleos mais pesados, usa-se uma densidade

de forma do potencial de Wood-Saxon

P Ct) = fo L-*'P (• ̂ ^ ^ "*" J J (VIII.2.12)

onde p é a constante de normalização, e o raio da "half-density'

e T relacionado com a "surface thickness" t= 4 T £n 3 .

VIII.2.A. Espalhamento Elástico

A secção de choque para espalhamento elástico é obti

da da expressão (VIII.2.1), com as hipóteses descritas na sec-

ção precedente. S fácil incluir o espalhamento coulombiano, po-

rém vamos tratar aqui apenas o espalhamento nuclear. A amplitu-

de de espalhamento, equação (VIII.2.1), pode então ser escrita
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Para densidades de oscilador harmônico, i.é, 4ÍAS16 ,

essa expressão se reduz a

onde XN(b) é a função de defasagem nuclear. Para A grande,é

possível mostrar que

Se o raio nuclear for suficientemente grande comparado com o in

tervalo efetivo da interação nuclear, o fator de forma S(q) a

presentará um pico acentuado na direção frontal, q=0 . Nesse ca

so a integral acima será proporcional a f(0) e a corresponden

te expressão para o espalhamento elástico se reduz a

onde

\ v o ^ ~ j " ^ ^ ° 0' , k sendo o vetor

unitário ao longo da direção de k .

VIII.2.B. Espalhamento Inelástico

Devido às condições experimentais, o que se mede é

c, O ^ M , incluindo f = i
f

Porisso, antes de mostrar os resultados experimentais

e compará-los com a teoria, devemos calcular o espalhamento ine-

lástico. Aqui, o mesmo tipo de aproximações serão usadas. Exi£5

te apenas uma a mais que não é necessária no espalhamento elásti

co. Chama-se aproximação do fechamento, através do qual é possjl

vel reduzir o cálculo da secção de choque inelástica ao cálculo

com elementos de matriz do estado fundamental. Essa aproximação
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não vale para baixas energias, como veremos a seguir.

Sabemos que

onde |f> são os estados do alvo possíveis. Essa expressão po

de ainda ser escrita

Z.
Portanto

ou seja, se todos os estados finais possíveis do alvo forem atin

gidos a soma sobre todos eles se reduz ao cálculo do elemento de

matriz necessário no estado fundamental. Obviamente uma reação

a baixa energia é muito mais seletiva quanto ao estado final, do

alvo, mas para as energias de que tratamos esta é uma excelente

aproximação.

A secção de choque inelástica inclusiva será dada por

cem

1 > - \ 7 ii

\ r ^ ífc)\ - \

1

Ê importante notar que as contribuições vindas de eí>

palhamento múltiplo decrescem cada vez mais lentamente com a ine

lasticidade. Para protons incidentes de 20 GeV/c , o parâmetro

E tem o valor 0.21 , essa série converge rapidamente para valo-

res pequenos de l\ . Para A grande é evidente que a série vai

convergir mais lentamente. Numa região suficientemente longe da
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direção frontal a distribuição angular será dominada pelo espalha

mento duplo, triplo, etc.

VIII.2.C. Comparação com Dados Experimentais

As secções de choque obtidas dependem basicamente de

dois tipos de ingredientes: a amplitude de espalhamento proton-

nucleon e as densidades nucleares. A amplitude p-N é bem conhe

cida e podemos usá-la, de forma que a comparação com os dados ex

perimentais prove um teste direto das distribuições de densidade

no núcleo. Para os núcleos leves, usa-se as densidades de osci-

lador harmônico, onde o único parâmetro, a , está relacionado com

o raio quadrático médio do núcleo <r^> '2 . Para o PJL, Cu, Pb e

U , por outro lado, o uso de densidades tipo Wood-Saxon nos dei-

xam dois parâmetros a determinar, c e t .

As distribuições angulares deve ser calculadas nume-

ricamente e os cálculos que mostraremos a seguir incluem o espa-

lhamento coulombiano. Todas as secções de choque mostram separa

damente as contribuições do espalhamento elástico e inelástico

(ver figuras 4-9). As tabelas 1 e 2 mostram o resultado de um

fit das fórmulas obtidas aos dados experimentais para determina

ção dos parâmetros envolvidos e comparação com dados de espalha-

mento de elétrons.

IX. CONCLUSÕES

A idéia deste curso é dar ao estudante a ferramenta

técnica básica para estudar colisões nucleares em alta energia.

Isto é feito através de uma revisão da teoria de Glauber, basea-

da na ref. [1] e em outros trabalhos de Glauber. 0 curso deve

incluir também, na sua parte final uma discussão sobre temas a-

tuais nesse campo de pesquisa. Essa discussão, a ser feita na úl̂

tima aula será baseada no curso dado em Itatiaia em setembro de

1984 [7], anexado a estas notas sem alterações.
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LEGENDAS

Fig. 1 - Secção de choque diferencial correspondente ao exemplo

1 do texto.

Fig. 2 - Secção de choque total correspondente ao exemplo 2, co-
V

mo função do parâmetro a = -£È .

Fig. 3 - Secção de choque de espalhamento correspondente ao exem

pio 3, como função do parâmetro o = -^â .

Fig. 4 - Dados experimentais da referência [6] comparados com a

curva de melhor ajuste. Espalhamento elástico e inelás

tico mostrados separadamente.

Figs. 5-9 - Idem.
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TABELAS

TABELA 1

aQ mis radius rms radius
from the present analysis from electron scattering

«Li

*Li

9De

12C

1.86(*0.o:>)

1.76 (±0.03)

1.7» (* 0.05)

1.60 * 0.03

2.52 |

2.44 |

2.55 (

2.:i5

[* 0.04)

[* 0.04)

[* 0.07)

* 0.04

2.41 *0.07a>
2.54 *0.05 b )

2.33*0.06 •>
2.39 * 0.03c>

2.60 * 0.20d)
2 .20* 0.20«>
2.63 * 0.10 0

2.50 * 0.15*1)
2.42 * 0.10*)
2.40 * 0.02 K)

a) Itcf. (1<>|. Data at low-iimnieiiluni transfer (ille«l «ill» lhe harmonic oscillator
modol.

b) Itef. [17|. Fit with a plv niiiniin>|f^n-;il cN|i>\ ssw>n fur I ho form factor.
c) Hef. [17|. Harmonic-oscillati>r IIUNICI with rleclrie quadrupolc contribution.
d) Ref. f 18). Model-independent value.
e) Ref. (19). Harmonic-oscillator niixlcl.
f) Ref. [19]. Averagcofscvcr.i l models.
g) Ref. (20).

TABELA 2

c (fm) c/Ai (fm) / (fin) < (fin) c/Al (fm) / (fm)
from the present suialysis from i*lectromai;nrtic interactions

Al 3.00*0.06 1.00*0...; 2 . ^ . o , , 7 : J ^ , , .02 l*0.03 2 . 2 ^ 1

Cu 4.08*0.04 1.02*0.01 2..M > 0.07 1.2U 1.06 2.5a)
i

«.5 1.1 2.3 c>
Pb «6.4 «1.08 ~2.f« «.IT * O.O.t 1.091 * 0.005 2.30 * 0.03^

lijiT * 0.«t!« 1.125 * 0.015 2.21 * 0.25e>

U («6.7) («1.08) (-:i.J) 7.1'. * 0.0:i 1.153 * 0.005 1.46 * 0.12 0

a) Values nhtiiincd l»y inlcrjxilatin^ with tlic i-nipiricul iorniula of ref. ( 2 I | .
b) From e lec tron scat ter ing (ret'. | 2 2 | ) .
c) From electron scat ler inn <rei- l l<Jl).
«I) From electron scaltcrinn (ref. |2:J|).
e) Pr«a muonic X-ray (ref. (21|).
0 F n « auonic X-ray data analysed with a mollified Woods-Saxon model which

i account the nuclear deformation ( M . |25|).
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FRAGMENTAÇÃO DE IONS PESADOS EM ALTAS ENERGIAS1"

M.C. Nemes+ +

Instituto de Física, Universidade de São Paulo

Caixa Postal 20516, São Paulo, SP, Brasil

I. INTRODUÇÃO

1.1. NOTA HISTÕRICA

O estudo experimental da interação entre ions pesa-

dos a energias relativisticas começou já em 1948 com a descober

ta da existência de uma forte componente de ions pesados em raios

cósmicos primários . Devido ao largo espectro de energia dos

raios cósmicos, já nesses experimentos pioneiros pode-se obser-

var a colisão entre ions pesados a altíssimas energias com abun

dante produção de partículas. Foi na década de 1970 porém, que

houveram os maiores avanços tecnológicos que permitiram um estu

do sistemático dessas colisões. Feixes de ions pesados se tor-

naram disponíveis nos laboratórios Lawrence Berkeley (E=2.6GeV/A,

máxima), Princeton Particle Accelerators (E=0.52 GeV/A, máxi-

ma), JINSR Synchrophasotron em Dubna (E=4.5 GeV/A, máxima) e em

Saturno (Saclay, E= 1.1 GeV/A, máxima).

1.2. MOTIVAÇÃO

Até recentemente as propriedades da matéria nuclear

em altas densidades P> PQ = 0.15 fm e/ou temperaturas T>B =

= 16 MeV eram inacessíveis para estudo experimental. A razão

disso é que a matéria nuclear satura na densidade p = p can uma

energia de volume por nucleon -B . No passado, propriedades

nucleares foram estudadas ou com reações nucleares envolvendo o

bombardeamento de núcleos com elétrons, pions e protons ou com

^Curso apresentado na JILReunião de Itatiaia, setembro 1984.
utTrabalho realizado com auxilio FAPESP.
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projéteis nucleares leves a baixa energia. Entretanto, nenhum

desses projéteis pode comprimir a matéria nuclear ou aquecê-la

a uma temperatura T > B . Por isso esse tipo de reação não po-

de contribuir para iluminar esse aspecto da matéria nuclear -

suas propriedades em altas densidades e/ou temperaturas.

Teoricamente existem muitas e facinantes especulações

sobre novos estados da matéria que seriam possíveis nesse domí-

nio de altas densidades e/ou temperaturas. A figura 1 ilustra

algumas das especulações teóricas. Ê importante enfatizar que,

experimentalmente, conhece-se apenas um ponto nessa figura (p,T) =

= (p ,0). O que aconteceria à matéria nuclear ao ser comprimi-

da a densidades p 2 2p com T = 0? Pode-se conjecturar que os

nucleons se moveriam dentro da região de troca de pions, permi-

tindo então que pions virtuais se propagassem ao longo de dis-

tâncias maiores no meio. Isso poderia, por sua vez resultar em

correlações de longo alcance e eventualmente num novo estado es;

tável da matéria nuclear, no qual o valor esperado da densidade

de pions fosse diferente de zero (como é o caso do estado funda

mental normal). Se a compressão for aumentada ainda mais, cál-

culos teóricos mostram que o potencial atrativo que re-

sulta da troca de 2 pions poderia provocar uma nova transição de

fase, produzindo uma matéria nuclear com propriedades drastica-

mente diferentes. Finalmente, a densidades p > 10p acredita-

se que a estrutura de quarks dos nucleons passe a ter um papel

importante e a matéria nuclear se torne um plasma de quarks e

gluons.

Se, por outro lado, a densidade é mantida fixa e o
2

núcleo aquecido a temperaturas T > m^c , os nucleons serão ex-

citados e mesons poderão aparecer no sistema. Essa mudança qua

litativa nos contribuintes do sistema pode ser caracterizada co

mo uma transição da matéria nuclear para um gás de hadrons. Aci_
2 -

ma de T i m e sao produzidos tantos hadrons que as funções de

onda dos quarks tem um overlap considerável. A partir desse pon-

to acredita-se que a "matéria de hadrons" se transforme num pias
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ma de quarks e gluons.

A situação experimental, no entanto, é menos clara:

existem vários fatores que dificultam (senão impedem) a observa

ção desses fenômenos. Uma questão importante, por exemplo, é

por quanto tempo o núcleo se mantém comprimido durante a coli-

(4)sao. Existem cálculos teóricos que estmam esse tempo em a-

proximadamente 10~ s e pode ser que esse tempo não seja sufi-

ciente para que o sistema entre em equilíbrio. Nesse caso fenõ

menos transientes, associados com propriedades da matéria nuclear

não equilibrada, podem ser importantes. Isso atrapalharia a ob

servação experimental de sinais característicos de cada uma das

regiões teóricas da figura 1. Entretanto espera-se acumular su

ficiente sistemática dessas reações o com isso suficiente evi-

dência circunstancial que permita deduzir pelo menos uma imagem

qualitativa do domínio nuclear de altas densidades e/ou tempera

turas. Veremos no que segue que apesar de que a motivação ori-

ginal para o estudo da colisão de ions pesados em altas energias

não foi ainda atingido, muitos aspectos novos da física nuclear

puderam ser explorados com elas, e muita coisa se aprendeu. E a

interpretação de uma larga classe de fenômenos tem sua base em

física nuclear de alta energia tradicional.

1.3. PARTICIPANTES E ESPECTADORES DA COLISÃO

A imagem mais simples e mais corrente que se faz de

uma colisão entre ions pesados em alta energia é dada pela figu

ra 2: o projétil chega com velocidade Binc =
 V 4 n c /

C e c o m u m

parâmetro de impacto b. A trajetória em linha reta define uma

zona de overlap. Os nucleons que estão dentro dessa zona rea-

gem e são chamados participantes. Formam uma matéria nuclear bas

tante excitada, às vezes chamada "bola de fogo". As duas outras

partes de matéria nuclear sáo chamadas espectadores. O especta

dor do alvo está praticamente em repouso no sistema de laborató

rio, o espectador do projétil continua na mesma direção do pro-
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jétil com a velocidade do mesmo. Os núcleos participantes e es_

pectadores serão excitados e emitirão nucleons. Devido ã dife-

rença mensurável de velocidade entre os nucleons que vem de um

ou de outro é possível detetá-los. De fato, a experiência cor-

robora essa imagem de colisão entre ions pesados. Na figura 3

está plotado o espectro de protons medidos a 0 o e 180° em

12 12colisões C+ C e E
L a b= 1.05 GeV/A. O espectro mostra dois

picos, um correspondente ã velocidade do feixe incidente e ou-

tro à velocidade do alvo (zero).

Discutiremos a seguir os aspectos experimentais e

teóricos da física dos espectadores e participantes respectiva-

mente. Para finalizar discutiremos a fragmentação de núcleos

grandes que é um fenômeno recente que está sendo bastante estu-

dado e cuja descrição teórica continua a ser um problema aberto

(e polêmico).

II. FÍSICA DOS ESPECTADORES

II.1. FATOS EXPERIMENTAIS

Nesta secção discutiremos reações do seguinte tipo

P •+ A o r -i- ̂  (II.1-1)

onde P e A são o projétil e o alvo, respectivamente, F um

fragmento do projétil (i.e., um núcleo com massa e velocidade a

proximadamente iguais às do projétil) e X o resto, tudo o que

não é observado.

A física básica desse tipo de reação foi identificada

num experimento feito em Berkeley pelo grupo de Lindstrom : me

diu-se a secção de choque da fragmentação (a zero graus) para pro

jéteis de C e 0 para duas energias incidentes E= 1.05 GeV/A

e E= 2.1 GeV/A . Mediu-se aproximadamente 470 secções de cho-

que para 35 isótopos de todos os fragmentos 1/3 1 Z/Aí 1 para vá

rios alvos que iam de hidrogênio a chumbo. Os resultados expe-
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rimentais obtidos levam a três conclusões importantes.

1) A secção de choque da produção de fragmentos-tipo-projé

til é independente da energia incidente e do alvo. Pode ser ex

pressa como um produto

if
ft (II.1-2)

onde a secção de choque o depende apenas do projétil e do frag_

mento, enquanto y. apenas do alvo. Uma conseqüência direta des

sa fatorização e a previsão de que os modos de fragmentação do

projétil (alvo) é independente do alvo (projétil). A consequên

cia prática desse fato é importante, pois reduz o número enorme

de combinações projétil/alvo para o estudo da fragmentação a a-

penas uma. A validade da equação (II.1-2) no experimento é ve-

rificada com um erro que varia de 1% a 10%.

2) a D a e independente da energia incidente, com

3) A distribuição de momento dos fragmentos no sistema de

referência do projétil é também independente do alvo e da ener-

gia incidente, para momentos dos fragmentos S400 . As
c

distribuições de momento dos fragmentos na direção do feixe in-

cidente (com exceção dos protons) exibem propriedades semelhan-

tes às mostradas na Fig. 4. Especificamente, independente do

projétil, alvo e energia do feixe, as distribuições do /dp,, no

sistema de referência do projétil, para todos os fragmentos A£2
12 16

de C e 0 são caracterizadas por

a) Forma gaussiana com desvios quadráticos médios o - 50 a

200 MeV/c e valores médios <p,,> = -10 a -130 MeV/c .

b) Os desvios quadráticos médios a_ e a n são iguais dentro

de um erro experimental de 10% o que indica uma produção iso
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trõpica de fragmentos num sistema que se move com velocidade

v = -<p,,>/M no referencial do projétil.

II.2. INTERPRETAÇÃO FENOMENOLÕGICA DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Experimentalmente, as secções de choque para a rea-

ção (II.1-1) independem quase que totalmente de fatores extrln-

secos como a energia incidente ou o alvo utilizado. A interpre

tação fenomenológica imediata desse fato é que as seções de cho

que medidas, como por exemplo da /dpl( estejam diretamente re-

fletindo propriedades intrínsecas dos projéteis, como por exem-

plo, o momento de Fermi. A figura 5 mostra a dependência de o_

como função da massa dos fragmentos 0 a 2.1 GeV/A . Esses d£

dos podem ser fitados com uma curva do tipo

onde x = A /A e a é um parâmetro ajustável. o é da or-

dem de grandeza do momento de Fermi do 0 .

No caso de haver a abrasão de apenas um nucleon, i.e.

'fcO 4- T — » "o CP(() +- X (II.2.2)

é fácil ver esquematicamente a relação entre o momento do nu-

cleon ejetado e a largura da distribuição do/dpM .

Vamos discutir a reação (II.2-2) em detalhe. A fi-

gura 6 mostra a situação: no caso a) da figura, o nucleon que se

rã arrancado do projétil tem momento contrário ao feixe inciden

te. Por isso o núcleo espectador 0 deve ser um pouco mais

rápido que o feixe incidente. Se o nucleon for arrancado nesse

momento, medir-se-á um 0 com velocidade maior que a do projé-

til 0 . No caso b) temos a situação invertida. Essa figura

mostra esquematicamente a relação entre o momento de Fermi de um

nucleon que será ejetado do núcleo projétil e a largura da dis-

tribuição da/dpM . Se aceitamos essas idéias, é fácil concluir

que da' o/dp,, reflete a distribuição de momentos na superfície
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do núcleo. Isso não poderia ser testado com espalhamento de e-

létrons do tipo (e,e') (que é como normalmente se mede o momen-

to de Fermi dos núcleos) uma vez que os elétrons podem penetrar

por todo o núcleo e o que "vêem" então é uma média do momento

de Fermi de todos os nucleons, os do interior e da superfície.

A reação com ions pesados é especifica da superfície e mostra

que os nucleons se movem - 30% mais devagai na superfície. É pc«

sível dar a essas idéias fenomenológicas uma base teórica mais

sólida. Dentro do contexto da teoria de Glauber que discutire-

mos na próxima secção, é possível mostrar que a distribuição

da/dpM para a secção II.2.2 é dado por

Í£ =: f/f 4!ír f j'
J (II.2-3)

onde r = (S,Z) é coordenada do nucleon a partir do centro do

projétil, D(S) é uma função que contém todos os detalhes do me

canismo de reação e W(S,Z;p) é a função de Wigner do nucleon

ejetado. A função D(S) tem um pico na superfície. Essa fór-

mula mostra .em particular que reações desse tipo poderiam ser

usadas para testar modelos nucleares uma vez que a parte de es-

trutura nuclear e a parte que envolve a reação estão bem separa

das. Isso foi feito na ref. (9). A possibilidade da determina

ção da distribuição de momento na superfície dos núcleos é um

subproduto de conteúdo físico bastante relevante das reações en

tre ions pesados a alta energia.

II.3. ELEMENTOS DA TEORIA DE GLAUBER

A teoria de Glauber foi tão bem apresentada pelo pró

prio Glauber nas Boulder Lectures que recomendo fortemente

a leitura da mesma como um exemplo de trabalho cientifico pela

sua clareza e originalidade. Nesta secção nos limitaremos, por

tanto, a recordar algumas equações e definições importantes que

permitem o cálculo teórico de secções de choque de fragmentação.
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Consideremos uma reação na qual os dois núcleos, in_i

cialmente nos seus respectivos estados fundamentais <í> e <Ji

são espalhados para estados <J> e íp. (não necessariamente lî

gados)

( (II.3-1)

e um momento q é transferido entre os respectivos centros de

massa. Na teoria de Glauber, a amplitude de espalhamento para

essa reação é dada por

ii u - rcjÊ-si+CMií.^) t u ^ ) dl.3-2)

onde k é o momento por nucleon do projétil e S o parâmetro

de impacto. O operador que faz a transição do estado inicial pa

ra o estado final contém as funções de perfil r . Essas funções

de perfil estão diretamente relacionadas com a amplitude de es-

palhamento Nucleon-Nucleon f da seguinte forma

IfV 2.n J

ou

Fica claro então que, na teoria de Glauber o agente

físico das reações em alta energia é a colisão nucleon-nucleon.

A equação (II.3-2) é uma generalização para colisões entre dois

núcleos da expressão para colisões nucleon-nucleon dada em (11).

A física básica é simples: dois núcleos se aproximam em linha

reta e se interpenetram. Cada nucleon j do projétil pode
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dir com cada nucleon do target I (com a condição de que se en-

contrem ao longo de suas trajetórias retilíneas) através da am-

plitude e espalhamento nucleon-nucleon. Não há interação en-

tre nucleons do projétil ou do alvo. Isto é uma conseqüência de

aproximação do centro espalhador fixo, excelente em altas ener-

gias. 0 problema da teoria de Glauber consiste em como calcular

a equação (II.3-2) em situações físicas de interesse.

Experimentos com ions pesados são em geral inclusi-

vos: apenas uma parte dos observáveis mensuráveis são medidos.

Numa experiência típica, os estados quânticos dos núcleos após

a reação não são identificados completamente (como suposto em

(II.3-1), mas apenas algum aspecto é medido como por exemplo o

momento p de um nucleon, um pion, ficando o resto não observa^

do). Temos, então, tipicamente

+ X (II.3-4)

onde h representa um hadron, X é o que não for observado. Nes

ta secção discutiremos os métodos para calcular secções de cho-

que inclusivas. Os aspectos mais simples e importantes das sec

ções II.3.1 já estão presentes em reações nucleon-núcleo, e por

isso discutiremos essas. A generalização é simples. Estudemos

então, a reação

X
onde um nucleon com momento k encontra um alvo i/> , colide com

n nucleons do alvo e recebe um momento transversal q . A sec-

ção de choque inclusiva para essa reação r ê ser escrita como

(II.3-6)

A soma sobre estados finais (que possuem n
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partículas em estados finais) é a expressão matemática para a

natureza inclusiva do experimento. Ê possível simplificar a e-

quação (II.3-6) fazendo as hipóteses:

(II.3-7)

Com isso, podemos escrever

. U- (II.3-8)

I A IO fator leva em conta que nao nos preocupamos

com quais n nucleons são ejetados do alvo. Para se poder real

mente calcular a expressão (II.3-8) ê necessário lembrar que

a) a função T(b) é de curto alcance (T(b) vai a zero numa dis

tância típica de 1 fm, o que é pequeno comparado com dimensões

nucleares), b) das expressões (II.3-3a e b ) , temos

,ÍL

Além disso, é necessário fazer a hipótese de que todos os esta-

dos excitados possíveis são populados. Com isso pode-se subst^

tuir



T
t- •

d2Qn
e calcular — — . A partir dai mostra-se facilmente que a sec

dq
ção de choque integrada para a ejeção de n nucleons é dado por

^

(II.3-9)

onde

= T(b) '̂  (II.3-10)

onde

TU)-- ĵ C'fcO ; j4tT^) - 1
- « o

p(S,Z) é a função densidade de partícula independente da fun-

ção de onda do estado fundamental i|> . A equação (II. 3-9) tem

uma significação física transparente: a secção de choque para o

"knock out" de n nucleons é proporcional ã probabilidade P(b)

de que n nucleons possam ser encontrados no volume de overlap.

Essa probabilidade tem uma natureza geométrica. É fácil de ver

isto. Por simplicidade usaremos uma densidade com distribuição

uniforme para o alvo (com raio R)

(II.3-11)

Assim, obtemos

v'"* 'b- < C ' © U - U in.3-12)

No numerador temos um volume que corresponde ao vo-
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secção de choque. O nucleon projétil com parâmetro de impacto

b "corta" exatamente esse volume do núcleo alvc, i.e., espalha

todos os nucleons que estão dentro desse volume.

II.3.a. Secção de Choque de Fragmentação

De forma análoga, a secção de choque para a ejeção

de n nucleons de um dado projétil (agora um núcleo qualquer) po

de ser calculada

' (II.3-1
j \ " /

onde

Essa fórmula é análoga à fórmula (II.3-10) (para o caso de um

nucleon como projétil). Tem o mesmo significado geométrico. O

volume de overlap no núcleo projétil é cortado pela densidade do

alvo PT(x) . Por isso a secção de choque de ejeção de n nu-

cleons é de natureza geométrica. Isto pode ser visto na figura

7. 0 integrando da equação (II.3-13, é plotado como função do

10 9
parâmetro de impacto para a reação O + B •+ C + X para vários

isótopos de carbono (n=2 até n=7). A larguia das distribuições

é grande, da ordem de 2 fm . Isto pode estar relacionado com a

difusídade da densidade do projétil e target.

O resultado desse cálculo com densidades reallsticas

para o projétil e o alvo e a = 40 mb reproduz a ordem de gran

í 12)
deza dos resultados experimentais

III. FÍSICA DOS PARTICIPANTES
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A idéia básica da interação na região de overlap dos

núcleos é a seguinte: quando um projétil pesado em alta energia

colide com um alvo, deve haver um estágio inicial durante o qual

a interação entre projétil e alvo está localizado no volume de

overlap. O resto dos nucleons permanece não perturbado. De-

pois, numa outra escala de tempo, deve haver dissipação da ener

gia de compressão e de superfície, e a região de nucleons part_i

cipantes vai estar altamente excitada e principia um processo

de desexcitação via emissão de nucleons. A informação experi-

mentai básica que se tem dessa região é constituída de espectros

inclusivos de partículas leves (protons, partículas a, etc.) me

didos a vários ângulos . A descrição teórica desses dados é

feita dentro de vários contextos, existem modelos hidrodinâmi-

cos , de cascade e modelos clássicos microscópicos -Al

guns desses modelos foram aplicados ã reação Ne + Cl 250 MeV/A

mas nenhuma conclusão clara resultou desses estudos. 0 modelo

mais usado e talvez de maior sucesso é o chamado modelo da bola

de fogo (Fireball Model).

III.1. 0 MODELO DE BOLA DE FOGO

O modelo de Bola de Fogo se preocupa somente com a

descrição dos nucleons participantes. Supõe que os núcleos se

cortem cilindricamente. Os nucleons participantes que pertencem

ao projétil transferem todo o seu momento ao centro de massa e-

fetivo de todos os nucleons participantes formando uma bola de

fogo que se move na direção frontal com velocidade intermediária

entre a velocidade do projétil e do alvo. Sua energia cinética

interna por nucleon é muito maior que a energia de ligação por

nucleon. A bola de fogo ê então tratada como um gás ideal equ^

librado caracterizado por uma tfmperatura, o qual se expande íso

tropícamente no centro de i.-assa dessa bola de fogo com uma dis-

tribuição maxweliana de energia. Espera-se que esse modelo re-

produza os espectros de energia e distribuição angulares assim



63

como distribuições de multiplicidade das partículas leves.

Supondo-se núcleos esféricos com raios iguais a

1.2 A fm e trajetórias retilíneas ê possível calcular o volu

me de participantes de cada núcleo, como função do parâmetro de

impacto. Assim se obtém o número de nucleons participantes do

projétil e do alvo, calculando-se o volume de intersecção de u-

ma esfera e um cilindro. 0 número de protons participantes é

culado de

(III.1-1)

onde Z. e A. são o número atômico e o número de massa do al̂

vo ou projétil. As quantidades N /N e N ^^ estão ilus-

tradas na figura 8, como função de b para a reação Ne+ Cl.

Supondo ainda que existe um número suficiente de

graus de liberdade na bola de fogo e que existe um mecanismo que

randomize a energia cinética, pode-se definir uma temperatura T .

Para um gás ideal relativistico, x pode ser expressa

:CM - 3 + CSX **t"'g.'
(III.1-2)

onde K. e K_ são funções de McDonald e m é a massa de um nu

cleon livre ( - 939 MeV). A distribuição de momento dos nucleons

participantes pode ser escrita então

JiV

(III.1-3)

onde p e E são o momento e a energia total, respectivamente,

de um nucleon no centro de massa. As expressões (III.1-2) e (III.1-3)

são usadas na comparação com os dados. A diferença entre as tem

peraturas calculadas relativisticamente e não relativisticamen-

te é da ordem de alguns por cento para o sistema Ne + Cl com

energias incidentes de 250 a 400 MeV/A. Entretanto, a função
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de distribuição não relativlstica é bastante diferente da expres

são (III.1—3) para o intervalo de energias das partículas emit^

das.

A figura 9 mostra a comparação de dados cora esse mo

delo para o espectro inclusivo de protons e partículas a. A con

cordância geral é boa. Não há parâmetros ajustáveis no cálculo.

Os espectros a baixa energia provavelmente contém contribuições

do decaimento do alvo espectador e por isso vê-se discrepãncias

nessa região.

IV. FRAGMENTAÇÃO DE NOCLEOS GRANDES

As secções de choque para produção de fragmentos pe

sados na reação

projétil + alvo >• fragmento + X

foram estudadas há muito tempo com processos radioquímicos. A-

tualmente essas secções de choque estão sendo extraídas de rea-

ções com ions pesados em alta energia. Algumas características

dessas reações foram bem compreendidas dentro de um contexto tra

dicional. Mas a pergunta básica: Como se fragmentam núcleos gran

des quando atingidos por projéteis de alta energia? Ainda não

foi satisfatoriamente respondida. Exit cm basicamente duas li-

nhas de pesquisa. Uma delas utiliza conceitos de termodinâmica

de equilíbrio de um gás de partículas interagentes e a outra de

fende a hipótese de que nas condições descritas os núcleos "es-

patifam" como um pedaço de vidro. Os dados experimentais exis-

tentes não puderam decidir esta questão.

IV.1. FATOS EXPERIMENTAIS

Comecemos com a figura 10. Ela representa a produ-

ção de isótopos de sódio por três reações diferentes. Repare na

escala das secções de choque. Note-se que reações bem diferen-
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tes produzem aproximadamente a mesma curva: um sino centrado no

isõtopo mais estável. Na reação p * Cl o fragmento vem do al-

vo. Nas reações Ca+ Be e Ar + C o fragmento vem do projé

til. Olhando a curva em maior detalhe, nota-se também que os
48fragmentos do Ca (N-Z=8) estão mais numa região rica em neu-

40trons dos isotopos do sódio do que os fragmentos de Ar (N-Z=4).

A secção de choque o (A^) para produção de núcleos

com massa A é mostrado nas figuras 11 e 12. Observa-se os se

guintes fatos:

(a) Há uma grande diferença entre as reações com energia inciden

te menor e maior que 1 GeV.

(b) Se a energia do projétil for alguns GeV/A acima de 1 GeV/A

a secção de choque não muda mais.

(c) Não há uma diferença dramática entre a secção de choque pa-

ra reações com protons ou projéteis mais pesados.

(d) A secção de choque tem um máximo perto da massa do alvo (se

o fragmento vem do alvo), decresce por um fator 3 e 5 e crês

ce novamente para pequenas massas.

V. INTERPRETAÇÃO FENOMENOLÕGICA

Existe uma diferença fundamental entre a fragmenta-

ção de núcleos leves (A< 100) e pesados (A> 200): é a fissão. A

fissão contribui bastante para a produção de i só topos para A > 200.

Existem basicamente duas interpretações da secção de choque o(Af):

a) A fragmentação dos núcleos grandes é basicamente gover-

nada pelo espaço de fase . Essa teoria estuda as reações do

tipo

p + alvo • fragmento + X

e supõe que algum tempo após a passagem do proton pelo alvo, eis

te atinge um equilíbrio termodinâmico e todos os fragmentos são

formados de acordo com o espaço de fase. Esses fragmentos inte

ragem através de força coulombiana e se repelem. Existem dois
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parâmetros livres na teoria que são a temperatura do núcleo re-

sidual e o "volume de congelamento" do gás de núcleos. O acor-

do com os dados experimentais é bastante bon e um estudo siste-

mático resulta numa temperatura de T s 5-7 MeV e num volume t_i

picamer.te três vezes maior que o volume inicial do núcleo frio.

b) A produção dos vários fragmentos não pode acontecer a-

través de um único mecanismo. A figura 13 ilustra as idéias bá

sicas. Os resíduos de evaporação são formados da seguinte ma-

neira: o projétil penetra o alvo, alguns nucleons são ejetados

e o que resulta é um prefragmento excitado. Esse prefragmento

perde energia e massa por evaporação de nuclecns e núcleos le-

ves até que um fragmento estável seja formado. Se o prefragmen

to for pesado, o processo de fissão pode competir com a evapora

ção. Os fragmentos leves, chamados na figura de produtos de e-

vaporação são os núcleos leves emitidos no processo descrito. A

região intermediária de massa contém os fragmentos produzidos pe

Io procesuo chamado "cleavage" onde se considera que o alvo se

decompõe imediatamente após o impacto do projétil em vários frag

(18)
mentos frios . 0 mecanismo responsável por esses fragmentos,

seria algo como o "espatifar" do núcleo frio, como se espatifa

um vidro ao ser atingido por uma pedra com alta velocidade. A

teoria baseada nessas idéias contém elementos da teoria de Glauber

e também descreve os dados bastante bem, não só os dados proton

-nucleon, bem como os dados núcleo-núcleo. Os espectros desses

fragmentos são descritos de forma excelente.

VI. FINAL

Neste curso de duas horas procuramos descrever o pa

noraraa geral das situações experimental e teórica atuais. Cer-

tamente não pudemos tratar mais do que alguns dos fenômenos e al̂

gumas noções teóricas. Para os leitores mais interessados, re-

comendamos artigos de revisão recentes '
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Fig. 1 - Fases possíveis da matéria nuclear densa, altamente ex-

citada. Linhas tracejadas indicam os domínios de densi.

dade e temperatura que se tornam acessíveis em colisões

nucleares.

Fig. 2 - Representação esquemática da diferença entre espectado-

res e participantes.
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Fig. 3 -

Espectro frontal (0o) e traseiro (180°)

de protons produzidos na colisão C+C a

2.1 GeV/A.
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Fig. 4 -

Distribuição de Momento Longitudinal no sistema de re

ferência do projétil para a nação C + Be -*• Be + X a

2.1 GeV/A. Curva sólida é uma parametrizaçao gaussia_

na dos dados com <pM> = (-35±7) MeV/c e on = 134±3 MeV/c.
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Fig. 7 - Secção de choque para ejeção de n nucleons co-
mo função do parâmetro de impacto para a pro
dução de isõtopos do Carbono na reação
1 6 O +

9 Be - C + X.

Fiq. 8 - Razão N /N. (razão de nucleons parti-

cipantes do projétil e alvo), N (nú-

mero de protons participantes) como

função do parâmetro de impacto.
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de un alvo de Urânio a 30°, 60°,

90°, 120° e 150° no laboratório.
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Fig. 10 - Secção de choque para a produção de isoto-

pos de sódio para diferentes reações.
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Fig. 13 - Divisão esquemática da secção de choque de produção

de núcleos com massa A_.
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1 - INTRODUÇÃO

Hoje em dia, todo mundo que aprende física na faculdade

sabe que as partículas elementares, tais como próton e neutron ,

não são tão literalmente "elementares". No entanto, do ponto de

vista da Física Nuclear tradicional, os nucleons são considerados

como sendo "elementares" no sentido de que eles não possuem estru

tura nem extensão. Os píons, os mediadores das forças entre nucle

ons, usualmente nem aparecem na formulação da Física Nuclear.Seus

efeitos são tratados apenas na forma do potencial da força nucle-

ar entre nucleons. Há poucos casos em que os mésons devem expli-

citamente ser incluídos nas considerações .

Assim, caberia uma pergunta fundamental: É compatível a

possível estrutura complexa dos nucleons e píons com o ponto de

vista da Física Nuclear tradicional ?

Na verdade, nada impede, numa formulação teórica, que

se trate os constituintes de um sistema como sendo elementares mes

mo que estes não o sejam. Isto é possível quando os graus de li -

berdade da estrutura interna das partículas constituintes não são

importantes dinamicamente em relação às propriedades do sistema

em questão. Por exemplo, na Física Atômica e Molecular, o próprio

núcleo pode ser considerado elementar.

Entretanto, no caso da Física Nuclear, a resposta não é

a priori conhecida, considerando a estrutura complexa dos nucle -

ons.

No presente momento, uma imagem mais ilustrativa da es-

trutura dos hadrons é dada pelo modelo da sacola. Neste modelo,os

hadrons são representados por uma área de espaço-tenno onde quarks

de Valencia (quarks que caracterizam os números quânticos do ha-

dron) estáo confinados. Os barions contêm 3 quarks de Valencia e

os mesons contêm um quark e um antiquark. A sacola é o elemento

representativo do campo médio formado por gluons e paio mar de

Qual é a situação em que os mesons devem ser tratados explicitamente ?
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quarks a antiquarks. o raio destas sacolas é da ordem de 1 fm.

Esta imagem da estrutura dos hadrons não é tão fácil

de ser compatibilizada com os conceitos básicos da Física Nuclear.

Como sabemos, a interdistancia média entre dois nucleons num nú -

cleo é da ordem de 2rQ = 2.4 fm, que não difere tanto de 2fm, a

distância para que duas sacolas se toquem. Assim, a força nuclear

deve ser extremamente mais complicada do que aquilo que é repre -

sentado pelo potencial local.

Entretanto, o sucesso de vários modelos nucleares, tal

como o modelo de camada, aparentemente apoia o ponto de vista tra

dicional da Física Nuclear. Talvez, a visão da Física Nuclear tra

dicional não esteja em contradição com a estratura complexa dos

hadrons. Contudo, esclarecer a base da Física Nuclear do ponto de

vista da interação subnuclear não é uma tarefa trivial.

Por outro lado, na área de pesquisa das Partículas Ele

mentares, o esforço de esclarecer a natureza das partículas funda

mentais encontra um obstáculo que é o próprio mecanismo ae confi-

namento. O confinamento implica que as partículas constituintes

dos hadrons nunca serão, de forma isolada, observadas. Os estados

observados, os hadrons, numa experiência de colisão hadron-hadron

são os estados assintóticos das interações entre seus constituin-

tes. Nestas experiências, não é fácil obter informações diretas

sobre o mecanismo da interação entre hadrons ã curta distância.

Neste aspecto, mesmo na área da Física de Partículas as

experiências de colisões de partículas utilizando os núcleos como

alvo são nos dias de hoje reconsiderados importantes para o estu-

do da interação hadrônica à curta distância, isto é, próximo de

1 fm. Os núcleos, quando atingidos por um hadron de alta energia,

fornecem a oportunidade de provocar colisões sucessivas na escala

de distância de -1 fm. A esperança é de que estas colisões suces-

sivas â curta distância tragam informações sobre a dinâmica das

interações fundamentais no limiar do confinamento. Num sentido fi.

gurado o núcleo serve como um "detetor" dos processos que ocorrem
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à curta distância.

Uma outra perspectiva fascinante da Física Nuclear à Al̂

ta Energia é que as colisões entre núcleos pesados à altíssima

energia podem permitir estudar os aspectos termodinâmicos das in-

terações fundamentais. Tal perspectiva se tornou concreta e rea -

lística, graças ao desenvolvimento tecnológico dos aceleradores de

íons pesados relativísticos. Convém salientar que os estudos expe

rimentais destes processos, através de fenômenos observados nas

interações de raios cósmicos, têm sido de uma importância signifjL

cativa.

Quando dois núcleos pesados, de urânio por exemplo, co-

lidem â energia relativística com ura pequeno parâmetro de impacto

(colisão central), esperamos que haja grande deposição de energia

na região central da colisão. Se o tempo dessa deposição for mai-

or que a escala de tempo de relaxação, realiza-se um equilíbrio

local, e os conceitos básicos da termodinâmica podem ser aplica -

dos para descrever as propriedades da matéria.

Cabe a pergunta: Qual é a vantagem de gerar um estado

em que a termodinâmica seja aplicável ? Isto não parece contra -

rio a todo esforço da Ciência Moderna, onde se procurou estudar a

natureza decompondo-3e a matéria cada vez mais em constituintes

básicos ?

De fato, apenas o estudo das propriedades termodinâmi -

cas não traz diretamente informação sobre a estrutura microscópi-

ca da matéria. Entretanto, em alguns casos, podemos inferir os

aspectos fundamentais sobre interações que governam as proprieda-

des termodinâmicas, sem a necessidade de se isolar estes constitu

intes. Lembre-se de que, no século passado, muitas informações so

bre estrutura da matéria foram obtidas através de propriedades

químicas e termodinâmicas, mesmo sem poder isolar os átomos.

Assim, o enfoque termodinâmico se torna poderoso, espe-

cificamente quando não há meio de estudar, de forma isolada, os

elementos que constituem o objeto.



80

Além disto, a Cromodinâmica Quãntica, uma teoria que re

cebe atualmente grande credibilidade como "a teoria" das intera -

ções fortes, prevê a existência de uma trnsição de fase da maté-

ria, uma transição da fase de matéria hadrõnica para a fase de

plasma de quarks e gluons. Se tal transição de fase for observada

experimentalmente, poderíamos ter uma comprovação quase definiti-

va da Cromodinâmica Quãntica.

Estas perspectivas nos processos de colisões de hadron-

-núcleo e nücleo-núcleo abrirão completamente novas fronteiras pa

ra a Física Nuclear. Considero que os problemas colocados acima ,

por sua natureza, pe-.tencem ã área da Física Nuclear, com a apli-

cação de conhecimentos da Física de Partículas.

Neste curso faremos, em primeiro lugar, uma introdução

bastante pedagógica sobre as idéias e conceitos básicos da Cromo-

dinâmica Quãntica. A seguir, esboçamos um modelo semifenômenológ^

co para o processo de colisão hadron-hadron, que poderia servir co

mo base para colisões hadron-núcleo e núcleo-núcleo à altíssima

energia.

2 - CONCEITOS BÁSICOS DA TEORIA QUÂNTICA DOS CAMPOS

Para a maioria dos estudantes na área de Física Nuclear,

considero que a teoria quãntica dos campos não é tão familiar. As

sim, talvez não seja perda de tempo se fazer uma pequena revisão.

2.1 - Significado da Segunda Quantização

Consideremos o conjunto de operadores (a~,a+,(a~) =a +),

que satisfaz â seguinte regra de comutação

[ó'd"l - C ,

Lu r, ,lrj - »' , (1)

L .*• , .irJ - 1 .

Pelo método padrão, bem connecido em qualquer livro-tex

to de Mecânica Quãntica, sabemos que,
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Se

M | n> = n |n> (2)

onde

NT - ^ a " , (3)
então

n. =• 0, I , 2, . .. .. (4)

Usualmente, estes operadores e os autovetores I M->s são utiliza-

dos para representar os estados quânticos de um oscilador harmôni

co. Entretanto, as propriedades Eqs. (2) - (6) são de caráter pu-

ramente matemático, e podemos aplicá-las para representar siste -

mas guãnticos que não têm nada a ver com o oscilador harmônico

em si.

Vamos resumir o significado das Eqs. (2) - (6) do ponto

de vista da Mecânica Quântica. As Eqs. (2) - (4) significam que o

operador hermitiano N tem autovalores inteiros não negativos. Em

Mecânica Quãntica, os autovalores de um operador hermitiano são

os valores que se encontram numa medição do observável representa

do pelo operador. Inversamente, se sabemos a priori que ura certo

observável tem um espectro de valores com todos os inteiros não nc

gativos, podemos sempre representá-lo pelo operador N, com a~ e

a+ apropriados. Como um exemplo típico de tal observável cit.i -

mos o número de partículas num dado sistema.

Por outro lado, o vetor ket I n> representa o estado

quântico do sistema, tal que se medíssemos o observável N guando

o sistema está no estado | n> , certamente encontraríamos o auto-

valor de N, n. As propriedades quânticas do si .tema com respeito

ao observável N são então descritas completamente por uma combina

ção linear dos estados |n> .Em linguagem matemática, dizemos

que o conjunto { |n>J forma uir* L-ce.

Agora, os operadores a e a~ representam o processo de

transição de um estado de número quântico bem determinado par?, o
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estado de número quântico adjacente (Egs. (5) e (6)). Fazendo una

combinação apropriada de a e a~, podemos construir o operador

que representa quaisquer transições entre estados. Assim, a dinâ-

mica de um sistema em relação ao observável N será completamente

descrita pelos operadores a + e a~.

Para ilustrar este método, vamos estudar o caso do nú -

cleo no limite do modelo de partículas independentes. Por simpli-

cidade, desprezamos aqui o fato de que os nucleons são férmions

com spin >/2, e os tratamos como se fossem bósons sem spin.

Seja | i]>Sp o i-ésimo estado do partícula simples cio

sistema. Temos

0 estado do sistema como um todo pode ser descrito por

um vetor no espaço de Hubert formado do produto direto

>vr \ (8)

onde A é o número de nucleons do sistema. Os vetores, 11, >f)

lt> ,?> • ̂  IV'\ i formam uma base completa do espaço. Agora, por

hipótese, as partículas são idênticas e bósons, logo a ordenação

das partículas em cada vetor é irrelevante. Ou seja, o estado do

sistema não é bem representado pelo vetor lv,>J> \-W>-JP^ -*) !•»•„>,, P

mas sua forma simetrizada, isto é,

(9)

onde a snma é feita sobre todas as permutações

Neste caso, podemos especificar o vetor do sistema completamente,

se nós soubermos os números Je partículas para todos os estados

l li>-;,.̂  . Em outras palavras, podemos utilizar a base ortonormal
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I I n, , n 2 , . . . J n L > . . ... ft» > j (10)
t

onde n. ê o número de partículas no i-ésimo estado de partícula

simples. Naturalmente cada n. assume os valores 0,1,2,..., e
on

S n . = A é o número total de partículas,
i

Assim, podemos introduzir os operadores N.'s e corres -

pondentemente a. e a., tal que qualquer estado da Eq. (10) é in -

terpretado como sendo um auto-estado simultâneo dos operadores

(11)

Sendo I iin,, ij,,- >j uma base, qualquer estado do sistema, |^>

pode ser escrito como uma combinação linear dos jn^n^r... ">' s

(12)

De acordo com a Mecânica Quântica,

( 13 )

representa a probabilidade de encontrar o sistema no estado

In^n-,... /. Tal representação de estado de multiparticulas é

dita a representação de Fock. Agora, qual é a forma do Hamilton^,

ano H do sistema ? Para obter a resposta, podemos calcular o va-

lor médio da energia do sistema no estado arbitrário como dado na

Eq. (12). 0 valor esperado da energia será obviamente

Esta expressão deve valer para qualquer hj',^ , dai concluirmos que
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H -̂: ^. K (15)

Agora, vamos considerar o caso em que as partículas in-

teragem entre si, e o tratamento de partícula independente não se

ja mais válido. Entretanto, ainda podemos supor que existe uma ba

se da forma Eq. (10), e que o estado do sistema é escrito como na

Eq. (12). A única diferença é que os vetores de base da Eq. (10)

não são mais auto-estados do Hamiltoniano total, causando transi-

ções de um estado a outro. Estas transições são nada mais nada me

nos do que mudanças nos n.'s. Uma transição mais elementar será a

transição de uma partícula do estado lt^p para o estado ijX^ . Em

termo de representação de Fock, isto fica

(16)

Nós sabemos que tal mudança do vetor no espaço de Fock pode ser

escrita em termo de operador como

(17)

Em geral, todos os tipos de trar íção

podem ser descritos pelo operador formado de produtos de a.'s e

aj's.

Por exemplo, podemos verificar que o potencial de cam-

po médio (operador de um corpo) U(r) na representação de Fock fi

ca<*>

com

onde <pl
l><F) é a função de onda do i-ésimo estado de partícula sim
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p i e s .

O p o t e n c i a l d e d o i s c o r p o s , \ ( t k - . - l i ) f i c a

* - | T-i ^ - ' % r i ' i * \ ~*~ (~ * { ( • Í 2 1 )

i ; K' . l

com

<. MC i V I i- ) ;- ^ J ( t V l ^ ' r - - "> ( 2 2 )

^ Í a, v 4 * ( a-. >\.rir,-a-,) 4 . i í..; ^ . ; ir.) í

A dinâmica quãntica do sistema, então, em geral, é deŝ

crita pela equação de Schrôdinger

t* (\ l'+> ---- { Ho <" Mi ) /^'> (23)

onde

" i a ' - . 1 , " • - " " • • • • j ( 2 4 )

com

(25)

(26)

(27)

' J ( 2 8 )

rt ,• ' ^ í - L ' '"*•' - ( 2 9 )

As Eqs. (23) - (29) são apenas uma nova maneira de des-

crever o .problema de muitas partículas idênticas (bósons).na lin-

guagem da representação de Fock.

Para ver a conexão entre isto e a teoria quãntica de

campos, vamos introduzir a "função de onda", ft'.iir), do i-ésimo

estado de partícula simples. 0 conjunto ( <k(itij forma uma base no

E x e r c í c i o . Ver i f ique a s Eqs. (19) - ( 2 2 ) .
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espaço de função S^ • Por definição, temos

\<«O •= < T i t > s p •= <tr\a? \ 0, 0 , . . . > (30)

onde ICjC, . . > representa o vácuo do sistema, e o ket lDr> é

o vetor de estado no espaço de Fock, gue representa uma partícu-

la na posição Qf . A função <£<.'(&*) satisfaz ã equação diferenci-

al,

(31)

do nosso caso de modelo de partícula independente. Vamos agora in

troduzir os operadores de Heisenberg <par,t) pela equação

<par,t) = f l<P.(>r,t)e a.L \ ^

Pela construção, <par,t) satisfaz ã equação de campo

(*,t) . (33)

Note que a Eq. (33) é uma equação para operador (visão de Heisen-

berg) .

Vamos estudar o estado 0+rzr,t;!VAc> , com lv"AC>-l0,ü,-->.

Tomando o produto escalar com <.^\ , temos

= 23 í>,Ví) e ' l '"' <ar'F)

i fir.t)

. Ho *A

í Ho t A
< ir' | G I ft.- >

= K< (t-', 0 ; 0-, t). j f ) (34)
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que é a amplitude de probabilidade de encontrar na posição ir-'' a

partícula criada na posição ir no tempo t anterior. Isto ê, o

propagador de uma partícula.

A Eq. (34) pode ser re-escrita na forma

t' i ttr,t)sp = < V A C l<$><ir', r') <t'<<r,o U"A( >

^ <v/ACI t 4> cir', t), <V (iv-,t )] Wf\cy

A regra de comutação Eq. (28) é transcrita para

- 0 iffy, ft') (36)

x-f

As Eqs. (33) - (36) resumem o significado de quantização do cam-

po. Isto é, partindo da equação de campo Eq. (33), e introduzindo

a regra de comutação Eq. (36) para cada instante t, podemos cons-

truir a teoria quântica de muitos corpos, onde cada partícula sim

pies obedece à equação de Schrodinger, idêntica à equação de

campo.

Quanto à quantização, Eq. (36), ela tem a forma não fa-

miliar do ponto de vista da Mecânica Quântica usual, onde a quan-

tização é feita em termos de comutadores entre duas variáveis

(Q.JPJ) canonicamente conjugadas:

L Pi% Q j 3 - -it» Slj .
(37)

Contudo, podemos estabelecer a relação de equivalência entre a Eq.

(36) e Eq. (37).

A equação de campo, ou seja, a equação de movimento para

a "variável" (pror^t-J do campo é

Esta equação pode ser re-escrita na forma do Princípio Variacional

(39,
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onde

I

L =

— / 11 I I <t cb I
Jt,

(40)

Note que estamos tratando 'Pcar^t) como sendo variável do sistema

indexado pelo Índice contínuo 0" . A equação de Euler-Lagrange fi-

ca

- "- (41

§- c

considerando 4> e 0 independentes.

A equação (41) fica

Por outro lado, Eq. (41)' fica

Tanto Eq. (42) como a Eq. (41) verificam a equação de movimento

(43)

A Eq. (40) mostra que o momento conjugado ã variável

é dado por

* - ' * • * *

portanto, o momento conjugado ao 4 é identicamente nulo. O fato
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de que o momento conjugado de Q* é identicamente nulo indica que

*?* e 4"" não são variáveis independentes e que existe algum víncu

Io entre elas. Mas, desprezando este fato no momento, introduzimos

a regra de quantização entre K(tr,t) e 4~nar,t) por

•', t)] = - (45)

Verificamos que a Eq. (45) nada mais é que a Eq. (36) com a defini

ção de TC , dada pela Eq. (44). Assim, vimos que a quantização ca-

nõnica da variável do campo é equivalente ã teoria quãntica de mui.

tas partículas.

Só para concluir este exemplo da equação de Schrodinger

vamos calcular a Hamiltoniana do sistema. Temos, pela definição

de Hamiltoniana

ar-H = J

= J

:a. E t
s P

(46)

verificando a Eq. (15).

Até aqui, esquematizamos o significado da 29 quantiza -

ção baseado no exemplo de partículas independentes que obedecem

ã equação de Schrodinger não-relativística. Para um campo relati-

vístico, a equação de onda do campo não é necessariamente inter -

pretada como a equação de Schrodinger para a "função de onda" de

partículas simples. Em particular, para equações de campo relati-

vístico, sempre surgem as soluções de freqüência negativa que in-

validam a interpretação do campo como a função de onda de partícu



90

la simples. Este problema é contornado pela introdução de antipar

ticula na VP áo de 29 quantização.

. jamos o exemplo da Equação de Klein-Gordor.,

?c: 4 - V4- +//<
aqf>? = o (47)

Lagrangiana que conduz a esta equação de movimento é dada por

± Jd'or / d^* U 8 )

A Eq. (45) possui as soluções base

(49)

d> (IT f ) - £

o n d e ( X . " ) " Ctr,(tr), e

(50)

Diferente do caso de campo não-relativístico, a "densidade" do

campo P não deve ser definida como sendo

que e um escalar, e nao uma densidade escalar

Para ter a covariância da teoria, podemos definir rela-

tivisticamente as quantidades que aparecem no caso não-relativís-

tico de acordo com o que se. segue:

í ft* K dJr —^ '"fef&fj.- T, W) c

J < tt* £ SPi )

deve ser um escalar, mas o elemento de volume dV não é escalar. ?or_
tanto f não deve ser um escalar, mas densidade escalar.
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a.

<V — r: Q.
., i.*2 i r - ^

•• *

e

Com estas definições e a introdução da quantização

podemos verificar que o Hamiltoniano do sistema fica

= 1 j fAv i 0.1

que é o resultado esperado.

2.2 - Quebra Espontânea de Simetria

Na seção 2.1, ficou claro que a quantização de campo é

equivalente ã teoria quãntica de muitos corpos quando os estados

de particula-simples são bem definidos. Entretanto, o procedimen-

to de quantização de campo pode ser válido independentemente do

conceito de estados de particula-simples. Neste caso, a interpreta

ção de quantização de campo como uma teoria de muitas partículas fi.

ca obscura e, de fato, gera dificuldades intrínsecas, por exemplo,
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as infinidades de massa e carga na Eletrodinâmica Quàntica. Quando

uma teoria satisfaz a certas condições, tais infinidades podem ser

absorvidas consistentemente nos parâmetros que aparecem na Lagran-

geana do campo. Este tipo de procedimento é conhecido pelo nome de

renormalização. Na linguagem da Mecânica Quãntica de muitos corpos,

a renormalização corresponde ã redefinição de estado de partícula

simples, através da introdução de massa e carga efetivas. Numa teo

ria quàntica de campo, os estados de partícula-simples são os esta

dos de partícula-livre. Quando falamos de partícula livre, o con -

ceito de vácuo deve ser definido, pois o vácuo é a referência para

definir as partículas livres.

Dependendo do sistema de campo, a escolha do vácuo não

é unívoca. Esta não-unicidade da escolha do vácuo leva a uma situa

ção curiosa. Apesar de uma Lagrangeana em si possuir uma simetria,

a especificação de vácuo pode quebrar a simetria original contida

na Lagrangeana, levando a uma situação em que os estados de partí-

cula livre não manifestam esta simetria. Este mecanismo é chamado

de quebra espontânea de simetria e desempenha papel importante nas

teorias quãnticas de campos modernas. Aqui, veremos um exemplo sim

pies.

Vamos considerar a equação de campo da forma:

onde V = V(<T') é chamado o potencial do campo. Quando V = juZfp2 ,

Eq. (1) reduz-se à equação de Klein-Gordon.

k densidade de Lagrangeana para Eq. (1) é dada por

A Hamiltoniana é dada por

H =
(3)

Note que o mínimo de H é atingido pela configuração do

campo
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\lV >C •> ---r

onde

I,..-0'

(4)

(5)

* 0

Para o caso de Klein-Gordon, este mínimo é de fato dado por

(6)

(7)

do por

Fig. 1

Agora vamos considerar o caso em que o potencial V é da-

) = af 4 À^ (8)

onde A. ?C . {Isto é necessário para garantir a estabilidade do

campo *p ). Quando a =v.1 /Q , 4$ é sempre dado pela Eg. (7), i£

to é, o vácuo corresponde a f> = C. Agora se a =-)>2<. 0, então

existem duas soluções para </; ;

A primeira vista, parece estranho escolher o valor de "a" negativo,

pois o termo <x<f-'z corresponde ao termo de massa da Equação de

Klein-Gordon. Entre.anto, podemos ver que isto é possível com uma

redefinição de estados para partícula livre.

Suponha que o espaço é preenchido completamente pelo

campo </> , com <f> • <^<*). +/*%. Como este estado corresponde ao mini

mo de energia do sistema/ qualquer observador consideraria que ele
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está num vácuo. Agora, vamos por o campo no estado de oscilação

em torno do valor <í;>"rí . Isto é

cp Cur, t ) =•• tfè.tt) •+ >7<(t-,t) . (10)

Ainda vamos supor que a amplitude ^(avt) seja bem pequena compara_

da a <$**^ , tal que os termos de ordem superior a ^ 2 sejam des-

prezíveis. Substituindo a Eq. (10) na Eq. (9), temos

CcnsZ'.
(11)

Esta densidade de Lagrangeana indica que o campo f, quando sua am

plitude de oscilação é pequena, se comporta como campo de Klein-

-Gordon com massa m = 2P"">0.

Este exemplo mostra que, mesmo um observador tendo dete_

tado uma partícula que obedece ã equação de Klein-Grodon, ele não

conclui necessariamente que a Lagrangeana do sistema de campo é

dada pela equação ripo 2.1-(47). Uma onda tipo Klein-Gordon ape-

nas representa pequenas oscilações de algum campo em torno do vá-

cuo físico. Este ponto de vista, quando associado ao conceito de

simetria apresentado pelo campo, abre uma nova perspectiva para a

teoria de campos.

Mo exemplo do "potencial" dado pela £q. (8), o sistema

do campo possui i simetria fy -* <$>'•*->{> . No entanto, para um

observador que toma sua referência no vácuo <^,« V£*# o comporta -

mento do estado de partícula n não possui esta simetria.

Consideremos um campo escalar complexo cuja Lagrangeana

é dada por
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Obviamente esta Lagrangeana possui uma simetria sob a transforma-

ção

(12)

Pelo teorema de Noether, sabemos que existe uma corrente conserva

da

d»j" = 0, (13)

onde

Por outro lado, se a = - V*<0, vimos que ÇÉ> = 0 não corresponde

ao mínimo da energia do sistema. O mínimo ç dado pelos valores de

<P que satisfazem

ou

<fc . e 4

QJL .' çaer valor de S dá o mínimo de energia total. Suponhamos,ago

rj que o espaço é preenchido por <fi> com um valor particular de

: , digamos 0. Neste caso, o vácuo que nós identificamos é

+ -**«*-fkt
 (17)

e .escreveremos o estado de <fi através do desvio do vácuo <tiMi. In-

tiaduzimos então nova variável f ,

temos

4-

= T í d^V') - ̂fcr-^/-/^^) fn (19)
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Esta Lagrangeana não é mais invariante sob a transformação

(20)

Vamos introduzir a mudança de variável

4>. = -5- c 75* ••• T ) s £«. > (21)

( 2 2 )

Então

tf*») = A :'- -V y (23)

e,

(24)

Podemos interpretar esta Lagrangeana como o sistema de dois cam-

pos <£} e 4% em interações onde <#> é o campo de Klein-Gordon de

massa m = 2V2, e ^ de ruassa nula, a sua interação é esguema-

tizada pelo gráfico abaixo.

Os dois modos de oscilação 4} e <P, são os modos normais de os-

cilação do campo p em torno do vácuo <^m^"MC' Para um observador,

estes modos se manifestam como duas partículas inteiramente dis -

2 2
tintas com massas re^ -2)> e ra2 = 0, respectivamente.

Assim, duas partículas à primeira vista completamente di

ferentes podem ser descritas unificadamente por uma mesma Lagran-

geana .

0 ponto importante deste tipo de unificação é que guan-

do o sistema está ã altíssima excitação, a restituição da simetria

pode ocorrer. Por exemplo, se o sistema está em equilíbrio com

kT a E e x c <ver F i9- 1)/ ° observador jamais distinguira as partí-

culas <P} e Pt . Este tipo de restituição de tiroetria é esperado

ter ocorrido nos primeiros instantes do nascimento do Universo.
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Quem sabe se não observaremos, um dia, no Laboratório tal resti -

tuicão de simetria ?

2.3 - Invariância de Gauge

A invariância de Gauge foi primeiramente descoberta na

teoria do eletromagnetismo. Inversamente, a exigência da invariân

cia de Gauge com o acoplamento mínimo pode reconstruir a ele -

trodinãmica completamente. Hoje, existe uma forte expectativa de

que todas as interações existentes na Natureza possam ser unifica

das através de uma teoria de gauge com algum mecanismo de quebra

espontânea de simetria. A teoria de Salam-Weinberg é um exemplo e

que unificou as interações eletromagnética e fraca.

Do ponto de vista de quantização de campo, uma teoria

de oauge tem uma grande vantagem no sentido de que ela é renorma-

lizável.

Aqui, através de um exemplo simples, vamos estudar como

a exigência de invariância de gauge especifica a forma da intera-

ção. Consideremos um sistema de momentos de dipolos magnéticos ,

XL's, colocados numa reta com igual espaçamento A (Fig. 2). Su-

pomos que os dipolos possam girar livremente em planos perpendicu

lares à reta.

Ainda admitimos que cada dipolo interage somente com os dipolos

adjacentes através da interação dipolar

(1)

Um procedimento para obter a invariância de Gauge local pela substituição

de deiívidas parciais na equação de campo por derivadas covariantes ( ver

mais adiante).
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onde os vetores H.'s variam com o tempo, mas preservam seus tama -

nhos, \M\ = const. Denotando o momento de inércia de cada dipolo

por JT , a hamiltoniana do sistema é escrita como

No limite de /J->0, temos

H - -J- J d« { fJ- *"&£>)%- (5g^£?) } (3,
onde escrevemos

C 5 1/J , (4)

A Eq. (3) leva à propagação de onda livre

para o campo vetorial M =M(x,t). Se impomos que a integral

teremos a Hamiltoniana efetiva

*• H + ±-/*j ti

cuja densidade de Lagrangeana °íe<f fica

onde uz é um multiplicador indeterminado de Lagrange.

Até aqui, é implicitamente suposto que o vetor 11 é roensu

rável universalmente em todo instante t e para toda posição x. Nas

isto não é uma suposição trivial. Consideremos uma situação em que

o vetor W num ponto do espaço-tempo (x,t) é mensurável somente atra

vés de suas componentes em relação ao sistema de referência loca^i
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zado na posição de cada dipolo. Em outras palavras, no ponto (x,t),

são definidos os vetores ortonormaisj Qx,t), C(x,t)j através dos

quais o vetor M é expresso por

(10)

O vetor coluna f é a única forma de expressar H em termos de

seus componentes. Um observador tenta descrever a dinâmica do sis-

tema através da quantidade ^P , pois esta é a única informação que

ele pode perceber. Qual será a imagem do sistema para este observa

dor ? Como os sistemas de referência | €í,(x,t), £^(x,t) V não são

"calibrados" entre eles (os sistemas são diferentes para diferen -

tes pontos), a dinâmica do campo vetorial _JP carrega o efeito da

variação do sistema de referência de um ponto a outro. Isto é, o

observador do campo <f conclui que o campo <f está sob interação

com outro campo.

Vamos denotar por U(x,t) a matriz construída com os ve-

tores linha f[(x,t) e e*(x,t),

UCíC,t-) s (11)

A Eq. (10) é re-escrita como

f c s c , e > - CJfJCj-tJtlfact-) . (12)

A densidade de Lagrangeana Eq. (9) f i c a e s c r i t a em termos de c o

mo sendo

TÍ

( 13 )
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onde
A * " ^ i í

A *

são os campos matriciais hermitianos independentes de f . N a Eq.

(13) utilizamos a propriedade '

— 1 T

u ' = a1 (15)

Note-se que a Eq. (13) tem a forma da Lagrangeana do campo de Klein

-Gordon sob a interação com o campo eletromagnético A«|//= t,x) .

Agora, vamos co... -. _ outro observador para o qual

os sistemas de referência são diferentes dos do primeiro. Para o

segundo observador, o campo é expresso por

onde ü' e U são relacionados pot

U' = A(x,t) ü(x,t) (17)

ou

A mesma Lagrangeana para o segundo observador terá a forma

(18)

onde

A . . ^ / * f . I

TtT * r dtr , (19)

a£

As Eqs. ( 1 6 ' ) / ( 19 ) , (20) e (18; resumem a invar iânc ia da Lagran

geana sob a transformação de gauge. I s t o é ,

Problema: Prove que A^ é hermitíano.
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£ - * £'~ <£ (*' < 2 1 >

con

f-* ?'= A<P ,

f . (22)

O modelo simples apresentado acima para visualização do

significado da invariância sob transformação de gauge pode ser ge-

neralizado facilmente. Vamos considerar o sistema de n-espécies de

partículas livres "essencialmente idênticas", tal que cada espécie

de partícula é representada pelo campo ?„- . Neste caso, a dinâmica

do sistema seria representada pela densidade de Lagrangeana para

partículas livres (i.e., Klein-Gordon para bosons e a Eq. de Dirac

para férmions). Aqui, só por simplicidade, consideramos o caso bo-

sônico

£*i = 4 / &T+3f M* ?+f} (23)

onde f é o vetor coluna,

(24)

Agora, supomos que a identificação da espécie de partícula só é

possível através do campo de gauge A^, (o campo matricial). Isto

é, a Eq. (24) é uma conseqüência da identificação da espécie de par

tícula tal como no caso da medição das componentes do vetor 11 (Eq.

(10)). Assim, a densidade de Lagrangeana deve ser invariante sob

a transformação

(f -* ?'« A<f (25)

A» -* K* " AA^A"^iA3^/í (26)

(*)
Problema: Mostre que, numa correspondência para um campo complexo

a transformação de gauge fica
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Tal Lagrangeana é obtida pela substituição

% (27)

onde g é uma constante, e D é chamado de derivada covariante. O

resultado é

(28)

A Eq. (28) especifica como o campo f interage com o campo de gau-

ge A (o campo matricial, nxn, hermitiano). Adicionando o termo de

"energia cinética" do campo Â , , dado por

£>A = — 4r Tr / F • F*"; <29>

a Lagrangeana do sistema de n-espécies de partículas + campo de gau

ge fica

í-

O tensor F u (matriz nxn) é dado por

(30)

2.4 - Cromodinâmica Quântica

Historicamente, os quarks foram introduzidos como consti

tuintes dos hadrons, a fim de explicar a espectroscopia (classifi-

cação e regras de seleção) dos hadrons em termos de "cálculos com-

binatórios" (teoria de grupo) de três números quânticos (número

bariõnico, carga elétrica e estranheza) conhecidos até aquela épo

ca. Estes números quânticos caracterizam o modo de interação ele -

tromagnética e interação fraca entre hadrons, mas a interação for-
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te é independente destes números guãnticcs. As propriedades repre-

sentadas pelos números guânticos acima mencionados são referidas co

mo sabores. Posteriormente, o número total de sabores distintos

foi estendido para incluir charme, bottom e top. Na Tabela I mos -

t5amos alguns hadrons como composições de quarks.

TABELA I

TIPO

N9 quãntico que constitui sabor

PARTÍCULA [ N9 BARIONICO | CARGA ELÉTRICA | ESTRANHEZA | CHARME COMPOSIÇÃO

U

d

s

c

1/3

1/3

1/3

1/3

2/3

-1/3

-1/3

2/3

0

0

-1

0

p

M n

I A
I

in

« ir

n

* 1

1

1

1

1

1

0

0

0

+1

0

0

(+1,0,-1)

0,-1

(+1,0,-1)

0

0

0

-1

-1

- 2

0

+1,-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

uud

udd

uds

!uds,uus,dds)

uss,dss

u3,dd",—(u3,+ud)

(us,dl,üs,3s)

— (ua-Gd)

Apesar dos vários sucessos do modelo, os quarks só toma-

ram uma existência mais real e concreta ao invés de um simples ca-

ráter especulativo, quando as experiências de leptons a altíssimas

energias começaram a ser viáveis na década dos 70. Especificamen -

te, as colisões profundamente inelásticas permitem obter os fato -

res de forma dos hadrons, os quais deram forte indicação da exis -

tência de partículas constituintes que carregam os números quânti-

cos de sabor dentro de um hadron.

O problema é, então, responder às seguintes questões ;
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Qual é a forca que interliga e confina os quarks dentro de um ha -

dron, de tal maneira que eles nunca podem ser observados isolada -

mente ? Qual é a interação forte entre hadrons ?

Uma saída para este problema foi encontrada quando os f1̂

sicos perceberam a existência de um novo conjunto de números quân-

ticos que caracterizam os quarks. Os quarks, além de números quãn-

ticos de sabor, carregam ainda um outro conjunto de números quânti

cos, chamados de "cor", que distinguem quarks de mesmo sabor. Vá-

rios dados experimentais indicam que há três estados de cor para

um quark de mesmo sabor. Por outro lado, os hadrons observados não

manifestam este grau de liberdade de cor, ou melhor, todos os ha -

drons estão num único estado de cor. Do ponto de vista da teoria

de grupo para a simetria de cor dos quarks, o estado de hadrons

corresponde ao estado escalar (singleto) de cor. Na linguagem de

cor, o confinamento dos quarks é enunciado pela seguinte expressão:

Os estados observáveis, na forma de hadrons, só podem ser realiza-

dos para o estado singleto de cor (cor branca).

A Cromodinamica é uma teoria de gauge, cuja simetria de

gauge é a simetria de três estados de cor dos quarks. 0 grupo é

SU(3).

Denotamos os campos de Dirac (espinores) para três esta-

dos de cor em termo do vetor ccluna

onde os indices r, b e g representam os três estados básicos de

cor. Na Eq. (1), cada componente ^ é um espinor de Dirac,e car-

rega ainda o Índice de sabor. Mas, como a parte da interação for-

te é independente deste Índice de sabor, omitimos este índice, ex-

ceto quando estritamente necessário.

O grupo de simetria de cor é, então, representado atra -

vês de um grupo de matrizes unitárias 3x3, cujo determinante é

+ 1 (S'J(3)). Uma transformação de gauge será escrita por
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Segundo o procedimento da seção 3.1, a Lagrangeana para partícula

livre do campo de Dirac

í^)ir (3)

é transformada para satisfazer ã invariãncia de gauge SU(3),

onde

A = T"/V , (6)

0 campo A^ é uma matriz hermitiana cujo trago é nulo

T.CA^.) - 0 , (8)
o que é conseqüência de nossa escolha do SU(3),

dort 0" - + 1 . (9)

Sob a transformação da Eq. ( 2 ) , o campo m a t r i c i a l A deve se trans

formar como

A - VA, 17~+ -j-xr̂ i;"1 no)

para manter a densidade de Lagrangeana Eq. (4) invariante.

A Eq. (4) é a Lagrangeana de um sistema dinâmico tal co-

mo descrito pela Cromodinâmica. A versão quântica deste sistema é

descrita pela Cromodinâmica Quântica (QCD).

0 campo matricial A^ contém 8 componentes independentes.

Ou seja, existem 8 campos de gauge, e eles são chamados de campos

de gluons, i.e., existem 8 gluons.

Existem inúmeras maneiras de construir o estado singleto

de cor por combinação de quarks. Os mais simples são

|branco>a» [|g>.|g>* |b>.|B>+ |r>|r>] (11)

ou

|branco>=* 2 {-tf |b>|g>|r> (12)
perm

que correspondem, respectivamente, a mesons e a bar ions. "\-$ repre
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senta o estado d: antipartícula (anti-cor). A existência ou não de

estados de singleto de cor mais complexa (estados exóticos) na Na-

tureza ainda não é conhecida.

Pela analogia das estruturas da C^D e da QED, podemos es

pecular que o seguinte paralelismo entre os do sistema seja vál_i

do:

QED

Carga elétrica e

Estados de carga t 1

Fótons

Neutralidade

Átomos

Moléculas

Forças atômica e molecular (força
de troca ou Van der Waals).

QCD

Carga de cor g

n\ /o\ o;
Es^dos de cor i 0 , th J, t . 0 .;

Gluons

Estados de cor branca

Hadrons

Núcleos

Interação forte usual e
forças nucleares

Como se vê, a QCD possui aspectos bem análogos ã QED. Entretanto,

há uma diferença fundamental; a equação de movimento de gluons na

QCD é não linear, enquanto que a QED é linear no campo eletromagné

tico. Esta não linearidade vem do termo do comutador na Eq. (7), e

reflete a natureza não Abeliana do grupo SU(3).

Esta diferença gera várias conseqüências nas proprieda-

des de um sistema QCD que ficam assim profundamente distintas quan

do comparadas com as da QED. Por exemplo, a não linearidade do cam

po de gluon implica a auto-interação entre gluons. Isto é, os glu-

ons não são neutros em relação ã cor, diferindo do caso do fóton

que é eletricamente neutro. Espera-se que este fato seja uma cha-

ve para esclarecer o mecanismo do confinamento. Apesar de não ter

sido comprovado teoricamente, vamos especular sobre uma imagem in-

tuitiva para ver como esta auto-interação entre gluons pode ser o

mecanismo do confinamento. Consideramos uma carga e uma anticarga

de cor colocadas â distância r. As cargas são fonte e simidouro das
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"linhas de força" (campo de gluon). Se não tivesse a auto-intera -

ção entre gluons, as linhas de força nascidas de uma carga tende-

ria a espalhar isotropicamente no espaço devido ã energia cinética

dos gluons, tal como no caso do eletromagnetismo. Neste caso,a for

ça entre as duas cargas obedece à lei de Coulomb - 1/r , pois a

densidade das linhas de força decresce com -1/r . A autointeração

entre «jluons altera esta situação, na medida em que ela tende a

agrupar as linhas de força, formando uma espécie de "tubo" de li -

nhas de força. Assim, a densidade de linhas de força independe de

r, exatamente como no caso do eletromagnetismo unidimensional. Se

acontece isto, a força entre as duas cargas fica independente de r,

e consequentemente a energia necessária para separar as cargas crês

ce linearmente com a distância entre elas. Isto seria o confinamen

to, pois seria necessária uma energia infinita para isolar uma car

ga de cor (Escravidão Infravermelha).

A Escravidão Infravermelha se refere â propriedade da

interação entre duas cargas de cor ã longa distância. Por outro Ia

do, é conhecido teoricamente que a QCD possui uma propriedade cha-

dada de liberdade assintótica ã curta distância. Esta propriedade

explica porque o modelo de partons e sua conseqüência, a proprieda

de de "scaling" funciona bem nas análises da interação lepton-ha -

dron ã alta energia. Consideremos o processo representado pelo grá

fico de Feynmann abaixo, q = (qo,q ) é o momento transferido.Mes

mo no caso de QED, a carga efetiva, após

' a renormalização, depende do momento

transferido q, como conseqüência da pola

rização do vácuo, do tal maneira que

e,f (q) -»<x (q-»<ao ). Na QCD, a constante de acoplamento efetiva

g ,f (q) se comporta como

9e£f ~1/log|q|
2 (13)

mostrando que para |q|-*<*> / geff -* 0. Pela reção da transformada

de Fourier, |q| -too implica r •» 0 em termos de distância. Assim
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na QCD, as uuas cargas de cor se tornam livres da interação, quan-

do a distância entre elas tende a zero (Liberdade Assintõtica).

Estas duas propriedades marcantes da QCD, a Escravidão

Infravermelha e a Liberdade Absintõtica, são embutidas explicita

ou implicitamente nos vários modelos semi-fenomenolõgicos de ha -

drons, por exemplo, o modelo da sacola. Aqui, vamos mencionar como

podemos esperar a existência de duas fases distintas para o siste-

ma que obedece ã Cromodin&nica Quântica, como conseqüência destas

duas propriedades.

Consideremos o sistema em equilíbrio estatístico ã tempe

ratura T e ã densidade j> . No limite de alta densidade, tal que a

interdistãncia média entre, os quarks seja suficientemente pequena,

a propriedade de Liberdade Assintótica governa o sistema. Neste lî

mite, o sistema se comporta como sendo um gás ideal de quarks e

gluons.

A mesma situação ocorre para o limite de alta temperatu-

ra, sendo que agora a interdistãncia média entre partículas fica

reduzida devido ao grande número de produções de pares de guarks-

antiquarks. Assim, para alta densidade e/ou temperatura, esperamos

uma fase do "plasma" de quarks e gluons.

Por outro lado, para baixa temperatura e densidade, devi

do ao meio rarefeito, os quarks não se movimentam homogeneamente

no espaço, pois o mecanismo da Escravidão Infravermelha favorece

energeticamente uma configuração de quarks fortemente correlaciona

dos. A configuração energeticamente mais baixa possível é os quarks

formando hadrons. Consequentemente, concluímos que o sistema está

na fase de matéria hadrõnica.

0 argumento acima especula sobre a existência de duas fa

ses distintas de um sistema de Cromodinâmica Quântica em equilí-

brio estatístico. De fato, alguns cálculos de QCD à temperatura fi

nita (cálculo de Monte Cario em QCD da rede) mostraram explicita -

mente a existência de tais fases. A Fig. 2 é o resultado obtido pe

Io grupo de Bielefeld onde a densidade de energia (em unidades de

densidade de energia de um gás de Stefan-Boltzman para o sistema
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de quarks e gluons) é plotado em função do parâmetro de rede A

que e essencialmente a temperatura do sistema.

Podemos observar uma mudança abrupta da densidade de ener

gia em torno de A ~ Ac,;. O salto do valor da energia é interpreta

do como calor latente da transição de fase. A temperatura crítica

para esta transição é estimada como da ordem de 150 -=• 200 MeV/k.Pe

Io cálculo de Monte-Carlo, não é fácil decidir se a transição é

de primeira ordem ou de segunda ordem. Existem alguns argumentos,

apesar do ponto ser controverso, que apontam no sentido de a tran-

sição ser de primeira ordem.

Como mencionamos na introdução, talvez a comprovação

mais direta da teoria de QCD seja a de observar a ocorrência de

tal transição de fase numa colisão de núcleos pesados â altíssima

energia. Nas seções a seguir, vamos estudar a possibilidade de se

tratar o processo de colisões nucleares relativísticas em termos de

um modelo semi-fenomenológico.

3 - COLISÃO ENTRE HADRONS À ALTA ENERGIA

Quando dois hadrons colidem à alta energia, o fenôme-

no mais comum é a produção múltipla de partículas ( principalmente

mesons % ). 0 processo de produção múltipla, sem dúvida, desempe -
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nha papel importante nas colisões de íons pesados ultra-relativls-

ticos. No tratamento teórico da colisão núcleo-núcleo, precisamos

de um modelo o mais simples possível, que pelo menos reproduza o

essencial do aspecto dinâmico do mecanismo de produção múltipla.

Aqui, em primeiro lugar, vamos resumir algumas características es-

senciais da produção múltipla no caso de próton-próton. A seguir,

investigamos a possibilidade de descrever estas características por

um modelo bem simples, visando ã aplicação deste modelo em proces-

sos núcleo-núcleo.

3.1 - Aspectos da Produção Múltipla

Os estados finais do processo de produção múltipla são

complexos, e é difícil de especificá-los de maneira unívoca, pois

o número de graus de liberdade é enorme. Assim, utilizamos as quan

tidades inclusivas ou semi-inclusivas para representar os aspec-

tos básicos dos estados finais. As quantidades inclusivas mais co-

mumente usadas são: (a) a distribuição em rapidez (ou pseudo-rapi-

dez); (b) a distribuição em p (ou p ); (c) espectro de partícu

Ia dominante ("leading particle"); (d) distribuição de multiplici-

dade. Para as quantidades semi-inclusivas, existem dados sobre:

(e) correlação entre multiplicidade e rapidez; (f) correlação <pT">

-'. x> (efeito Gaivota); (g) correlação entre duas partículas domi-

nantes; (h) correlação de rapidez de duas partículas; (i) correla-

ção entre rapidez e carga. Aqui, a fim de ilustrar a característ_i

ca básica da produção múltipla na colisão próton-próton, tocaremos

apenas nas três quantidades a seguir.

(a) - Distribuição em Rapidez (ou pseudo-rapidez)

A rapidez y é uma variável que representa a componente da

velocidade de uma partícula ao longo do eixo escolhido, digamos o

eixo z. Para uma partícula relativística, a velocidade Ôe em si

tende a degenerar para um único valor, (3, - L , e não será conveni-
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ente para descrever o estado. A rapidez é, então, definida per

(1)

onde iTf é o fator de Lorentz, 7> =H-ft, j .

A velocidade p, é relacionada com o momento ,

onde
3" = ^/w. (3)

é o fator de Lorentz total, com E a energia total da partícula.

i/c*-* P'cf

e m. a massa de repouso. Na Eg. (4), P T representa o momento trans

versai a Z. A rapidez fica re-escrita como

(5)

Pela definição da rapidez, Eg. (1) ou (5), podemos verificar facilL

mente gue a transformação de Lorentz na direção Z, do sistema em

gue a partícula tem o momento pt para um outro sistema em gue a

partícula tem fy' =0 / é dada por

A variável rapidez tem uma vantagem particular, no sentido de gue

ela sofre apenas um deslocamento no seu valor sob uma transforma-

ção de Lorentz na direção Z. Conseguentemente, a diferença de rap^

dez de duas partículas é uma invariante sob a transformação de Lo-

rentz nesta direção. Em particular, escolhendo o eixo X na direção

do feixe incidente, a distribuição em rapidez,^ áÜZ" , das partlcu

Ias produzidas não altera sua forma guando se passa do sistema CM

para o sistema LAB, e vice-versa, mas apenas se desloca no eixo y.

A característica básica da distribuição em rapidez das
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partículas produzidas é ilustrada

na Fig. 3. As diferentes curvas

correspondem às diferentes energi.

as incidentes, E. . Como se vi, o

acréscimo da energia incidente

tem o efeito de alongar a distri-

buição em rapidez mais para gran-

des valores de y do que para au -

mento vertical na região de y i 0 Pi 3

(região central), tendendo a formar um patamar nesta região. Esta

tendência pode dar uma imagem de que o aumento da energia inciden-

te seja transformada, além de produzir mais partículas, predominan

temente em energia cinética na direção Z das partículas finais.

Para os casos em que as energias finais são muito gran -

des, comparadas com a massa de repouso, é usado freqüentemente a

quantidade chamada pseudo-rapidez, definida por

(7)

CM

1 - 4 M •££).
2

Quando E SS> mQc , então Es^pc, portanto "*)•=• y. A pseudo-rapidez e

particularmente útil, já que 'podemos re-expressar a Eq.(7) como

7 (8)

onde 9 = Pz/p é o ângulo azimutal da partícula em relação ao eixo

Z. Assim, a distribuição em pseudo-rapidez é equivalente â distri-

buição angular das partículas finais. A Eq. (8) é particularmente

útil, pois com ela nem a energia nem o momento da partícula são ne

cessários para levantar a distribuição em pseudo-rapidez.

(b) - Distribuição em PT

Uma outra variável independente de y, que caracteriza o

estado cinemático de uma partícula é naturalmente a componente

transversal do momento, f T . Note-se que é uma quantidade in-

variante sob a transformação de Lorentz na direção Z. A distribui-
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ção em PT, £J^« é mostrada na

Fig. 4.

Diferentemente do caso

da distribuição em y, a distribu

ição em P_ praticamente não va

ria sua forma com a energia inci

dente, exceto nos eventos raros

da região de P_ grande. Esta pro

priadade é consistente com a iraa Fig. 4 ,

gem descrita no ítem de distribuição em rapidez. Isto é, o aumento

da energia incidente parece ser distribuido nas energias cinéticas

na direção 2 das partículas finais, sem aumentar as componentes

transversais do momento.

(c) - Espectro da Partícula Dominante ("leading particle")

Uma outra propriedade importante, observada no processo

de próton-próton, é o comportamento dos prõtons incidentes depois

da colisão. Para representar o estado cinemático do próton, é co-

mumente utilizado a variável x definida por

* = V P0 (9)

onde PQ é o momento incidente no CM. Para grandes valores da ener

gia incidente, podemos aproximar a Eq. (9) por

x = 2P-/ JT (10)

onde *fs é a energia total do sistema no CM. Na Fig. 5, é ilus -

trado o espectro do próton com

respeito a x. As características

marcantes deste espectro são sua

constância na larga faixa de va-

lores de x, e o pico acentuado

na região x ^ 1.

0 pico próximo a x « 1 1 >

é devido ao processo difrativo ,
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onde o mecanismo de produção de partícula é essencialmente a exci

tação de um dos prõtons (ou ambos) e seu decaimento em seguida.Po

demos atribuir este processo como sendo devido à colisão periféri

ca entre prótons.

Para incorporar os processos de produção múltipla no tra

tamento de colisão hadron-núcleo ou núcleo-núcleo, é importante

que pelo menos os aspectos discutidos aqui sejam corretamente le-

vados em conta.

3.2 - Um Possível Modelo para Colisão entre Prótons ã Alta Energia

As análises e modelos teóricos do fenômeno de piodução

múltipla já têm uma longa história. Os primeiros modelos aparece -

ram no início da década de 50, dentre os quais o modelo hidrodinâ-

mico de Landau ainda continua válido até hoje pelo menos no seu

espírito. Isto porque a abordagem hidrodinâmica é um dos poucos mo

delos de produção múltipla que envolvem a descrição explícita de

desenvolvimento temporal do sistema. A maioria dos outros modelos,

especificamente aqueles baseados na abordagem de matriz S, tratam

apenas de estados assintóticos. Assim, em reações complexas, tais

como hadron-núcleo e núcleo-núcleo, onde, como foi mencionado na

Seção 1, c mecanismo dinâmico ã curta distância é envolvido, os mo

delos que explicitam o desenvolvimento temporal do sistema são

mais desejáveis. Naturalmente, o modelo hidrodinâmico de Landau de

ve ser reformulado à luz dos novos conceitos sobre a estrutura dos

hadrons e a Cromodinâmica Quãntica. Alguns autores vêm fazendo mui.

tos esforços, e obtendo resultados interessantes.

Entretanto, o modelo hidrodinâmico é ainda um pouco com-

plexo demais para ser aplicado na discussão da colisão hadron-núcleo

ou núcleo-núcleo, a partir de processos hadron-hadron.

Aqui, vamos estudar uma possível alternativa da descri -

ção do processo próton-próton partindo de um modelo de corda unidî

mensional, e explorando os aspectos mais fenomenológicos.
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3.2.1 - Modelo de Iõ-lô Relativistico

Consideremos dois protons o>m colisão, ligados por uma oor

da de campo de gluons (Fig. 6).

O.
Fia. 6

A Hamiltoniana deste sistema é dada no CM por

H - J R
2 .+ yn* o. J pa

a + ™* * K |ar,-^»1 j (11

onde supomos que a densidade de energia por unidade de comprimentc

é constante (=K) • A dinâmica do campo de gluon foi desprezada. A

equação de movimento de Hamilton

resulta

(12)

*

quando x. > x^. Integrando o sistema, temos

Cfr-T«

onde T-, T_, x1, X 2
 s^° a s constantes de integração. Da Eq. (14)

concluímos também

EL = K|xi-xi| , i - 1,2 . (15)

Sabendo-se que T. = T-, X< = -X2
 e H = -/¥" (a energia total no

CM) = const . , temos
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X 2 = - VÉF/2K
_ (16)

T^ = ÍS/2K
T 2 = VÍ/2K

Para x.< x,, podemos proceder analogamente, e as constantes de in

tegração podem ser determinadas com a condição de as trajetórias

x.(t) serem continuas em t.

Como ilustrado na Fig. 7, as trajetórias no plano x-tsão

os segmentos de hiperbole conectados continuamente.

Agora, vamos considerar a situação em que o centro de mas

sa do sistema p-p está em movimento uniforme com velocidade {3 em

relação ao observador. Neste caso, a Hamiltoniana é dada por

As trajetórias são dadas por

onde as quantidades com(plica) são relacionadas com as sem(plica )

pela transformação de Lorentz

\ i.' J K (3Y r /)il) . (18>
Utilizando as Eqs. (17) e (18), é fácil verificar que a energia to

tal do sistema, Eq. (16), possui o valor

H1 = T / S ~ f (19)

que é o valor de H(= (s) visto no sistema de observação, como es-

peramos. As Eqs. (16) — (19) mostram que este modelo é covariante

sob a transformação de Lorentz, graças à propriedade de trajetória

hiperbólica, que é conseqüência do potencial linear /Clx.-xJ.

3.2.2 - Rompimento da Corda

No modelo de Iô-Iô relativlstico, a parte da corda pode
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Fig. 7

Fig. 8



us

ser considerada como um tubo de área de excitação de vácuo, onde

ficam as "linhas de força" de gluons. Na área de excitação do vá-

cuo, há sempre possibilidade de se criar um par de quark-antiquark

espontaneamente. Quando tal criação de par ocorre, cada quark e

anti-quark funcionaria como "sumidouro" das linhas de força, re -

sultando num rompimento da corda. , _ ,ÍJ(

Assim, se a probabilidade de rom- — •

pimento for suficientemente gran- '

de, o lõ-lô de próton-próton se • j

fragmenta em vários pedaços de cor- ^ • f

das, e c?da um dos pedaços se com ^ ~ T v* "~~ i

porta, por sua vez, como um peque ,• ' ..Trv ^=»— —

no Iò-lô relativístico com as mas

sas de quarks nas extremidades

Admitindo que, no instante da cri _. n « . . , J J J -M ' - Fig. 9 - Ronpimento da corda devido a

ação, os quarks possuem momento criação de par qq.

inicial nulo, é fácil mostrar que a velocidade do centro de massa

do pedaço da corda em relação ao sistema de observação é dada por

1 Xe \ \ Xd '-,onde í e i são coordenadas das extremidades esquerda e
e d /

direita, no instante em que ocorreu o rompimento respectivo.Assim,

após todos os rompimentos teremos uma configuração em que vários

pedaços de cordas de vários tamanhos (massa) possuem várias velocj.

dades. Esta distribuição em velocidade determina essencialmente a

distribuição de rapidez das partículas finais.

Agora, lembre-se de que o movimento de Iõ-Iô é ur modo

bem particular de excití-.ção do vácuo, e é muito provável que tal

oscilação seja mantida por longo tempo. 0 que é razoável é ocorrer

uma transformação da energia de oscilação em excitação estatística

do vácuo formando o estado de "bola de fogo", talvez antes de fe -

char o primeiro período de oscilação. A formação de bola de fogo

seria seguido por seu decaimento em hadrons observáveis (píons prin-
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cipalmente). Em primeira aproximação, podemos imaginar que o deca-

imento de bola de fogo em hadrons deve ser de natureza estatísti -

ca, com a distribuição de probabilidade dos estados finais dada de

acordo com o vo\ume do espaço de . so.

Resumindo o modelo, o •". ar.ismo de produção múltipla de

partículas é descrito pelas seguiates etapas:

1) formação do estado de corda;

2) os rompimentos da corda;

3) formação de bolas de fogo;

4) decaimento das bolas de fogo.

Neste modelo, a distribuição de rapidez é determinada essencialmen

te na etapa (2), e a distribuição de P T é definida na etapa (4).

Uma das vantagens deste modelo é sua simplicidade. Cáleu

los preliminares utilizando o método de Nonte-Carlo mostraram que

o modelo é suficientemente flexível para reproduzir razoavelmente

os aspectos principais dos espectros de partículas finais. A possi^

bilidade de aplicar este modelo para processos próton-núcleo e nú-

cleo-núcleo está sendo estudada.
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1. Introdução

O espalhamento de elétrons é uma das íerramentas mais

poderosas e versáteis para o estudo de estrutura nuclear. Uma

vez que a interação do elétrons com os núcleos é eletromagneti.

ca, o mecanismo de reação é conhecido e os resultados experi-

mentais podem ser diretamente relacionados a propriedades nu-

cleares. Assim, a situação é bem diferente do caso de projé-

teis que interagem via força nuclear (p,d,a,w.•.), onde é ne-

cessário separar os efeitos dos mecanismos de reação dos efei-

tos de estrutura nuclear. Outra grande vantagem dos elétrons

como projéteis é que a interação eletromagnética é relativamen

te fraca, de forma que a estrutura do alvo é pouco perturbada

pelo processo de medida.

As vantagens acima do uso de elétrons como projéteis

para investigar a estrutura nuclear se aplicam igualmente a

processos envolvendo fõtons reais. Entretanto, a utilização de

elétrons apresenta uma vantagem adicional muito importante: é

possível variar o momentum g_ transferido ao núcleo, para qual-

quer valor da energia transferida «.

A dependência com 3 da seção de choque de espalhamen

to de elétrons, para um valor fixo de w mede a transformada de

Fourier doa elementos de matriz da densidade de corrente nu-

clear J (r) (J = (J,ip) é o quadrivetor de den-.idade de carga

e corrente) . A dependência angular da seção de choque de espa-

lhamento de elétrons, (para q e u fixos) permite separar a den

sidade de carga e a densidade de corrente de convecção e magne

tização. Invertendo-se a transformada de Fourier obtem-se as

densidades de carga, corrente e magnetização do estado funda

mental, no caso de espalhamento elástico e as corresponden-

tes densidades de transição no caso de espalhamento inelásti

co.

As vantagens do espalhamento de elétrons justificam

o esforço experimental necessário â obtenção de informações
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de estrutura nuclear. As seções de choque de interesse são

quase sempre muito pequenas, exigindo aceleradores de alta

corrente. Até o inicio dos anos 80, as máquinas utilizadas

foram pulsadas. Este fato, juntamente com a propensão dos e-

létrons radiarem e produzirem neutrons, dificultam medidas

precisas dos elétrons espalhados. O próprio processo de es-

palhamento sempre envolve alguma radiação pelo elétron, exi-

gindo correções radiativas em todas as seções de choque medî

das e subtração da cauda radiativa para seções de choque de

espalhamento inelãstico. Finalmente, momentos transferidos

grandes são necessários para que se obtenha uma boa resolu-

ção espacial das densidades de carga e corrente, o que implî

ca em elétrons com energia na faixa 100-800 MeV. Desta forma,

a fim de estudar os primeiros estados excitados dos núcleos

é necessário uma alta resolução em energia, que só pode ser

obtida com a utilização de espectròmetros magnéticos bastan-

te sofisticados.

Nesta primeira aula farei uma revisão do desenvolvi

mento histórico e da teoria necessária â interpretação dos

resultados experimentais.

Na segunda e terceira aulas discutirei técnicas de

medida, resultados experimentais e a técnica de análise des-

ses resultados.

Na última aula discutiremos as perspectivas futuras,

com o advento dos aceleradores de elétrons de corrente contl

nua que permitirão a realização de experiências de coincidên

cia, entre o elétron espalhado e as partículas emitidas pelo

núcleo.

2. Desenvolvimento histórico

Embora a teoria de espalhamento de elétrons relati-

vísticos tenha sido desenvolvida por Mott em 1929 ,somente

22 anos depois Scott, Hanson e Lyman* ' mediram a primeira
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seção de choque diferencial para espalhamento de elétrons re

lativlsticos. Foi utilizado um feixe de elétrons de 15.7 MeV

do Betatron de Illinois e como alvo uma folha de nylon (C._

Hj-O-N ). Nessa experiência verificou-se que tanto as coli-

sões elétron-elétron como as colisões elétron-núcleo estavam

de acordo com as teorias rélativísticas, dentro da precisão

experimental de 0.5%. Para o maior valor do momentum transfe-

rido nessa experiência foi até possível observar, pela pri-

meira vez, efeitos devidos ao tamanho do núcleo, os quais re

duziram a seção de choque de uma quantidade da ordem da bar-

ra de erro experimental.

Devido ã baixa energia e corrente dos betatrons ,

somente fenômeno., de grande extensão espacial puderam ser in

vestigados. A Física efetuada com os betatrons foi, princi-

palmente o estudo da Ressonância Gigante de Dipolo Elétrico.

As experiências mostraram a existência de um movimento cole-

tivo coerente dos núcleons e motivaram o desenvolvimento de

modelos hidrodinâmicos.

A história do espalhamento de elétrons que se efe-

tua atualmente começou apenas alguns anos mais tarde no ace

lerador linear de Stanford: Mark III. A nova tecnologia, na

época, que permitiu a construção desse tipo de acelerador ,

foi a Klystron com sua habilidade de acelerar elétrons atra-

vés de pulsos intensos de microondas. O trabalho pioneiro

realizado pode ser encontrado num trabalho de revisão, efe-

tuado por Hofstadter em 1956. Num período extremamente

curto as características principais do espalhamento de elé-

trons foram investigadas. Foi feito um estudo sistemático das

raios dos núcleos e foram desenvolvidos modelos simples para

a distribuição de carga. Verificou-se que os núcleos tinham

um raio consideravelmente menor e, consequentemente, uma den

sidade maior do que a previamente obtida por processos hadrô

nicos. A constante r^ na fórmula R = r A para o raio dos
o o

núcleos, na hipótese de uma esfera com densidade de carga



126

-13
constante, foi determinada, tendo o valor: r =1.2x10 cm

para núcleos pesados. Foi, também, efetuado um estudo siste-

mático de excitação de níveis coletivos bem como de eletrode

sintegração nuclear.

Após esse trabalho pioneiro, nas três décadas se-

guintes houve um extraordinário desenvolvimento de estudos

de estrutura nuclear com interações eletromagnéticas. Uma re

solução em energia de alguns poucos KeV pode ser obtida atual̂

mente utilizando-se espectrômetros de perda de energia. A in

tensidade média dos feixes de elétrons cresceu dos 10 yA das

experiências iniciais do Mark III até algumas centenas de nvi

croamperes. Um esforço contínuo de melhoria das característi^

cas dos feixes e do equipamento de deteção tornou possível a

— 38 2

medida de seções de choque de até 10 cm . Existem, atual-

mente, projetos de aceleradores de elétrons de centenas de

GeV, ultrapassando de longe a região da Física Nuclear em

busca da região assintõtica .

Os aceleradores de elétrons propiciaram o acúmulo

de uma quantidade enorme de informações obtidas a partir de

investigações foto e eletronucleares. Um grande número de nú

cleos e níveis nucleares foram explorados em grande detalhe.

Atualmente, am novo nível de precisão em resolução de ener-

gia, estabilidade do feixe e deteção de partículas foi atin-

gido, tornando o acelerador de elétrons uma ferramenta de

precisão em investigações de e:crutura nuclear. Essas expe-

riências incluem medidas da distribuição de carga do estado

fundamental com precisão de 1%, estudo de níveis rotacionais

com resolução de energia melhor que 50 keV, distribuições de

magnetização para spins altos, ressonâncias gigantes multipo

lares, espalhamento quase-livre e "doep inelastic", reações

foto e eletronucleares e seções dp. choque de fotoabsorção

total. A grande variedade e precisão dos dados e a precisão

de sua interpretação teórica contribuíram enormemente para
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ampliar nosso conhecimento sobre a estrutura dos núcleos e

a interação efetiva entre núcleons ligados.

Todo esse desenvolvimento foi acompanhado por uma

crescente evolução teórica na descrição do núcleo como um

sistema de muitos corpos, descrito microscopicamente pelo

movimento de seus constituentes. A descrição do núcleo evo-

lui muito desde os primeiros cálculos de modelo de camadas

até as modernas teorias de campo médio e o campo autoconsis

tente na aproximação RPA. Devemos reconhecer que esses cál-

culos fornecem uma descrição e compreensão semi-quantitati-

va de um imenso conjunto de dados experimentais. Entretanto,

alguns desvios sistemáticos permanecem. São, em geral, fenô

menos que não podem ser explicados com a imagem tradicional

do sistema nuclear como sendo composto por A núcleons, mas

estão ligados a graus de liberdade subnucleares. Experiên-

cias eletro e fotonucleares forneceram indicações bastante

claras de desvios dessa imagem tradicional do núcleo. Abai-

xo enumeramos alguns exemplos:

a) A dificuldade sistemática em descrever simulta-

neamente as energias de ligação e as densidades de carga

(raio quadrático médio (rms), densidade central). Pode-se

citar, em particular, a impossibilidade de se explicar teo-

ricamente o buraco no centro da distribuição de carga dos

isótopos do He. (Vide Fig. 1 ) ( 4 ' 5 )

b) Influências de correntes mesônicas na eletrode-

dintegração do deuteron a baixa energia e alto momantun trans

ferido (ref. 6 ) .

c) A impossibilidade de qualquer das teorias exis-

tentes descrever a fotodesintegração do deuteron a ângulos

frontais, essencialmente em todas as energias. (Vide Fig.

2)(7)

d) A redução da seção de choque de fotoabsorção to

tal (~ 30%) na região da ressonância A(3,3) comparada com
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(8 9)a absorção em nucleons livres ' . (Vide Fig. 3)

e) O preenchimento do mínimo entre o pico do espa-

lhamento quase.livre e a ressonância A no espalhamento

"deep inelastic". (Vide Fig. 4 ) ( 1 0 )

f) A dependência assintótica dos fatores de forma

para o espalhamento (e/e1) elástico e sua relação com a es-

<X0 0.5 TO 15 20 25 30
ao

Fig. 1

Distribuição de carga do He comparada com cálculos supondo que

o prõton ê pontual.

10 20 30 tiò 50 60 73 80 90 >C0 110 120 130
Lob. Photon Eneigy [M

Fig. 2
Seção de choque diferencial para a fotodesintegraçao do de li-

ter on a 0° comparada com vários cálculos.
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Fig. 3

Seção de choque de fotoabsorçao total para o Be. A curva AaN

o resultado previsto para absorção em A nucleons livres.
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Fig. 4

12,Espalhamento inelastico profundo (e,e') para o " c . A curva a
representa o processo de ejeção (knock-out) de ura nucleon, a
curva b a produção de & quase-livre, a curva c é a produção de
A quase-livre mais correntesde troca e interação de estado fi-
nal e a curva d a contribuição do processo quase-deuteron.
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0
0

Q2(GeV2)
Fig. 5

Resultados experimentais para o fator de forma do deuteron. A
QCD prevê que: (l+Q2/m2) F,(Q2) -+ constante, para valores gran
des de Q2. Para fazer esse gráfico utilizou-se m2 =0.3 GeV2 ,
onde m é um parâmetro de massa estimado a partir do fator de
forma do nucleon.

7

trutura interna dos nücleons.(vide Fig. 5) '

Ao mesmo tempo que a física foto e eletronuclear

começa a perceber graus de liberdade subnucleares uma nova

imagem do núcleo emerge da cromodinâmica quântica (QCD) .

Assim, o desafio para se obter uma compreensão mais funda-

mental da força nuclear e da estrutura do núcleo continua .

O sucesso da QCD na região ultravioleta de liberdade assin-

tótica é muito excitante, entretanto, esses conceitos de

alta energia pouco contribuem para uma melhor compreensão

das partículas elementares nos núcleos e não eliminam a ne-
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cessidade de se obter uma compreensão mais profunda da din£

mica nuclear em termos de seus constituintes elementares.

0 desenvolvimento de imagens completamente novas

do núcleo, levando em conta os graus de liberdade internos

dos nucleons está ocorrendo no momento em que surge uma no-

va geração de aceleradores de elétrons de alta corrente ,

alta energia e que operam con feixes contínuos (CW). Há um

interesse mundial nessa nova tecnologia, porque esses acele

radores fornecerão a base para a investigação direta de co£

relações entre os nucleons através de técnicas de coincidên

cia.

3. Teoria

3.1. Aproximação de onda plana

0 primeiro cálculo importante para o espalhamento

de elétrons pelos núcleos foi a obtenção por N.F. Mott

em 1929 da seção de choque para o espalhamento de uma partl^

cuia de Dirac relativística pelo potencial Coulombiano de

uma carga Ze pontual e fixa. O que é atualmente chamado de

seção de choque de Mott:

°M = (lf) (c°s29/2>/<sen4e/2) (1)

não é a expressão que aparece no trabalho de Mott. A equa-

ção (1) é obtida a partir do resultado de Mott tomando-se o

limite r e l a t i v l s t i c o B •* 1 e desprezando-se termos de ordem

superior em Ia. Na equação (1), E é a energia do elétron in -

cidente e e é o ângulo de espalhamento. (Estamos usando uni-

dades h = c = 1. A unidade de comprimento é o fermi = 10" cm .

Energia, momentum e massa tem unidade de fm , onde

fnf1 = 197.32 MeV, MeV/c e MeV/c2, respectivamente, a = e 2 =

1/137).

Vários teóricos , começando com Guth em 1934
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mostraram que o tamanho finito do núcleo reduziria a seção

de choque do valor dado pela equação (1) de forma que:

a = oM |F(q)|2 (2)

A dedução da seção de choque de espalhamento de ele

trons pode ser encontrada em vários livros e artigos de revi^

são ~ .As aproximações utilizadas são:

a) Os elétrons incidentes e espalhados são represen

tados por ondas planas;

b) Um único fõton virtual é trocado;

c) 0 recuo do núcleo é desprezado nos elementos de

matriz do núcleo, mas ê incluido na densidade de

estados finais;

d) A massa do elétron m é suposta nula.

As aproximações a) e b) constituem a aproximação de

Born de ondas planas (PWBA). A aproximação c) implica que os

elementos de matriz do núcleo não são relativísticos. A apro

ximação d) não é necessária. Entretanto o efeito de se fazer

m = 0 é desprezível para elétrons com energia maior que

50 MeV.

Com essas aproximações, a seção de choque de espa-

lhamento de elétrons é:

A cinemática do processo está definida na Fig. 6. Na equação

í 1) -
(3), o e a seção de choque de Mott para carga unitária

(isto é, a equação (1) com Z=l). 0 fator de recuo n é dado

por:

n = 1 + j-r sen2- (4)
MT 2

onde M_ é a massa do núcleo alvo. O momentum q transferido é

q = k - k,'. (Para espalhamento elástico, desprezando a massa
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do elétron e o recuo do núcleo, q = 2Esen6/2).

0 fator de forma Coulombiano, F é dado em termos

dos elementos de matriz reduzidos do operador multipolar de

carga:

= (2J+1)"1 l |<Jf||M (q)||J >|
2 (5)

L=0 r ^ 1

Analogamente, o fator de forma transversal é dado por:

F* = ( 2 ^ + l) " 1 Ê

(6)

VT MT

onde TT e T. são os operadores multlpolares transversals e

létrico e magnético respectivamente. Nas equações (5) e (6)

Fig. 6

Cinemática do espalhamento de elétrons com troca de um fõton
virtual: Ky s (K,iE); K^ s (K,iE(); q̂  = K^-K^ ; qy = (q,iw).



J. e J, são os números quânticos do momento anyular dos está

dos inicial e final, respectivamente. Os índices EL e ML tem

o mesmo significado que no caso dos operadores multipolares

PT T

para fótons reais. A paridade de T (e ML) é (-1) e a parî

dade de T? L é (-1)L+1.

0 fator de forma F é também chamado de fator de

forma longitudinal (F ).
Li

A componente longitudinal do operador de corrente

não aparece explicitamente na equação (3) porque a equação

da continuidade é usada para combiná-lo com o operador de

carga.

Explicitamente, os operadores multipolares das equa

ções (5) e (6) são dados por:

MLM

T5í ' ( 5 ) L jd?{Vx[jL(qr) ^ L l ( , ) j } Í ( ? ) (8)

TLM = iLp[JL<qr) rLhlin)].Jlh (9)

Nas equações (7-9), J é a função de Bessel esféri-

ca de ordem L, YTU é o harmônico esférico, YVT, é o harmôni-

co esférico vetorial e í2 a parte angular da coordenada r. O

operador nuclear de carga é p e o operador nuclear de corren

te total é 3, o qual contém contribuições das correntes de

convecção e magnetização:

5(r) = 3c(r") + vxí(í) (10)

onde J é o operador de corrente de convecção e J é o opera-

dor de magnetização. Para um núcleo composto de núcleons pon

tuais não relativisticos os operadores são:

P ( r ) = i e ( j K ( r - r . ) (11)

J ( r ) = ,l e ( ] ) [v , 6 ( r - r .) + í ( r - r , ) v , J (12)
c 2iM 3 -1 3 D 3 3-1
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Í(Í) = ± A
 U(j) a.sd-x.) (13)

onde M é a massa do nücleon, e(j) = 1 para protons e 0 para

neutrons, p(j) = 2.793 para protons e -1.913 para neutrons .

As formas simples dos operadores (11)-(13) ignoram o tamanho

finito dos núcleons, correções spin-õrbita nos operadores de

carga, contribuições de correntes mesônicas, etc...

Uma definição un pouco diferente dos operadores mui

tipolares é usualmente utilizada especialmente para exoi

tação Coulombiana e reações envolvendo fótons reais. As defi.

nições desses operadores diferem dos das equações (7)-(9) de

acordo com:

M C L - ~T
MLM "

(15)

= -i(iq)~L[L/(L+l)]1/2 (2L+1)!! T ^ (16)

0 quadrado dos elementos de matriz reduzidos,desses operado-

res são as probabilidades de transição reduzidas B(CL,q)

B(EL,q) e B(ML q):

onde X

B's :

F 2 (

2
T (q)

B(XL

= c,

Os

q) -

" \

,q) = (2.

E OU M.

fatores

c

L=0 [(2LH

L+l
L [

de

2L

c

(2L-

• ) <J

forma

,j2 '

H) ü]

fl M L I ' J i

podem ser

B(CL,q)

2 B(EL,
•

q)

s 2

e s c r i t o s

+ B(ML,q)

(17)

em termos dos

(18)

(19)

Esses operadores aparecem em processos envolvendo

fótons reais (q=u) como:
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2L-1
[o(u))dw = (2TT)3C. ? (L+1)u' =r |B(EL,O)) + B(ML,u))l (20)
> L=l L[(2L+1) I!] 2 L J[(2L+1)

para fotoabsorção e

2L+1 ]
(21)

» (L+i) *u+1 r I
. ̂  = 8tra I — — =• B(EL,iu) + B(ML,u)

para a taxa de transição para o decaimento gama do estado

|j.> para o estado |Jf>.

Podemos resumir as regras de seleção dos elementos

de matriz multipolares de ordem L, entre estados discretos

'Ji1Ii> e lJf1Tf>:

a) para os três elementos de matriz

|Ji-Jf| < L < |j±+Jf| ;

b) para os elementos de matriz Coulotnbianos L >0 e

para as transversais L > 1 , ou seja, transições

de monopolo são permitidas para a parte Coulombia

na (longitudinal) e são dominantes para o espa-

lhamento elástico;

c) os elementos de matriz Coulombianos e os trans-

versais elétricos são permitidos pela paridade

somente se (-1) = ^^f» enquanto que os magnét.1

cos devem satisfazer (-1) = Ti**;

d) somente para o espalhamento elástico, L deve ser

par para multipolos Coulombianos e Impar para os

multipolos magnéticos e todos os multipolos trans

versais elétricos são proibidos (pela invariân-

cia por inversão temporal) .

3.2. Distorção Coulombiana

Apresentamos em 3.1 os resultados obtidos em PWBA

simplesmente porque facilita a discussão da Física envolvida
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no espalhamento de elétrons. É necessário levar em conta a

distorção das funções de onda dos elétrons em todas as expe-

riências de espalhamento de elétrons, exceto, talvez, para

experiências de espalhamento inelãstico em núcleos leves quan

do uma precisão de uns 10% for aceitável.

O único caso em que os efeitos de distorção na se-

ção de choque podem ser calculados exatamente é o espalhamen

to por uma distribuição de carga esfericamente simétrica .

Nesse caso, a equação de Dirac para o elétron pode ser resol̂

vida numericamente, expandindo as funções de onda dos elé-

trons em uma soma de ondas parciais, isto é, harmônicos esfé

ricos . O deslocamento de fase (phase shift) para cada onda

parcial pode ser calculado e somado para se obter a amplitu-

de de espalhamento. Esse método é descrito em detalhe no ca-

pítulo 3.2 da referência (15). Os efeitos devidos ã deforma-

ção da distribuição de carga, momento magnético do núcleo e

graus de liberdade internos do núcleo não estão incluídos

nesse cálculo.

Existem programas de computador que efetuam a anál£

se de "deslocamento de fase". Basicamente, a entrada é a es-

pecificação da distribuição de carga p(r) (esfericamente si-

métrica) , a carga do núcleo e a energia do elétron incidente.

A saída é a seção de choque para o espalhamento elástico em

função do ângulo de espalhamento.

A menos do espalhamento elástico de monopolo, todos

os outros processos de espalhamento de elétrons precisam de

métodos aproximados para o cálculo da seção de choque. 0 mé-

todo mais utilizado é a aproximação de Born de ondas distor-

cidas (DWBA). Na DWBA as funções de onda dos elétrons inci-

dentes e espalhados são soluções da equação de Dirac com o

potencial Coulombiano de uma distribuição de carga esferica-

mente simétrica, ou seja, são as funções de onda da análise

de "deslocamento de fase". A diferença entre DWBA e análise

por "deslocamento de fase" é que as funções de onda dos ele



138

trons emergentes podem representar elétrons com energia di-

ferente da dos elétrons incidentes. O restante das intera-

ções elétron-núcleo são tratadas como perturbações de pri-

meira ordem. O processo pode ser visualizado como a troca

de um único fóton virtual entre a onda distorcida do elé-

tron e o núcleo. Em DWBA os elementos de matriz não apare-

cem simplesmente como fatores como nas equações (5) e (6) .

Entretanto, as informações de estrutura nuclear ainda en-

tram no cálculo sob a forma de elementos de matriz dos ope-

radores de carga e corrente do núcleo e também é efetuada a

decomposição multipolar desses operadores. Como em PWBA os

diferentes multipolos não interferem na seção de choque e

as regras de seleção permanecem inalteradas. A única dife-

rença conceituai em relação a PWBA é que os termos Coulom

bianos e transversais de uma mesma multipolaridade interfe-

rem.

Existem programas de computador que efetuam o cál-

culo DWBR . Todos os programas DWBA exigem a especificação de

um modelo nuclear a fim de gerar os elementos de matriz dos

operadores de carga e corrente. Assim, os resultados experi

mentais de espalhamento podem ser diretamente comparadas com

as melhores previsões teóricas disponíveis, sendo um teste

bastante sensível da precisão da teoria e podendo fixar

qualquer parâmetro livre da teoria.

3.3. Correções de ordem superior

As considerações efetuadas até aqui ignoram contri-

buições ao processo de espalhamento devido aos processos ra-

diativos mostrados, na Fig. 7. Os diagramas mostrados na Fig.

7 representam todos os processos radiativos de segunda or-

dem relevantes para o espalhamento de elétrons.

Se observarmos o espectro de elétrons espalhados com

alta resolução veremos um espectro do tipo esquematizado na

Fig. 8. 0 pico emE'. = E/n é devido ao espalhamento elásti-
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co, enquanto que o pico em E. é devido ao espalhamento ine-

lastico excitando um nível discrsto de energia ulno referen-

cial de repouso do núcleo). Fazendo a massa de repouso do e-

létron igual a zero obtem-se:

E'. =
in

(22)

Devido aos diagramas c e d da Fig. 7 (emissão de fó

tons reais), o espalhamento por estados discretos resulta em

formas de linha (line shapes) como as esquematizadas na

Fig. 8, com caudas radiativas extendendo-se a todas as ener-

gias mais baixas.

A seção de choque experimental para espalhamento e-

lástico, por exemplo, é obtida integrando-se sobre a região

do pico:

d2a

dfidE1

E'£-AE

dE1 (23)

K H,. K.
«I If> E f / E1 If> E1

M.. K"k H - N
g

Fig. 7
Esses diagramas representam todos os processos radiativos de
segunda ordem relevantes para o espalhamento de elétrons.
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E:
in el

Fig. 8

Formas de linha (line shapes) no espalhamento de elétrons
devido aos diagramas c e d da Fig. 7 (emissão de fótons reais)

A escolha de x é irrelevante , exceto que devido a reso-

lução experimental e\e deve ser suficientemente grande para

que o resultado seja independente da resolução. Analogamente

AE deve ser grande comparado a resolução. A seção de choque

experimental está relacionada com a seção de choque teórica,

conforme dado na equação (3), ou na análise de deslocamento de

fase, ou pelo resultado DWBA, por:

,FB(AE) . (24)

Onde FT e Fo são correções devido ã espessura do alvo levando
X o

em conta a perda de energia por ionização e bremsstrahlung

Fc é* a correção radiativa ou de Schwinger causada pelos dia-

gramas a-d da Fig. 7. As correções referentes aos diagramas e-g

são desprezadas por serem muito pequenas quando comparadas aos

termos a, c, d, onde o elétron radia, devido ao fato de que

a massa nuclear é muito maior.

As correções de dispersão, representadas pelo dia-
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grama h são provavelmente a maior incerteza na análise de es-

palhamento de elétrons. A maior dificuldade no problema é

relacionada ao fato de que um número muito grande de estados

nucleares deve ser considerado. Se desprezarmos essa correção

o erro introduzido é de -1%. As correções radiativas estão

(19)discutidas no artigo de revisão de Maximon

Para obtermos a seção de choque experimental para um

processo inelástico a cauda radiativa deve ser subtraída. As-

sim para o pico inelãstico da Fig. 8, o cálculo análogo a

equação (2 3) é:

in

E i n + X

dE> (24>

No caso geral T(E') inclui não sõ a cauda radiativa do pico

elástico, mas também as caudas de todos os processos inelãs-

ticos de energia de excitação menor que a do pico que está

sendo medido. Geralmente a cauda do pico elástico ê a maior

contribuição. A subtração da cauda não é a maior fonte de

erro na medida de seções de choque para excitação de estados

discretos, especialmente se a resolução experimental é boa

e a densidade de níveis baixa.

Para o espalhamento inelástico no continuo, como é

o caso da excitação de ressonâncias gigantes multipolares, a

cauda radiativa é uma parte considerável (~ 50%) da seção

de choque diferencial. Nesse caso, uma subtração bastante

precisa ê essencial para se obter a informação de estrutura

nuclear desejada.

4. Técnicas Experimentais

Experiências de espalhamento de elétrons exigem uma

aparelhagem bastante sofisticada devido a 3 exigências prin-

cipais:
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a) Boa resolução em energia no espectro de elétrons

espalhados.

b) Boa precisão na medida de seções de choque abso-

lutas.

c) Boa estatística apesar da pequena magnitude das

seções de choque.

Não é possível descrever aqui, em detalhe a arte do

espalhamento de elétrons experimental. Faremos, apenas, algu-

mas discussões gerais e entraremos em mais detalhe na técni-

ca de análise e interpretação dos resultados.

4.1. Espectrõmetros magnéticos

Para a deteção do elétron espalhado é necessário um

espectrômetro magnético. As principais exigências para um

espectrômetro de espalhamento de elétrons são:
4

a) Capacidade de resolução de algumas parte em 10

a fim de se poder distinguir estados nucleares separados de

algumas dezenas de KeV, para elétrons incidentes de até vá-

rias centenas de MeV. Embora uma resolução ainda melhor seja

desejável, em princípio, a perda de energia nos alvos se tor

na a contribuição dominante para resoluções de 20-30 KeV.

b) Um ângulo sólido de 5 x 10 esterorradianos é ne-

cessário para se atingir taxas de contagens aceitáveis. Angu

los sólidos ainda maiores seriam desejáveis, mas as aberra-

ções esféricas tornariam impossível a obtenção da alta reso-

lução necessária e a definição do ângulo de espalhamento se-

ria pobre.

c) A alta resolução deve ser mantida numa faixa de

vários porcento da energia do elétron incidente, no plano fo

cal, para que se possa acumular dados numa região significa-

tiva do espectro, para cada valor do campo magnético do es-

pectrômetro.
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Desprezando-se as aberrações óticas, a resolução de

um espectrometro é dada por:

áRo
(25)

onde m é a magnificação, d a dispersão, x é o tamanho do feî

xe (diâmetro) e R é o raio médio de curvatura do feixe (vi-
o

de Fig. 9).

O tipo mais usado de espectrometro é o de "ângulo

mágico" (16 7,7°) mostrado na Fig. 9. Nesse desenho o campo

magnético no plano médio do espectrometro é:

B(R) = B, íl-nl (26)

TARGET,

FOCAL PLANE

IMAGE OF TARGET

Fig. 9

Espectrometro de ângulo mágico

POLE BOUN0ARY
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Fig. 10

Espectrometro de perda de energia também chamado de sistema de

ajuste de dispersão (Despersion Match System - DMS).

onde B é o campo magnético no raio médio R . Escolhendo-se

n = 1/2 o espectrometro torna-se duplo focalizador: uma fon-

te pontual de elétrons monoenergéticos tem uma imagem pon-

tual no plano focal e as magnificações no plano médio e na

direção transversal são iguais. A principal razão para se

utilizar dupla localização é diminuir o tamanho dos deteto-

res, minimizando a sensibilidade ao fundo (background). As

afirmações acima são verdadeiras apenas em Ia. ordem. Esco-

lhendo-se 6 - 1/4 e um ângulo total de 2 3 / 2^ (169.7°) as

aberrações esféricas no plano médio se anulam .

Como a resolução típica dos feixes dos aceleradores

de elétrons é da ordem de 10 , para se obter resoluções de

10-4 apenas 1% do feixe do acelerador seria utilizável. 0
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restante da corrente teria que ser removida do feixe por fen

das de definição de energia, situadas no sistema de transpor

te e análise de energia do feixe (o qual é em geral um espec

-4trometro com resolução de 10 ). Como em espalhamento de ele

trons o objetivo é distinguir diferentes quantidades de per-

da de energia, a solução utilizada são os espectrometros de

perda de energia, também chamados de "ajuste de dispersão"

(dispersion match system). O princípio de funcionamento é

ilustrado na Fig.10. Se a dispersão no alvo é ajustada de

maneira adequada (que depende das propriedades de dispersão

e magnificação do espectrometro) todos os elétrons que perde

ram a mesma quantidade E de energia no alvo (por excitação

do núcleo ou outros mecanismos) chegarão no mesmo ponto no

plano focai. As exigências de resolução do espectrometro são

as de um sistema convencional. A equação (25) para a resolu-

ção ainda é válida, para x igual ao tamanho da componente mo

noenergética do feixe.

4.2. Sistemas de detecão

A fim de determinar o ponto em que cada elétron es-

palhado cruza o plano focai do espectrometro, utilizam-se

cintiladores plásticos, detetores semi-condutores e câmaras

de fios (MWPC). As principais exigências do sistema de dete-

ção são:

a) Boa resolução espacial, em geral menor que lmm ,

de forma a utilizar a resolução disponível no espectrometro.

b) Muitos canais de deteção. Se cada canal cobre

-4 3

um intervalo (Ap/p) = 10 , sao necessários 10 canais para

cobrir 10% do plano focai.

c) A eficiência de deteção de todos os canais deve

ser a mesma ou então as eficiências devem ser constantes e

conhecidas.

d) O tempo morto deve ser pequeno para se obter ai-
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ta taxa de contagem com os aceleradores de baixo fator de

utilização (-1%) .

e) Bom sistema de rejeição de fundo porque o alto

fluxo instantâneo de elétrons é sempre acompanhado de fõ-

tons, neutrons, etc... durante os pulsos do acelerador.

O sistema utilizado pelo NBS é mostrado na Fig. 11.

Há 48 detetores semi-condutores de Si(Li) no plano focai. Os

detetores são resfriados a temperatura do nitrogênio liquido

para que se possa obter uma resposta temporal (rise time) de

20 ns e tempo morto de 60 ns em cada canal. Cada detetor tem

altura de 0.75 mm (perpendicular ã direção dos elétrons inci^

— 4
dentes) e cobre um intervalo (Ap/p) = 2.7 x 10 .Os eventos

reais são identificados por coincidência entre um dos deteto

res semicondutores e um dos cintiladores plásticos SI e S4 .

Como o espectrômetro é duplo focalizador, os cintiladores S2

PLASTIC SCINTILLATOR
LIGHT OUTPUT TO
PHOTOMULTIPLIER TUBES

\
\ \

ENVELOPE OF M0N0-
ENERGETIC ELECTRONS
PASSED BY SPECTROMETER

SCj.i.SCj

SEMICONDUCTOR
DETECTORS J.J-M
BOTH TRIGGERED

Fig. 11

Detetores do piano focal do sistema utilizado pelo National Bu-

reau of Standards.
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e S3 não podem ser iluminados por elétrons que se originem

do feixe no alvo. Eles servem para medir o fundo simultanea-

mente com a contagem de eventos reais. Isso ê essencial, pois

uma fração sugnificativa do fundo é associada ao alvo, o que

impede a determinação do fundo por remoção do alvo. 0 fundo

típico é de um em 10 para os picos de espalhamento elástico

e 10% para medidas inelâsticas na região do continuo.

As câmaras de fios são bastante utilizadas também.

0 MIT utiliza esse sistema, obtendo uma resolução espacial de

0,12mm. A desvantagem desse sistema é o tempo morto (300ns) ,

entretanto para os novos aceleradores de alto fator de utili-

zação isso não será problema.

4.3. Calibração em energia, medida de carga e geometria

Uma vez que a seção de choque de espalhamento de e-

létrons é uma função bastante acentuada da energia dos elé-

trons incidentes, é necessário uma calibração precisa da ener

gia. É necessário calibrar o sistema de transporte de feixe

que define a energia dos elétrons incidentes e também o espec

trômetro.

A carga é usualmente medida por um monitor de ferr,i

ta que é calibrado contra um copo de Faraday. Este último tem

excelente precisão na medida de carga, porém contribui para

o aumento do fundo. Os monitores de ferrita podem ser calibra_

dos com uma precisão de 0.1%.

A forte dependência da seção de choque de espalha-

mr ito de elétrons com o ângulo exige uma definição muito pre-

- -4

cisa da geometria. A definição do angulo deve ser ~2 x 10

radianos (0.01 graus). Deve-se levar em conta a variação da

seção de choque na aceitação angular do espectrometro, a dir£

ção real do feixe e s *; posição no alvo, a abertura angular

do feixe e seu tamanho. Essas correções são em ger.i efetua-

das através de cálculo de Monte-Carlo e exigem o conhecimento

da distribuição angular e espacial do feixe.
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5. Interpretação dos dados experimentais

5.1. Espalhamento Elástico - Carga

Uma medida de seção de choque de espalhamento elás-

tico contém informação detalhada da carga e magnetização do

estado fundamental do núcleo estudado. Nosso objetivo é compa

rar o resultado experimental com a teoria, isto é, com as pre

visões baseadas no cálculo utilizando as funções de onda do

estado fundamental. Uma possibilidade seria calcular a seção

de choque a partir das funções de onda de um certo modelo e

comparar diretamente com a medida. 0 problema, entretanto, é

que dessa forma não temos nenhuma idéia da origem das discre-

pâncias entre as previsões teóricas e a medida e assim não

teremos idéia de como melhorar a teoria.

A melhor maneira de testarmos a teoria é comparar

as distribuições experimentais de densidade de carga e magne-

tização com as previstas pela teoria. Assim, temos que resol-

ver o problema de obter as funções de distribuição a partir

dos dados experimentais, apesar de que isto não pode ser fei-

to de maneira unívoca para um conjunto finito de dados experi^

mentais. Nós precisamos inverter o processo de calcular o(E,e)

a partir das distribuições de carga e magnetização. Discutire

mos esse tipo de análise no contexto da aproximação PWBA, mas

apenas para facilitar a discussão, uma vez que os princípios

são os mesmos quando se usa a análise de deslocamento de fase

OU DWBA.

A seção de choque para espalhamento de elétrons na

aproximação PWBA, dada na equação (3), pode ser reescrita co-

mo:

tg2f) PJ(q)] (27)

onde foi feita a aproximação (q /q) = 1 (uma vez que esse fa
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tor difere da unidade para o espalhamento elástico por um ter
2

mo da ordem de (q /M_) e os fatores de forma foram renoimali-

zados de forma que F(q=0) = 1.

F . e F para um núcleo de spin J no estado funda-

mental são (em conseqüência das regras de seleção discutidas):

F^, = 4TTZ ( 2 J + 1 ) 1 I | < J | |M (q) | | J > | 2 (28)
C h L = 0 , p a r L

F2. = 4 1 T Z ~ 2 ( 2 J + 1 ) ~ 1 ZJ | < J | Í T " L ( q ) I | J > | 2 (29)
M L = l , I m p a r h

MT

onde M (q) e T são dados pelas equações (7) e (9) , respecti^

vãmente. As seções de choque de carga e magnetização podem

ser separadas experimentalmente devido ao comportamento bas-

tante diferente em relação ao ângulo de espalhamento. Entre-

tanto, as contribuições dos termos de diferente ordem multipo

lar (monopolo, quadrupolo, etc..., para carga e dipolo, octu-

polo, etc..., para magnetização) não podem ser determinados

separadamente a menos que se utilizem feixes e ou alvos pola-

rizados) .

5.2. Determinação da densidade de carga

F . para um núcleo de spin zero é facilmente obtido

a partir das equações (7) e (28):

F~h(q) = 4 |j (qr)P(r)dr (30

onde ep (r) é a densidade de carga do núcleo e p(r) = <Ojp(r)|O>.

A normalização utilizada é:

Z = íp(r)dr (31)

Expandindo a função de Bessel esférica em potências de qr ob

tem-sfc!



15 n

FCh = 1 - I q
2<r2> + ... (32)

2 1 /2 -
onde <r > é a raiz quadrada do raio quadrãtico médio (rms)

definido por:

<r2> = | íp(r) r2 d? (33)

0 raio rms pode ser extraido a partir de medidas de

seção de choque para baixos valores de q, mesmo para núcleos

com J >' 1, apesar da existência de termos de quadrupolo e or-

dens superiores. A razão é que os diferentes multipolos não

interferem, de forma que a potência mais baixa de qr na seção

de choque, devido ao multipolo de ordem L, é (qr) . Assim ,

utilizando-se valores baixos de q, o rms pode ser obtido expe-

rimentalmente para qualquer núcleo. E necessário, porém ,

usar momento transferido bastante baixo, mesmo em nú-
4

cleos leves, porque termos de ordem superior, (qr) , etc... ,

tornam-se rapidamente importantes. Por exemplo, no He, que

2 1/2
tem <r > ' = 1.89 fm, os termos de ordem superior contribuem

com 6% na seção de choque para q = 0.5 fm

O rms é uma medida da densidade média no interior

do núcleo e está, portanto, intimamente relacionado com as

propriedades de saturação da força nuclear. Atualmente, as

teorias de muitos corpos que empregam forças nucleon-nucleon,

que ajustam os dados para o sistema de 2 corpos, prevêem den-

sidades muito altas no interior do núcleo (isto é, <r > me

nor do que o medido). A fim de obter uma densidade mais bai-

xa, que esteja de acordo com o resultado experimental, a inte

ração efetiva deve ser ajustada para baixar a densidade de

saturação da matéria nuclear .

0 rms é a única medida do núcleo que pode ser obti-

da de forma completamente independente de modelo.

Para valores modestos do momento transferido ,

q < 1.5 fm , é usual obter-se a densidade de carga a partir

de um modelo simples.

A tabela I mostra algumas das distribuições de car-
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TABELA I

Algumas das distribuições de carga tentadas por Hofstadter

Nome do modelo Expressão para 4ita p (r)

(y = r /a ; a 5 rms)

Pontual

Uniforme

Gaussiana

Exponencial

Camadas

Exponencial õca

Yukawa I

Yukawa II

Gaussiana ôca

Modelo de camadas

generalizado

Exponencial modificada

Função 6

f(f)l/2p.r.y«

0 para y
1/2

12/5 exp [-(12)1/2 y]

í(y-i)

exp

"2y"2 exp t /2y)

6 y"1 exp e J% y)

-1exp[-(18)1/2yl

ga tentadas por Hofstadter e seus colaboradores. Verifica-

ram que para todos os núcleos, com exceção dos muito leves ,

a densidade de carga p(r) é razoavelmente bem representada pe

Ia distribuição de Fermi:
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p ( r ) = p Q Í 1 + ex;pjjr-ci/zi}"1
(34)

onde P fornece a normalização. Essa função densidade é mos-

trada na Fig. 12.

Mesmo atualmente, quando a experiência não cobre

uma faixa grande de q, a expressão (34) é utilizada para nú-

cleos mais pesados que o oxigênio. Para núcleos mais leves o

modelo do oscilador harmônico é freqüentemente utilizado. Neŝ

se modelo:

P(r) = P O jl + a(r/a)
2l exp [-(r/a)2] (35)

onde: a é o parâmetro do oscilador

a = (a2-a2)A/(A-l)

= i (1-2)

ã <r2>1/2

(36)

(37)

(38)
proton

1.0 2.0 SO 4.0 5.0 «.0 7.0 0.0 9.0 10.0

0J0

Fig. 12

0 modelo de Fermi, onde ç é a distância do centro onde a densi-

dade cai ã metade e t é a espessura da superfície,que é a re-

gião que vai de 90 a 10 porcento da densidade.
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Utiliza-se, também, o modelo do oscilador harmônico modifica-

do, no qual o parâmetro a é tratado como parâmetro livre.

0 procedimento usual p a ^ se obter os parâmetros do

modelo a partir dos dados experimentais é calcular a seção de

choque por análise de deslocamento de fase, variando os parâ-

metros do modelo até obter um conjunto de parâmetros que mini

mizam o x2 • Assim, são obtidos os parâmetros e seus respecti

vos desvios padrão . Os parâmetros obtidos dessa forma exis-

238
tem para núcleos da tabela periódica até o U, incluindo to

dos os isótopos estáveis com A < 20 e vários isõtopos instá-

3 14

veis ( H, C, etc.). Esses resultados encontram-se tabela-

dos , sendo que para cada medida publicada são fornecidos
2 1/2<r > , ç_ e z_ para o modelo de Fermi e a e a_ para o modelo

do oscilador harmônico. A imagem que emerge dessa enorme quan

tidade de dados não é significativamente diferente do que se

obteve a partir das primeiras experiências de Hofstadter.

Nos últimos 10 anos tem-se concentrado grande esfor

ço, no espalhamento de elétrons experimental, no sentido de

estender os dados existentes a valores altos do momento trans

ferido, com o objetivo de determinar detalhes finos da distri.

buição de carga nuclear. A partir de um enorme número de pon-

tos experimentais determina-se a distribuição de carga a par-

tir da "Análise Independente de Modelo" (AIM).

A "AIM" consiste em se efetuar a transformada de

Fourier do fator de forma F(q). Os dados experimentais consis

tem de um conjunto discreto de medidas que, por simplicidade,

vamos supor efetuadas em momentos transferidos Aq , 2Aq ,

3Aq,..., q . As propriedades gerais da transformada de

Fourier impõe as seguintes limitações quanto a informação so-

bre p(r) que pode ser obtida:
(20/22)

a) A máxima distância testada pela experiência é

r = it/Aq. Segue-se que se supuzermos que p (r) = 0 para r>R

e se R<r , estamos implicitamente supondo que F(q) pode ser

interpolado de maneira lisa entre os pontos medidos.
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b) O comprimento de onda da componente de Fourier

mais alta determinada pela experiência é A = 2w/g . Uma vez

que o comprimento de onda teórico das flutuações quãnticas de

densidade é X = n/k_,, onde k._ é o momento de Fermi ,
r F

a > 2k - 2.7 fm~ ê necessário para medir as flutuações

de densidade esperadas.

c) O número de funções de r independentes no inter-

valo 0<r<R que contribuem para F(q) abaixo de q é

M = W * (39)

A partir dessas limitações fica claro que a análise

de um conjunto finito de dados experimentais requer algumas

suposições sobre a função P(r) ou sobre o comportamento de

F(q) para q maior que qmax-

Como exemplo vamos discutir o método de soma de

(23)
Gaussianas (SOG) de Sick . O SOG usa uma função densidade

da forma:

7 N Q ,
P ( r ) = — ^ — ? l 1—-j {exp[-(r-R.)VY

2ITV2YJ i=l 1+2R17Y l

+ exp[-(r+Ri)
2/Y

2]} (40)

Na equação (50) p(r) é normalizada a Z cargas no

núcleo. O segundo termo entre colchetes assegura que -^- = 0

na origem. A largura total a meia altura de cada termo da so

matéria é r = 2y(íin2) / . A condição Q.>0 elimina picos e

vales em p(r) com largura menor que r. O número de termos, N,

na somatória não restringe o modelo desde que N seja sufi-

cientemente grande. 0 menor valor de y possível é o tamanho

da carga do proton, mas devido aos valores de Çi „ das expe-

riências um valor maior é utilizado. Para cada núcleo estuda

do, Y ê escolhido de forma a permitir larguras de picos na

densidade de carga tão estreitos quanto qualquer pico de fun
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ção de onda de partícula única nesse núcleo. Por exemplo, pa

ra o Pb Y = 1.388 fm .A SOG tenta considerar todas as

funções do tipo (55) escolhendo N valores de R. ao acaso. Os

Q. são determinados por ajuste aos dados experimentais. Para

cada conjunto de R. escolhidos ao acaso obtem-se um p(r) .

Aqueles que resultam em x2 aceitável são retidos, os outros

são eliminados. O resultado da análise é uma "faixa de erro"

que contém todos os P(r) aceitáveis.

Apresentaremos a seguir alguns resultados, todos

obtidos com a análise independente de modelo. A Fig. 13 mos-

tra a seção de choque diferencial para o espalhamento elásti

co no Ca . Observem que os dados cobrem 12 ordens de

10'
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Fig. 13 40,
Seção de choque diferencial para o espalhamento elástico no Ca
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magnitude e vão até seções de choque de 10 cm , o que cor-

-19responde a um alvo com o minúsculo raio de 0.5 x 10 cm. A

Fig. 14 mostra a distribuição de carga obtida a partir dos

dados experimentais.

Fig. 14

40Distribuição de carga do Ca, comparada a resultados Hartree-

Fock de Gari et ai. (FBHF), Holinde et ai. (OBEP), Campi e

Sprung (GO) e Negele (N).

Na Fig. 15 temos a seção de choque diferencial pa-

ra o Pb <24'26'. Novamente, os dados se extendem por 12 dé

cadas. Isso é necessário para que se obtenha a densidade de

carga com precisão de 1%, mesmo na região central. Esse tipo

de medida exige feixes intensos (IOOUA) e alta energia (-lGeV),

Na Fig. 16 temos a distribuição de carga obtida a partir de

dados do tipo mostrado nas Figs. 13 e 15. O resultado experi-

mental é a curva sólida.

Na Fig. 15 a curva sólida é o resultado de um cálculo de

Hartree-Fock com forças dependentes da densidade. A teoria é

formulada em termos de interações entre duas partículas, que

são ajustadas para reproduzir a densidade, a energia de sime-
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Fig. 15

Seção de choque diferencial para o espalhamento elástico no
208

Pb comparada a um cálculo Hartree-Fock dependente de densi-

dade.

tria e a energia média de ligação da matéria nuclear. A teo-

ria explica razoavelmente os dados, entretanto, o acordo é

pobre para os valores mais altos de q. Conforme mencionado an

teriormente, a comparação dos cálculos microscópicos com a

seção de choque não nos permite avaliar a origem do desacordo.

Na Fig. 16 as linhas tracejadas mostram as previsões da teo-

ria que corresponde a curva da Fig. 15. Cada núcleo mostra ca

racterlsticas que são peculiares a orbitais que estão sendo

preenchidos de acordo com a teoria. Por exemplo, os picos na
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densidade central do Pb e Ca são dominados, respectiva-

mente, pelas orbitais 3s e 2s. O pico relativo próximo à su-

perfície nos isõtopos do estanho corresponde ao preenchimento

de muitos orbitais de L elevado. A teoria explica os dados se

mi-quantitativamente. Entretanto^ para todos os núcleos me-

didos há uma discrepância sistemática: as oscilações da densi^

dade de carga previstas pela teoria são maiores que as obser-

70 ft —

vadas. No caso do Pb, na região central, a diferença entre

o cálculo e o resultado experimental é de 15%. Na Fig. 16 a

curva pontilhada inclui, através de RPA, correlações de longo

alcance induzidas por configurações partícula-buraao .Os efei_

tos de correlação são importantes e corrigem a teoria na dire
208

ção correta para o Pb, mas explicam apenas um quarto da

discrepância. No Ca as correções dos cálculos RPA são muito

grandes e resultam na previsão de uma densidade menor do que

O.iO
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oior
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Fig. 16

Distribuições de densidade obtidas experimentalmente para vá-

rios núcleos. As previsões da teoria que correspondem à curva

da Fig. 15 são mostradas pelas linhas tracejadas.
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a observada. Concluimos que existem sérios problemas para a

descrição da densidade de carga no interior do núcleo. Deve-

mos lembrar que essas teorias microscópicas tem vários parame

tros ajustáveis. Mesmo os cálculos que partem da interação nu

cleon-nucleon empírica e corrigida para efeitos da matéria nu

clear necessitam de uma inclusão de dependência com a densida

de a fim de obter uma descrição razoável da energia de liga-

ção, densidade e energia de simetria.

Detalhes interessantes sobre a estrutura nuclear são

obtidos a partir de comparação entre as distribuições de car-

ga de isõtopos e isõtonos. Na Fig. 17 vemos as distribuições

de carga dos núcleos Pb(A) e T£(B). Para melhor ilus-

trar a extensão espacial, as distribuições de carga são repre

sentadas, nessa figura, em função do raio nuclear, em torno

do eixo de simetria do núcleo. Esses dois núcleos diferem en-

tre si, de acordo com o modelo de partículas independentes ,

pela presença de um próton situado no orbital 3S. A diferença

entre as densidades de carga medidas experimentalmente permi-

te deduzir a forma deste orbital (Fig. 17.C). 0 resultado

coincide com a forma teórica a menos de um fator multiplicat_i

vo que indica uma taxa de ocupação de 70%. Assim, a hipótese

de partículas independentes circulando em órbitas bem deternwL

nadas é confirmada, mesmo no interior de núcleos pesados. O

fato de que a taxa de ocupação da órbita é 70% mostra a impor

tância das correlações desprezadas pela teoria, as quais tem

o efeito de modificar a taxa de ocupação.

A Fig. 18 mostra as densidades determinadas para

(28)
protons em órbitas 2p, ,- e if-,- e compara as densidades

obtidas com vários cálculos.

A Fig. 19 mostra a diferença entre as densidades de

18 16
carga do O e O. O resultado experimental 5 a curva contl-

í 29)
nua e as barras de erro representam as incertezas típicas .

A curva pontilhada é a diferença de densidade prevista supon-

do uma configuração ls e lp fechada para o O. O caroço de
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plomb 206

thallium 205
B

proton orbite 3 s
(multipllée par 2) C

Fig. 17

A fim de permitir uma melhor visualização de sua extensão espa
ciai, as distribuições de carga dos núcleos 206Pb e 205?£ rs-
tão representadas, em função do raio nuclear, em torno do eixo
de simetria do núcleo (A e B). A diferença entre essas densida
des permite obter a forma da densidade para protons do orbital
3s.
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O no O i suposto afetado apenas pela modificação do poten

ciai causada pelos neutrons de Valencia. A curva "traço-pon-

to
,(30)

mostra o efeito da inclusão de configurações 4 partí-

culas-2 buracos, que melhora bastante o acordo com o resulta-

do experiraental. Finalmente, a cuiva tracejada mostra o

resultado do cálculo que melhor descreve a diferença de densî

dade experimental. Esse cálculo inclui, também, componentes

18 16
de 6 partículas- 4 buracos. Nessa descrição, o 0 é um o

mais uma configuração de 2 partículas 64% do tempo; um 0

mais uma configuração de 4 partículas- 2 buracos 14% do tempo

e 22% do tempo está em configurações mais complexas.

Para s^ obter a distribuição de carga de núcleos cem

6-

4-

8 r/fn

Fig. 18

Diferenças entre a distribuição de carga do estado fundamental

de núcleos da camada ;?p-lf.
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Diferença entre as densidades de carga do O e O. 0 resulta
do experimental é a curva sólida. As barras de erro mostram as
incertezas típicas. As outras curvas são previsões teóricas
discutidas no texto.
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Fig. 20

Seção de choque diferencial para o espalhamento elástico de
elétrons no "Mg. Esse núcleo tem spin 5/2, havendo contribui
ção dos multipolos CO, C2, C4, Ml e M3.
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spin J / O é bem mais complicado. O espalhamento elástico en-

volve densidades de carga p , p_,...p__ , mais densidades de
o &. ZJ—Í.

magnetização Ml, M3,... M(2J). Entretanto, os termos magnéti-

cos podem ser isolados efetuando-se espalhamento de elétrons

a 180 , onde os multipolos transversais dominam sobre os lon-

gitudinais. Não ê possível uma análise dos dados nos moldes

da "analise independente de modelo" obtendo-se a transformada

de Fourier do fator de forma medido. As medidas servem apenas

para testar os cálculos.

A fig.20 mostra o fator de forma observado para o
25 -

Mg. Embora os vários multipolos nao possam ser separados de

forma estritamente independente de modelo, a menos que se uti

lizassem alvos ou feixes polarizados, as experiências existen

tes oferecem evidência clara da deformação nuclear e da dis-

tribuição de magnetismo nos núcleos.
5.2. Espalhamento Elástico-Magnético

O espalhamento elástico magnético mede a distribui-

ção de magnetização do estado fundamental da mesma maneira que

o espalhamento elástico pela carga mede a distribuição de car

ga. Uma vez que o momento magnético do neutron é comparável

ao do próton e também devido à forte força de emparelhamento

nos núcleos, o espalhamento magnético é, principalmente, sen-

sível a função de onda do nucleon de Valencia desemparelhado.

A seção de choque para o espalhamento elástico magnético é

em geral muito menor que a do espalhamento pela carga, uma

vez que neste caso z protons contribuem coerentemente, en-

quanto que o magnético é, em primeira aproximação, causado

por um único nucleon.

Para baixos valores do momento transferido a seção

de choque para espalhamento magnético a 180 é :

. . 1 2 ,J+1. ,v> 2 . ..,
o (TT) = £ a l—j-) (̂ ) (41)
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onde J é o spin do estado fundamental, u é o momento magnéti

co nuclear (em magnetons nucleares) e M a massa do núcleon .

Para obter-se a equação (41) usa-se o fato de que q = 2E pa-

ra espalhamento a 180°.

Para baixos valores de q e ângulos próximos de

180 a seção de choque para espalhamento pela carga é:

a(e = 7t) = (||r IT(""8) + HF> I (42)
q-KO

onde m é a massa de repouso do elétron, que não pode ser des_

prezada neste caso.

Como as experiências sempre devem ter um ângulo só

lido finito, o primeiro termo entre colchetes da equação (42)

nunca se anula. Entretanto, nas vizinhanças de 180 a seção

de choque torna-se bastante pequena. Nas medidas de espalha-

mento magnético a contribuição devido â carga pode ser sub-

traida utilizando-se medidas de espalhamento elástico pela

carga a ângulos frontais e mesmo valor de q.

Em geral os dados são ajustados com fatores de for

ma calculados com funções de onda do modelo de camadas e o

rms da densidade de magnetização é determinado.

A Fig. 21 mostra o fator de forma referente ao es-

93 (31—35)
palhamento elástico magnético no Nb. .As curvas con

tínuas mostram a contribuição dos multipolos individuais e

a curva tracejada é o fator de forma total. Estas curvas são

o resultado de um cálculo Hartree-Fock-Bogolyubov dependente

de densidade (DDHBF). Para os multipolos intermediários, a

teoria prevê um fator de forma significativamente maior que

o observado. Isso poderia ser conseqüência da polarização do

caroço pelo nucleon desemparelnado, a qual não é incluida no

cálculo. Devemos notar o acordo entre o multipolo mais alto,

M9 e o cálculo de campo médio. Para esse núcleo, o núcleon

desemparelhado está num estado com J = i + 1/2. Nesse caso o
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multipolo mais alto é devido apenas a distribuição de spin ,

não havendo contribuição do movimento orbital como no caso

dos multipolos mais baixos. Quando o núcleon desemparelhado

está num estado com J = i - 1/2 o último multipolo tem con-

tribuições do spin e do movimento orbital.

Na Fig. 22 mostramos o raio quadrático médio (rms)

do orbital de Valencia para nucleons f7/2 ( v-próton, Ti-neu

tron) e nucleons g9/2 ( Nb-prõton e Sr-neutron) obtido a

partir dos resultados experimentais. As áreas achuradas dão

30

Fig. 21

93

Fator de forma magnético para o Nb. As curvas sólidas mos-

tram as contribuições dos diferentes multipolos e a curva tra-

cejada é o fator de forma total.



166

as incertezas da extração desses raios. As previsões teóri-

cas são de Negele e Vantherin (DME) , Campi e Sprung

e Decharge e Gogny (DDHFB) . A s diferenças entre a teoria

e o resultado experimental não são grandes, mas todos os cãl^

culos indicam raios maiores que os experimentais. Essas dife
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Raios rms para os orbitais de Valencia para nucleons

(51V-próton e

tron).

f7/2
49Ti-neutron) e g9/2 (93Nb-pr5ton e 87Sr-neu-

renças são bastante significativas pelo fato de que uma mu-

dança de 1% no rms pode mudar de até 50% o valor da seção de

(39)
choque magnética para valores altos de q

Um outro exemplo interessante de magnetismo nu-

clear é o O. No modelo de camadas simples este núcleo é

composto por um caroço inerte de O mais um neutron d5/2. O

momento magnético deste núcleo comparado com o valor calcula

do nessa imagem é bastante próximo, corroborando o modelo

Entretanto o valor grande e negativo do momento de quadrupo-

lo não podem ser explicados por esse modelo simples. A Fig.

23 mostra o fator de forma magnético medido no MIT . A

Fig. 24 mostra esse fator de forma comparado com vários cál-
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Fig. 23

Fator de forma magnético para o O. As curvas tracejadas mos-
tram as contribuições dos diferentes multipolos.

Fig. 24

Dados experimentais da Fig. 23 comparados com as previsões teó

ricas.
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culos. Nessa figura, H.O. é o resultado do cálculo para una partícu

Ia num potencial de oscilador harmônico, SCWF é para una partícula num

potencial auto consistente, SCWF + CP inclui polarização do caro-

ço em primeira ordem, SCWF + CP + 2 inclui efeitos de segun-

da ordem devidos ã polarização do caroço. Nenhum dos cálcu-

los reproduz satisfatoriamente os dados.

6. Espaihamento Inelãstico

6.1- Espectrcscopia por espaihamento inelástico de elétrons

Vamos aqui definir a espectroscopia como o ramo da

física de estrutura nuclear que tem por objetivo a determina

ção dos spins, paridades e energias de excitação dos estados

nucleares e as probabilidades de transição entre os diferen-

tes estados. 0 espaihamento de elétrons ê uma ferramenta im-

portantíssima para medidas espectroscõpicas. Espaihamen-

to inelãstico de elétrons é uma forma de excitação Coulom-

biana com várias diferenças interessantes em relação ã exci_

tação Coulombiana convencional (isto é, usando projéteis nu

cleares em vez de elétrons).

Na excitação Coulombiana convencional, a energia

do projétil deve ser suficientemente baixa de forma que ele

não penetre na barreira Coulombiana do núcleo. Se isso acon

tecer, a interação nuclear ocorrerá e os dois mecanismos de

interação podem interferir. No caso dos elétrons existe ape

nas a interação eletromagnética mesmo quando o elétron pene

tra no interior do núcleo. (Estamos desprezando a interação

fraca cujo efeito é irrelevante para experiências de espa-

ihamento de elétrons).

A excitação Coulombiana convencional mede princi-

palmente probabilidades reduzidas de transição B(EL,u>). Os
2

processos magnéticos sao inibidos por um fator (v/c) em re

lação a transições elétricas de mesma multipolarídade. Pro-
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jéteis nucleares precisam ter velocidades v<<c para ter e-

nergias abaixo da barreira Coulombiana. Em contraste, não

existe essa inibição para elétrons relativísticos. Por cau-

sa da baixa velocidade, a excitação Coulombiana convencio-

nal tem contribuições de processos a duas etapas, as quais

são usualmente muito pequenos em espalhamento de elétrons.

Outra diferença é que os elétrons são sensíveis a

probabilidades B(CL,q) e permitem medidas de transições de

monopolo. As probabilidades de transição (ou os fatores de

forma) no espalhamento inelástico de elétrons são funções do

momento transferido. Assim, a transformada de Fourier da de-

pendência com q fornece a dependência radial da carga de

transição, bem como da corrente e da magnetização.

As probabilidades de transição B(CL,q), B(ML,q) e

B(EL,q) são funções que variam pouco com q quando qr é peque

no. Consideremos por exemplo, transições de um estado funda-

mental 0+ para um estado final L* . Se n = (-1) , haverá um

fator de forma de carga, que para valores pequenos de q é:

2 2
r q <r > -i 2

2B(CL,0) 1 -+..A (43)
] L 2(2L+3) J

onde <r > é o rms da carga de transição. Por outro lado, pa

ra q+o, B(CL,0) = B(CL,w) e B(EL,u) -»• B(CL,w) (como conse-

qüência da equação da continuidade). Assim, o spin, a parida

de e a largura radiativa do estado excitado para o fundamen-

tal, bem como o raio da carga de transição, são todos deter-

minados pela dependência com q do fator de forma Coulombiana.

As transições de monopolo são um caso especial, co

mo pode ser visto por uma expansão em série da fvnção de Bessel es-

férica no operador n da equação (14) . Para L = 0, o termo do

minante da expansão se anula uma vez que estados diferentes,

com o mesmo J, devem ser ortogonais. Para transições de mono
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polo, a equação (43) é substituida por:

q-»-o

onde <f|r|i> ê o elemento de matriz de monopolo e J é o spin

dos estados |i> e |f>. Comparando (43) para L = 2 com (44)

vemos que em ambos os casos o fator de forma é proporcional
4

a q . Assim, monopolo e quadrupolo nao podem ser distingui-

dos, usando seus fatores de forma Coulombianos, de maneira

independente de modelo. Os dois podem ser distinguidos por

espalhamento a ângulos grandes, uma vez que o monopolo não

tem fator de forma transversal enquanto que todos os outros

multipolos elétricos têm.

Para transições magnéticas, somente existem os fa-

tores de forma transversais. Sua expansão para baixo q é:

2L r (L+3)q2<r2>2L r (L+3)q<r>M -.
3 ,B(ML,0) 1 S+...1 (45)
L+l)::p L 2(L+1) (2L+3) JF = (í£i,T h [(2L+l)::p L 2(L+1) (2L+3)

q->o

2 -

onde <r > é o rms magnético de transição. O uso dessa expan-

são fornece medidas precisas de B(Ml,u), por exemplo. A Fig.

25 mostra B(Ml,q2) para o estado 1 + de 15.1 MeV no 1 2 C . A

largura radiativa determinada por essa medida tem incerteza

d e i 3*(41>.

Para multipolaridades mais altas, a expansão de

baixo q, para extrair informações espectroscopicas não é
7 T

útil , porque a dependência da seção de choque com q faz com

que e la fique muito pequena e d i f í c i l de extrair com preci-

são. Não é em geral possível extrair as informações espec-

troscopicas de maneira independente de modelo. Entretanto, as formas dos

fatores de forma para um dado L, para una grande variedade de modelos é

bastante senelhante na região do primeiro máximo e bastante d i s t i n -

ta das formas de fatores de forma para multipolaridades dife

rentes de L. A razão f í s i c a para esse fato é que a dependên-
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B(Ml,q ) em função de q para o nível 1+ em 15.1 MeV no C.

cia com q dos fatores de forma multipolares é principalmente

determinada pela função de Bessel esférica, j (qr) , nas equa

ções (7)-(9).

A Fig. 26 mostra F (q) para o estado em 15.05 MeV

no Mg . 0 fator de forma Coulombiana para esse estado é

nulo dentro da incerteza experimental. 0 fator de forma câ L

culado supondo transição M6 ajusta bem os dados, enquanto

que M5 (ou M7) não tem semelhança com os dados. Assim o esta

do é determinado como tendo J = 6 . A intensidade ôa transî

ção indica que ele tem isospin T=l, uma vez que o fator de

forma para AT = 0 é proporcional a u ~v •
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Fig. 26

24.Fator de forma para o estado 6 em 15 MeV no Mg. As curvas

são os resultados de cálculos RPA. A previsão para M5 é mostra

da para comparação.

6.2. Espalhamento inelástico por estados discretos

A habilidade única do espalhamento de elétrons em

medir densidades de carga de transição fornece informações

bem mais detalhadas da estrutura nuclear que as informações

espectroscópicas discutidas na última seção. As exigências

experimentais são que o estado em estudo possa ser resolvido

em relação aos vizinhos e que a seção de choque seja sufi-
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cientemente grande para que o pico seja visível acima das

caudas radiativas dos picos de energia mais baixa. Natural-

mente , boa resolução em energia é essencial nesses casos

Qualquer tipo de excitação nuclear que satisfaça esses crité

rios pode ser estudada.

A Fig. 27 ilustra a qualidade dos dados existentes.

Rodius (fm)
Fig . 27

Densidade de carga de t rans ição para o n ível 3~ (2.615 MeV) do
208,,.Pb.

Nessa figura temos a densidade de carga de transição (0 ->3 )

para o Pb . Vários cálculos com forças dependentes de

densidade conseguem reduzir consideravelmente as flutuações

originais do modelo de camadas. Entretanto, como no caso das

densidades do estado fundamental, observa-se que a natureza

exige correlações ainda mais fortes: flutuações de densidade

muito pequenas são permitidas no interior do núcleo.

208
A Fig. 28 mostra transições M12 e M14 no Pb e

exemplifica claramente a alta seletividade e versatilidade

do espalhamento de elétrons.

Para núcleos deformados os estados de baixa ener-

gia são descritos como excitações rotacionais de um estado

deformado intrínseco, x • A densidade de carga no referen-

cial do sistema intrínseco é:
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p(r) = < x <|p(r) (46)

que pode ser expandida em harmônicos esféricos como

p(r) = l p. (r)YTn(í2)
L par L Lü (47)

No caso de núcleos de spin zero pode-se medir, além do espa-

lhamento elástico, a excitação dos membros 2 +, 4 +, e t c , da

banda rotacional. As densidades de carga de tiansição para

essas excitações são os PL(r) da equação (47).
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Seção de choque diferencial para excitação dos estados 12~(6.42MeV)
e 14"(6.74 MeV) no 208Pb.

A Fig. 29 mostra OB fatores de forma para o espa-

lhamento pela banda rotacionaj. do estado fundamental do

Sm. Os fatores de forma 0+, 2 + e 4+ são mostrados em or-

(45—47i
dem de intensidade decrescente . As curvas resultam da

análise independente de modelo. As densidades do estado fun-

damental e de transição obtidas estão mostradas nas Figs. 30,



175

31 e 32. A curva tracejada é o resultado de um cálculo DDHFB.

A Fig. 33 mostra os fatores de forma para os esta-

dos 0+, 2+, 4+ e 6+ da banda rotacional do 174Yb (48). As

densidades de carga correspondentes Rstão nas Figs. 34,35 e

36. A comparação dos resultados com previsões Hartree-Fock

para um estado fundamental intrinsecamente deformado mostra

desvios sistemáticos para os spins mais elevados da banda ro

tacional, indicando, talvez, excitações internas crescentes

com a velocidade de rotação.

Fatores de forma para o espalhamento pela banda rotacional do

Sm. 08 fatores de forma para 0 , 2 e 4 estão em ordem de

intensidade decrescente.
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Fig. 30

Densidade de carga para o estado fundamental do Sm,

.016
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Densidade de carga de transição para o estado 2 do Sm.
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Densidade de carga de transição para o estado 4+ do Yb.
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Fig. 37
Seção de choque de fotoabsorçao genérica para fótons reais e
virtuais.
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6.3. Espalhamento Inelástico pelo Continuo

A fim de discutirmos o espalhamento inelástico no

continuo vamos inicialmente classificar o contínuo em dife-

rentes regiões da função de resposta nuclear. A Fig. 37 mos-

tra uma seção de choque de fotoabsorção genérica para fótons

reais e virtuais. Discutiremos 4 regiões no eixo de enargia

transferida (oi).

I - Para 0<w<40 MeV, temos excitação de estados

discretos e as ressonâncias gigantes. Nessa região domina a

imagem do núcleo constituída por núcleons sem estrutura in-

terna. Os operadores de carga e corrente são calculados como

uma soma operadores de um corpo.

Entretanto, mesmo nessa região, especialmente para

os operadores magnéticos, a presença de correntes de troca

leva a correções de troca de mesons (MEC). Para pequenos va-

lores de q e Ü> as correções são tipicamente menores iue 10%

(por exemplo para o momento de dipolo magnético).

II - Essa região é chamada quase-elástica para fó-

tons virtuais e quase-deuteron para fótons reais.

Quando o comprimento de onda do fóton virtual é da

ordem da distância entre núcleons, o elétron "vê" o núcleo

como um conjunto de núcleons livres. A seção de choque qua-

se-elástica é dominada pela ejeção (knock out) de um núcleon

(vide diagrama a da Fig. 38) com um fundo <?avido ã ejeção de

aucleons correlacionados (vide diagrama b da Fig. 38). Esse

processo está relacionado com o mecanismo de pares (n-p) do

efeito quase-deuteron na absorção de fótons reais.

A energia média de excitação do pico quase-elásti-

co é u - q / 2 M N ~ E , onde e e a energia de separação media. A

largura do pico é determinada pelo momentum de Fermi dos nú-

cleons no núcleo. A área do pico é aproximadamente a soma

das seções de choque de espalhamento de Z prótons livres mais

N neutrons livres. 0 espalhamento quase-eüãstico fornece in-
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formações sobre a distribuição de momentum dos nucleons no

núcleo.

As experiências (e,e') nessa região são sensíveis

a dois parâmetros nucleares: a energia se separação média

(e) e o momento de Fermi (k ).

Experiências em que o nucleon ejetado ê detetado

em coincidência determinam a energia de separação e a distr^

buição de momentum dos nucleons para cada estado do modelo

de camadas do núcleo alvo.

N

P
(A-1) n (A-1)

a) b)

(A-1)
c) d)

Fig. 38

Diagrama a - espalhamento quase-elástico; b - espalhainento qua

se-elástico num nucleon correlacionado; c - produção de pion

em um nucleon quase-livre; d excitação da a.

No lado de u> mais alto do pico quase-elástico

próximo ao limiar de produção de meson3, começa a região

III, em geral chamada de região profunda (deep).

Ill - Nessa região a dinâmica meson-nucleon está

em ação: correlações NN de curto alcance, troca de mesons

virtuais, excitação virtual de A's, produção real de pions.
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Os canais de reação contém nucleons ejetados com alto momen

turn, pares (p-n), pares NTT , pions, etc... Esta é uma região

complicada. A compreensão detalhada de todos esses modos

exige experiências de coincidência (ainda não realizadas)db

tipo (e,e',NN), (e,e',Nir), (eje1,*) etc... Até o momento só

existem medidas de (e,e').

IV - Nessa região o canal de produção de pions é

dominante. Além da produção quase-livre de pions (diagrama

c da Fig. 38), mecanismos mais complicados tem papel domi-

nante, envolvendo a criação e propagação de A's, absorção e

reespalhamento de pions (diagrama d da Fig. 37). Essa parte

do espectro ê devida, principalmente, a graus de liberdade

internos dos nucleons: um nucleon é mudado para seu primei-

ro estado excitado, a A, e os outros nucleons são espectado

res. Nesse seu novo estado o nucleon muda sua estrutura in-

terna: um dos quarks que estão no interior do núcleo inver-

te seu spin. A A é um estado muito instável que se desinte-

gra rapidamente em um pion e um nucleon. A largura do pico,

~ 100 MeV, corresponde a meia vida da A(10~ seg).

Região I - Ressonâncias Gigantes

Em todas as experiências de espalhamento inelãsti-

co de elétrons para estudo de ressonâncias gigantes, o maior

problema é a subtração da cauda de radiação. No caso de espa

lhamento inelástico de hádrons não existe uma compreensão

teórica do contínuo e sua subtração é totalmente empírica ,

(49)

conforme ilustrado na Fig. 39 .No espalhamento de elé-

trons o contínuo é a cauda de radiação que 3 compreendida em

princípio. Entretanto, o cálculo teórico da cauda de radia-

ção é efetuado em PWBA e não é adequado para núcleos de Z a^

to. Na prática utilizam-se cálculos de cauda radiativa ajus-

tados empiricamente. A cauda ajustada coincide com o» dados

experimentais abaixo do limiar de emissão de partículas e
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para energias altas (> 50 NeV). Assim, a forma da cauda de

radiação deve ser aproximadamente correta na região das res-

sonâncias gigantes.

Outro problema é que os elétrons excitam todos os

maltipolos escalares e isovetoriais e a separação das várias

ressonâncias se torna difícil. A Fig. 40 mostra a seção de

choque (e,e') calculada para o Pb com as várias resso

nâncias multipolares. Além disso, a determinação da intensi-

dade da ressonância (fração da Regra de Soma) depende do uso

de um modelo para a densidade de carga de transição.

A Fig. 41 mostra as ressonâncias gigantes observa-

das no Ta por espalhanento inelástico de elétrons . A

tabela II mostra as intensidades obtidas usando-se diferen-

tes modelos para a densidade de carga de transição.

600
L = O - 6 multipote strength distributions in

Fig. 39

- 208
Decomposição típica de um espectro Pb(o,a') em fundo

/AO )

ressonante e funções de intensidade multipolares .

nao
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a) Espectro de elétrons inelasticamente espalhados pelo 1

mostrando a cauda radiativa subtraída.
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181
To (e.e1)
E; =118.31 MeV
9 =37.9'
q =0.37fm"

9 =54.0°
q =0-52 fm

32 36 «40 44 48

Ev(MeV)

Fig. 41b

b) Três espectros típicos após a subtração da cauda radiativa.

Para valores baixos de q a estrutura de dipolo elétrico do-

mina a seção de choque. A importância dos outros multipolos

cresce a medida que q cresce.
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TABELA II

181
Resultados da Análise DWBA - Ta.

Ex
(MeV)

3.70 ±

5.40 ±

9.54 ±

11.47 ±

12.40

15.32

19.5 ±

23.2 ±

30.0 ±

0.14

0.15

0.20

0.22

0.8

0.3

3.0

E A 1 / 3
E x A

(MeV)

20.9

30.5

54.0

64.9

70.1

86.7

110.3

131.2

170

r
(MeV)

1.39

1.38

2.07

3.13

2.33

4.23

6.0

7.0

8.0

± 0.23

± 0.65

±0.35

± 0.55

i 1.5

± 1.2

± 4.0

EL

E3

E4

E2

E4

E5

E2

E2

E0

E2

E0

El

El

E3

E2

E4

E2

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

Modelo

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

HBM

GT

HBM

GT

SJ

GT

SJ

GT

GT

GT

GT

%EWSR

3.0

11

5

0,8

4

1.5

6

13

22

40

56

47

119

105

12

20

15

3

± 1.5

± 6

± 2

± 0.2

± 1

± 0.4

± 4

± 7

± 8

± 13

± 22

± 22

± 32

± 43

± 8

± 5

í 7

i 2

Muitos núcleos foram estudados, entretanto, a si-

tuação é análoga ao caso do Ta. As ressonâncias gigantes

só poderão ser estudadas com precisão em experiências de

coincidência onde os produtos de decaimento são detetados

em coincidência com o elétron espalhado. Essas experiências

sõ serão possíveis com os novos aceleradores CW. A coinci-

dência elimina a cauda de radiação. A distribuição angular

da partícula emitida permite a separação dos diferentes mul_

tipolos sem ambigüidade.
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Região II - Espalhamento quase-elástico

0 espalhamento quase elástico com elétrons, em ex

periências do tipo (e,e'x), onde x é o núcleon ejetado, é

sem dúvida a melhor forma de testar a validade do modelo de

camadas. A medida em coincidência dos momenta p e p do

elétron espalhado e do núcleon ejetado, respectivamente, de

terminam completamente a cinemãtica, isto c, os quadrir.iomen

ta do fóton virtual e do núcleo que recua, (c|,a)) e (p_,E ) .

Isso fornece a energia de separação do próton ejetado:

VMA (48)

onde M é a massa do núcleon ejetado e M a massa do núcleo
X A

alvo. Desprezando interações de estado final o momentum de

recuo p é igual a -p ', o momentum que o núcleon ejetado

tinha antes da absorção do fóton.

Essas experiências só são possíveis com os acele-

radores pulsados para alguns casos particulares: núcleos le-

ves e a partícula ejetada é um proton. Esse campo deverá ser

bastante explorado com os novos aceleradores de corrente con

tínua. Daremos alguns exemplos de resultados obtidos com ace

leradores pulsados (fator de utilização ~ 1%).

A Fig. 42 mostra a distribuição de energia de sepa

ração para o 0 medida em Saclay na faixa de 100 a 200MeV/c.

Cada pico da Fig. 42 pode ser relacionado a um estado do N

correspondente a um buraco do 0. A Fig. 4 3 mostra a distri_

buição de momentum para protons lpl/2 e lp3/2, comparados

com as previsões teóricas utilizando-se funções de onda para

o estado fundamental de Elton-Swift (curva cheia) e Gogny

(curva pontilhada).

Numa série de experiências Mougey et ai. anali^

saram as distribuições de womenturn e energia de estados de

buraco em núcleos leves e médios, através de experiências
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(e,e',p). Segundo esses autores o desacordo entre os cálcu-

los e os resultados experimentais é em geral de 10-20%. Esse

tipo de experiência fornece informações muito importantes so

bre a função nuclear espectral.

Região III - Espalhamento profundo (deep inelastic)

Existem poucos dados ainda para essa região. As

experiências são todas inclusivas (e,e'). A F g. 44 mostra

os resultados obtidos em Saclay para o C . Nessa figu-

ra a curva a representa o resultado esperado para ejeção de

1

^ 10

d.
if)

.10
-9 6.32 13/2 >"

GSO/2)
I

I

4'

16O(e»>)
20OM«V/c

10.6(3/2)

'A
20

' • • " . ,.
30 AO 50

Fig . 42
16,Espectro de energias de separação obtido para o o.
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um nucleon no espalhamento quase-livre. A curva b ê a produ-

ção quase-livre da A e a curva c é a produção quase-livie de

A mais correntes de troca mais interação de estado final e a

curva d representa a contribuição do efeito quase-deuteron .

A adição do processo quase-deutoron preenche razoa

velmente o mínimo entre o pico quase-elástico e a ressonân-

cia a, entrentanto liã, ainda, uma razoável discrepância en-

tre o cálculo e o resultado experimental. Isso poderia indi-

car que canais de emissão de mais de uma partícula são impor

tantes. Essa região só será melhor esclarecida através das

futuras experiências de coincidência.

16,

recoil momentum

15

Distribuição de momentum para os estados de buraco de prótons

pl/2 e p3/2 no O. As distribuições teóricas referem-se a di-

ferentes funções de onda do estado fundamental.
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Espalhamento inelástico profundo (e,e'l para o C. A curva a

representa o processo de ejeção de um nucleon, a curva b a pro

dução de A quase-livre, a curva c é a produção de A quase-li-

vre mais correntes de troca e interação de estado final e a

curva d a contribuição do processo quase-deuteron.

Região IV - Ressonância Delta

As características da absorção de fótons nas re-

giões II, III e IV estão ilustradas na Fig. 45-a, onde vemos

o espectro de elétrons inelasticamente espalhados a 8o pelo

He. Os dados experimentais foram obtidos SLAC . Apesar

da alta energia dos elétrons incidentes o momentum transferi

2 2

do e pequeno (q varia em torno de 0.2 GeV/c ). A energia

transferida é suficientemente elevada para excitar a A, que

é responsável pela maior parte dos pions que são eletroprodu

zidos num nucleon quase-li"re.

As Figs. 45-b e c mostram as medidas efetuadas em

Saclay para o mesmo valor de q , porém com elétrons inciden-

tes de energia bem mais baixa. Nas medidas de Saclay, a s*3-

ção de choque foi separada em suas -omponentes longitudinal
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a) Espectro Ce elétrons inelasticamente espalhados pelo He a 8°.
Os dados experimentais foram obtidos no SLAC'55'. O valor de
q varia em torno de 0.2 GeV/c2.

2 2
b) e c) A resposta transvers.-l e longitudinal para q =0.2 GeV/c

porém a energia dos elétrons incidentes é 600 MeV.
A curva calculada traço-ponto mostra a contribuição da
desintegração em 2 corpos, a curva pontilhada a contribu^
ção da desintegração em 3 corpos e a curva tracejada o cã
nal de eletroproduçao de pions. A curva cheia inclui as
interações de estado final e as correntes de troca de me-
sons.
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e transversal. Como vemos, não há excitação da A pela compo-

nente longitudinal, a A ê basicamente constituída por excita

ções El e Ml (transversais, portanto). As curvas calculadas

mostram a contribuição dos canais de desintegração em 2 cor-

pos (curva traço-ponto) e em 3 corpos (curva pontilhada). A

curva cheia é a soma das duas curvas mais a correção devido

ã interação de estado final e a corrente de troca de mesons.

Medidas desse tipo foram efetuadas para outros nú-

cleos, porém esta é uma medida integrada que apenas mostra

como o fóton é absorvido pelo núcleo. A fim de compreender-

mos melhor esta região precisaremos efetuar medidas de coin-

cidência a fim de separarmos cada canal (produção de pions ,

fotodesintegraçao, etc.) e estudar os vários aspectos da di-

nâmica nuclear. 0 estudo dessa região é extremamente impor-

tante para que possamos melhor compreender a interação nu-

cleon-nucleon.

0 pion é a partícula mais leve que pode ser criada

em um nucleon e é responsável pela parte de longo alcance da

força nuclear. A A é o primeiro estado excitado do nucleon

e aparece naturalmente na descrição da parte de alcance in-

termediário da interação nucleon-nucleon, quando um dos nu-

cleons (ou ambos) é excitado na troca de dois pions correla-

cionados. Abaixo do limiar de produção de pions A's virtuais

entram na descrição da interação nucleon-nucleon, porém aci-

ma desse limiar a A pode ser crjada em uma colisão de dois

nucleons. Uma vez que a A é instável, a única forma de estu-

dar o canal NA é criar a A no núcleo e deixar que ela intera

ja com os nucleons vizinhos. Â distâncias pequenas a troca

de mesons vetoriais (p,co) tem papel importante, porém nessas

distâncias espera-se, também, que a estrutura de quarks dos

nucleons tenha papel importante. A importância desses dois

mecanismos e a relevância da descrição do núcleo em termos

de quarks são questões em aberto.
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Assim, o núcleo tornou-se um poderoso laboratório

para estudar as interações entre hadrons e a física nuclear

evoluiu do estudo do problema de muitos nucleons para o estu

do de um novo domínio, onde as propriedades do sistema de

muitos hadrons e as propriedades internas de cada hadron de-

vem ser consideradas e são fortemente interrelacionadas.

Tais sistemas hadrônicos complexos podem ser cria-

dos pela colisão de íons pesados, ou perturbado fortemente o

núcleo com um projétil hadrõnico de alta energia (prõton ,

píon, e t c ) . Entretanto, a maneira ma'ls simples e Mmpa é

estudar esses processos com um projétil eletromagnético. Co-

mo o fóton interage fracamente, ele não é absorvido na super

fície do núcleo (como acontece com os projéteis hadrônicos ,

por exemplo o píon) e vê todo o volume nuclear, fi possível ,

assim, criar uma partícula instável, como a a, no centro do

núcleo e estudar sua interação no estado final. Esta é a for

ma de se estudar a interação NA, que é um dos ingredientes

básicos da interação nucleon-nucleon de alcance intermediá-

rio.

Experiências de coincidência deverão ser realiza-

das com os novos aceleradores CW. Estão planejadas, inclusi-

ve, experiências de coincidência tripla do tipo (e,e',.T+p).

7. Experiências de coincidência

7.1. A importância dos novos aceleradores

Como vimos, a interação nucleon-nucleon a distân-

cias intermediárias é governada pela troca de dois pions e

mesons mais pesados. Nessa região ocorre a excitação da A.

A medida que os nucleons se aproximam ainda mais, poderão

superpor-se. Em linguagem de modelo de camadas, as funções

de onda dos 6 quarks poderão tornar-se uma mistura de um

estado fundamental (ls) e um estado excitado (ls) (lp)
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contendo configurações que não tem análogas fora da QCD. O

tamanho dos nucleons, naturalmente, está diretamente ligado

ã hipótese de confinamcnto, a qual não permite que qualquer

quark colorido ou gluon escape da sacola. O fato de que as

partículas de campo, os gluons, carregam cor e que o acopla

mento quark-gluon se torna crescentemente mais forte a gran

des distâncias torna o problema bastante complicado e faz

da QCD um problema bastante não linear.

Supondo-se que uma melhor compreensão do confina-

mento é imprescindível para uma solução final da QCD, a fí-

sica nuclear em energias intermediárias deverá ser o campo

de teste dessas teorias. Naturalmente, há certamente um

grande desafio em se dominar a física das partículas elemen

tares nos núcleos, que é o seu "habitat" natural e é, certa

mente, mais próximo da escravidão infravermelha do que da l.i

berdade assintótica, onde a QCD tem um grande sucesso em ex-

plicar os resultados experimentais.

0 desenvolvimento (em princípio) de novas imagens

para o núcleo, foram acompanhadas pelo surgimento de uma no-

va geração de aceleradores de elétrons, com feixes intensos

e operando com feixes continues (fator de utilização = 100%).

Há um interesse mundial nesse tipo de aceleradores, porque

tais aceleradores fornecem a base para uma nova classe de ex

periências. Todas as experiências anteriores estudaram, es-

sencialmente, propriedades de partícula independente. Com os

novos aceleradores teremos oportunidade de observar correla-

ções entre partículas de maneira direta. Nãc tenho dúvidas

que nos próximos anos teremos um salto quântlco no campo ele

tro e fotonuclear, análogo ao dos anos 50, quando em poucos

anos as características gerais de partícula independente dos

núcleos foram obtidos.

Há vários projetos de aceleradores CW em andamento.

Em Mainz temos um de 200 MeV em funcionamento e o próximo es

tíqio em construção, que irá até 800 MeV. Em Illinois temos



um de 8C MeV em funcionamento e um de 400 MeV em construção.

Há um de 200 MeV em fase final de construção no NBS. Há pro-

jetos para o Canadá, Japão, França, etc... De todos, o proje

to mais importante é o CEBAF na Virgínia, com 4 GeV, projeta

do para investigar efeitos de quarks nos núcleos, testes fun

damentais da QCD.

7.2. A seção de choque de coincidência

Um processo eletromagnético genérico ê mostrado na

Fig. 46. 0 quadri-momentum do fóton trocado, q = (u,q) é de-

terminado pelo elétron ni.idente e espalhado, com quadri-mo-

menta K. = (ç.,K.) e K - ( E - , K 2 ) , respectivamente. 0 fóton vi£

tual trocado testa as correntes hadrõnicas. definidas pelo

quadri-momentum P. = (E,,P.) do alvo e pelos momenta dos pro

dutos de reação, por exemplo, uma partícula emitida p= U,p)

e um sistema pesado de recuo P_ = (E-,?}) • Dependendo da na-

tureza das partículas observadas, as experiências de coinci-

dência abrem um vasto campo de investigação de estrutura, co

mo emissão de protons, neutrons, partículas a, fissão, etc,

a produção de pions e mesons mais pesados (p,u>,K, etc.) e

processos puramente eletromagnéticos como a fotoemissão via

desexcitação dos estados hadrônicos.

Devido ao seu spin o fõton trccado transmite ao

núcleo não só uma direção, a do momentum transferido q, mas

também uira assimetria em torno dessa direção. Isso ocasiona

uma dependência angular da seção de choque com o ângulo azi-

mutal (fi da partícula emitida em relação a q. A cinemãtica

típica para uma experiência de coincidência é mostrada na

Fig. 47. Os momenta K. e K_ do elétron espalhado definem o

plano de espalhamento. 0 plano da reação contém a partícula

emitida p e corta o plano de espalhamento no vetor momentum

transferido q. O ângulo azimutal <$ é o ângulo entre os dois

planos, com $ = 0, se a partícula é emitida no plano de es-

pcilhamento, no mesmo lado que o elétron espalhado.
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E,.Pi

Fig. 46

Variáveis cinemáticas para uma experiência de coincidência

e+h -* e'+h+x.

Fig. 47

Cinemática de uma experiência de coincidência.

A seção de choque diferencial pode ser escrita co-

mo
(56)

C O S

(49)

C O S

onde os V's dependem apenas de parâmetros cinemáticos e os

W s são as funções de estrutura.

Se a eq. (49) for integrada sobre todoj os ãü os

dois últimos termos se reduzem a zero e os dois primeiros

termos se reduzem ao obtido para a seção de choque (e,e') se

somarmos sobre todos os canais de decaimento.
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A função de estrutura W_ pode ser separada de w

pela dependência com o ângulo do elétron espalhado (gráfico

de Rosenbluth, como é feito atualmente para (e,e'))- As duas

outras funções, Í*LT (interferência longitudinal/transversal)

33)

Fig. 48

As quatro funções de estrutura para d(e,e'p)n.

N: corrente de um corpo

MEC: corrente de troca de mesons

IC: corrente isobarica
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e W (fõtons transversais polarizados) tem que ser identifi

cadas pela dependência com o ângulo azimutal $ . W produz

uma assimetria direita-esquerda e pode ser estudada no plano

de espalhamento. A investigação da W_T (fótons transversais

linearmente polarizados) exige medidas fora do plano de espa

lhamento. W.T. Donnelley já desenvolveu um super gráfico de

Rosenbluth que permite separar as quatro funções R.

Vamos apresentar aqui apenas um exemplo da sensibi

lidade das VÍ's ã correntes de troca. A Fig. 48 mostra uma

previsão das quatro funções de estrutura para d(e,e'p)n, cal.

culadas com :

N = corrente de um corpo

MEC = corrente de troca de mesons

IC = correntes isobáricas

Enquanto ÍÍT , a resposta longitudinal e ííT_, a in-

terferência longitudinal/transversal, são pouco afetadas pe-

la inclusão de MEC + IC, as duas funções de estrutura trans-

versais W e W sofrem mudanças substanciais. A função de

estrutura W_T (absorção de fótons transversais polarizados )

é de particular interesse porque a interação das correntes

muda até o sinal da resposta nuclear. Deve-se notar que a mu

dança de sinal não contradiz princípios elementares, porque

a taxa de contagens experimentais é sempre proporcional a

uma superposição (positiva) das 4 funções de estrutura.

7.3. Resultados Experimentais

Embora as experiências mais atraentes com os aceie

radores CW se situem em energias intermediárias esses acele-

radores ainda não entraram em funcionamento. Há, entretanto,

trabalho interessante também na região de baixa energia. Co-

mo exemplo vou citar alguns resultados recentes de Illinois ,

lembrando que o acelerador de Illinois é de 80 MeV e corren-

te de alguns MA. Nessas experiências não estão sendo utiliza
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das todas as potencialidades das medidas de coincidência

uma vez que não se efetuam as medidas em função do ângulo da

partícula emitida em alguns casos e em nenhum caso foram efe

tuadas medidas fora do plano da reação. Isso se deve a baixa

corrente do acelerador. A baixa energia limitei consideravel-

mente os processos que podem ser estudados.

A Fig. 49 mostra o espect.ro de elétrons de 80 MeV

espalhados inelasticamente a 60° no Pb; com (pontos expe-

rimentais) e sem (linha continua) a exigência de coincidên-

cia. Para comparação observem o espectro (a,a') da Fig. 39 .

A Fig. 50 mostra a função intensidade — , para as multi^

polaridades El e E2. obtidas a partir dos dados de 208Pb(e,e\n)(59).

A intensidade mostrada como E2 pode ser também EO. Não foi

estudada a distribuição angular da partícula emitida. Esta

experiência utilizou a coincidência apenas para eliminar o

fundo de radiação.

A Fig. 51 mostra a função intensidade obtida por

Pb(e,e',n) com os resultados de (a,o1) para E2 + EO .

A informação adicional que pode ser obtida estudan

do-se a distribuição angular da partícula emitida é ilustia-

238

da na Fig. 52, para U(e,e',f). Essa figura mostra a depen

dência angular dos fragmentos de fissão no plano da reação ,

para uma ener-jia de excitação de 6 MeV. O gráfico menor inse

rido na figura mostra a distribuição angular esperada para

L = 2, no canal K = 0 ( 5 8 ).

Como último exemplo, a fim de ilustrar as perspec-

tivas para espectroscopia em linha, a Fig. 53 mostra os re-

sultados para C(e,e',y) para o estado 2 + de energia

4.439 MeV. A Fig. 54 mostra a distribuição angular medida

e prevista para esse nível. Nesse trabalho foi, obtida, tam-

bém a fase relativa dos fatores de forma longitudinal e

transversal. A fase é negativa, conforme previsto pelo teo-

rema de Sxegert.
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Há vários outros exemplos que poderiam ser cita-

dos. Entretanto, as experiências nesse campo estão ainda

sendo efetuadas para teste dos cálculos e equipamento ex-

perimental. Ainda não foram concluídas experiências que ex-

ploram as informações que podem ser obtidas com medidas fo-

ra do plano da reação. Medidas desse tipo estão sendo reali

zadas em Mainz.

208Pb(e,e') and (e.e'n)

2 4 6 8 10 12 14 16

EXCITATION ENERGY (MeV)

Fig. 49

O espectro de elétrons de 80 MeV espalhados inelasticamente a
208

60 graus pelo Pb, com (pontos experimentais) e sem (linha

continua) a exigência de coincidência.
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3000

10 II 12 13 14 15 16
2 0 8Pb EXCITATON ENERGY (MtV)

Fig. 50

Funções de intensidade para o

riência "U0Pb(e,ef,n) .

208
Eb obtidas a partir da expe-
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3000

Fig. 51
Comparação entre a intensidade E2+E0 obtida
208

da experiência

Pb(efe',n) e os resultados obtidos por 'a,a') (linha sólida).

>»
O

4r

3-

A 2

1 1

\
0 #

—#—

» T '

1 1 1

1

90 #

1

i i

/

/

L-2 I~T~>

K«O

M«O

ISO* i.

1 1 1

30» 60» 90 # I20» I5O# 180*

Fig. 52

Distribuição angular dos fragmentos de fissão em coincidência

com elétrons excitando a região de energia - 6 MeV. O gráfico

menor, inserido na figura, mostra a distribuição angular pre-

vista para fissão L = 2 no canal K = 0, M « 0.
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2.5 3.0 3.5 4.0 45 5.0 5.5 6.0
Ex. Energy (MeV)

F l y . 53
E s p e c t r o s ( e , e ' , Y ) para o n í v e l 2 de 4 . 4 3 9 MeV do C.

0.01
120 MO (60 180 200 220 240 260 280 300

6y (d«gr««)
Fig. 54 +

Distribuição angular dos y ' s de desexcitação do nível 2 de
4.439 MeV do C. A curva é a distribuição angular prevista.
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CAPITULO I: ESTUDO EXPERIMENTAL DOS ESTADOS NUCLEARES DE GRANDE MO-

MENTO ANGULAR.

1: INTRODUÇÃO:

Com o advento dcs aceleradores atuais de ions pesados, os estados

nucleares podem ser excitados com grandes momentos angulares, acarre

tando modificações drásticas na estrutura do núcleo. Durante as duas

últimas décadas, uma grande quantidade de dados experimentais em es-

pectroscopia nuclear foi acumulada, e isso permitiu um conhecimen-

to profundo do comportamento da matéria nuclear em condições extre-

mas de energia e de momento angular.

Devido a essa massa de dados acumulados nesse domínio, é necessá-

rio sumarizar nosso conhecimento atual da estrutura do núcleo atômi-

co. No parágrafo 2, faremos um breve resumo das propriedades nuclea-

res a grande momento angular e ncs parágrafos 3 ã 5, uma descrição

mais detalhada dos métodos experimentais utilizados no estudo dos al̂

tos momentos angulares. Esses métodos representam um leque bastante

variado e engloba praticamente todos os campos da teoria de reações.

Estados de alto momento angular podem ser formados via reações de

captura radiativa, excitação coulombiana, transferência elástica e i_

nelástica, decaimento radioativo, eletrofissão, de formação de nú-

cleo composto, reações profundamente inelásticas ("deep inelastic"),

fotonucleares, e mais recentemente, absorção de mésohs n. Alguns des_

ses tópicos serão assunto de palestras e cursos específicos dessa se

ção da Escola A. Swieca. Limitar-nos-emos nesse curso,ãs reações de

excitação coulombiana múltipla e de núcleo composto para a formação

dos estados de altos momentos angulares.

2: ESTRUTURA NUCLEAR A GRANDES MOMENTOS ANGULARES.

Do ponto de vista teórico, o modelo da gota líquida permite obter

uma idéia básica do que se espera do comportamento da matéria nuclear

em função da energia de excitação e do momento angular. Uma represen

tação esquemática é mostrada na figura 1, que representa um gráfi-

co da energia versus momento angular para um núcleo de massa A próxi_

ma ã 160 (região das terras raras). A linha contínua inferior repre-

senta a linha de Yrast*: para uma dada energia de excitação E*, o es

tado de maior momento angular possível é o correspondente ao da li-

nha de Yrast. Não é permitido ao núcleo ter estados abaixo desse li-

mite. Apesar do núcleo ter uma energia de excitação da ordem de deze

nas de milhões de eletron-volt, o núcleo está frio na região da li-

nha de Yrast, toda a energia de excitação ê utilizada na geração de

* A palavra sueca Yrast significa "rotação mais rápida".
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•0 1

Fig. 1: Representação esquematica das diversas fases

do comport amen tu da matéria nuclear em fun-

ção da energia e do momento, angular ('Ter lex

to:.

Fig. 2: Valor do momento angular I
max

300

calculado pelo modelo da gota

líquida (ver texto).

do momento angular. Consequentemente, a densidade de níveis é baixa

nessa região, muito próxima do estado fundamental.

A linha contínua superior representa o limite da barreira de

fissão, o valor máximo do momento angular para o qual a barreira de

fissão se anula. Esse valor foi calculado utilizando o modelo da

gota líquida e está representado em função do número de massa A, ao

longo da linha de estabilidade B, pela linha contínua na figura 2.

Esse valor representa estados puramente rotacionais (núcleos trios)

e se aproxima de 100 h para A - ISO. Entretanto, a formação dos es-

tados nucleares pelos métodos experimentais usuais (ver Cap. II e

III) também traz uma considerável energia de excitação,da ordem de

50 MeV, aumentando enormemente a probabilidade de fissão: nesse ca-
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so, grande parte do momento angular inicial se transforma em movi-

mento relativo dos fragmentos de fissão. Para prevenir a fissão, um

outro processo competitivo deve desexcitar o núcleo atômico e a e-

missão de partículas leves é o modo mais eficiente nessa região de

energia. Como a escala de tempo de emissão de partículas nessa re-
- —17 -18

gião e de 10 - 10 seg, uma barreira de fissão da ordem de 8

MeV é necessária para "atrazar" a probabilidade de fissão, o que

corresponde ã curva tracejada da figura 2. O momento angular evacua

do pela partícula evaporada é pequeno.no caso de neutrons e protons

(AI - 2fi/partícula) mas pode tornar-se grande no caso da emissão de

partículas a (AI - 20fi/partícula). Uma estimação Jo momento angu-

lar máximo sobrevivendo a desexcitação por emissão de partículas,ou

seja, o valor do momento angular ã partir do qual o núcleo se desex

cita somente pela emissão da radiação eletromagnética y pode ser

feita e está mostrada na figura 2 pela curva pontilhada. Entre a

curva contínua e tracejada, o sistema pode ser estudado essencial-

mente pelo canal de fissão, pouco sensível à estrutura nuclear; en-

tre a curva tracejada e a pontilhada, o núcleo pode ser estudado por

intermédio da evaporação de partículas, método mais sensível à es-

trutura nuclear que o precedente, embora bem menos sensível que o

método da detecção Y, na região abaixo da linha pontilhada.

Núcleos nessa região de massa (terras raras) tem uma forma prol£

ta (ver figura 3) perto do estado fundamental, como resultado de

correções de camadas e eles apresentam uma forte correlação de pa-

res (região hachurada na figura 1). Essa região é prevista termi-

nar próximo a I = 20-30 H.

Acima dessa região de momento angular, o modelo da gota líquida,

uniformemente carregada, em rotação, prevê uma forma oblata do núcleo

(ver figura 3) até próximo ao ponto em que ele fissiona. Isso

porque o grande momento de inércia associado ã forma oblata minimi-

za a energia total do sistema, como está esquematizado na figura 3.

Mas para sistema quânticos, o problema da rotação em torno do eixo

de simetria deve ser esclarecido (não existe uma maneira possível de

orientá-lo em relação a esse eixo). Esse problema foi resolvido

por Bohr e Motellson, com a demonstração de que, para um gaz de Fer-

mi onde os momentos angulares das partículas estão alinhadas ao longo do

eixo de simetria, a energia média do sistema é a mesma de um sistema

clássico em rotação em relação ao eixo de simetria. Isso pode ser

visualizado na figura 3b, que apresenta uma visão esquemática das di-

versas fases do comportamento da estrutura nuclear em função do mo-

mento angular do sistema. Essa região é representada pela letra C

na figura 1, e deve ocorrer na região dos mais altos momentos angula

res.

Entre a região de deformação prolata (I < 20-3Oft) e a região de
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deformação oblata (I - 60-80Ü) , existem duas regiões intermediárias.

Uma região triaxial (I - 30-SOii), com possibilidade de existência de

bandas rotacionais paralelas (região A da figura 1) e outra região

caracterizada por cruzamentos de bandas (região B), caracterizada pe_

Io progressivo alinhamento dos momentos angulares intrínsicos J dos

nucleons desemparelhados, acarretando o cruzamento da banda do nu-

cleon alinhado com a banda de rotação Yrast.

Nossa terefa básica é descrever os métodos experimentais utliza-

dos no estudo da estrutura nuclear em cada uma das regiões caracte-

rísticas da figura 1, e de apresentar os dados obtidos, confirmando

ou não as hipóteses do comportamento rotacional do modelo da gota lí̂

quida.

3: ASPECTOS EXPERIMENTAIS DA ESPECTROSCOPIA DOS ALTOS MOMENTOS ANGU-

LARES.

Da análise qualitativa efetuada no parágrafo precendente sobre os

canais de desexcitação abertos ao núcleo formado em estados de momen

tos angulares permitido pelo modelo da gota líquida (Fig. 2), ressa^

tamos o fato de que a emissão eletromagnética y é un dos modos de de

caimento mais sensível à estrutura nuclear. Essa constatação levou

os físicos experimentais ã desenvolver métodos apropriados de detec-

ção da radiação y e a espectroscopia y é, sem sombra de dúvidas, o

método experimental mais apropriado ao estudo dos estados de alto s-

pin.

Os detectores utilizados em espectroscopia y consiste,em geral ,

de um único elemento sensível i radiação eletromagnética, o qual po-

de ser do tipo estado sólido ou cintilador. Esse último tipo (em ge-

ral cristais de Nal(Til) ou material plástico) foi, historicamente, o

primeiro ã ser utilizado em física nuclear. Em 1963, com o apareci-

mento dos detectores sólidos Ge(Li), iniciou-se uir.a nova era na

o-*

Fig. 3a: Representação esquemática dos momentos de

inércia dos núcleos pro latos e oblatos

(ver texto).
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algroumj jtal*txmd ^alignment of a pa

Fig. 3b: Estruturas possíveis de um núcleo deformado

ao longo da linha de Yrast.

técnica experimental de espectroscopia y com alta resolução.

E, contudo, errôneo imaginar que as experiências atuais de espec-

troscopia Y são efetuadas utilizando-se somente os modernos detecto-

res Ge(Li) (ou a nova geração de detectores Ge de alta pureza, não

dopados). A escolha do tipo de detector ã ser utilizado depende de

condições específicas da experiência, como resolução em energia, efî

ciência da detecção, resolução temporal (importante nas experiências

de coincidências), limitações geométricas do dispositivo experimental

e, "last but not least", no preço de compra desses detectores.

A interação primária da radiação eletromagnética y com o cristal

(como também as interações secundárias) cria uma multitude de porta-

dores de carga, cujo número depende da energia depositada no cristal

e da energia média necessária a criação de um portador de carga. Nos

detectores do tipo estado-sõlido, esses portadores de carga são dire

tamente coletados por intermédio de um campo elétrico aplicado no

cristal, enquanto que no detectores à cintilação, é o número de fo_

tons (iuz) emitida no processo de recombinação da carga que é medido

por um tubo fotomultiplicador. 0 sinal na saída de ambos os detecto-

res é então proporcional ao número de portadores de carga criados no

cristal, isto é, ã energia depositada no cristal.

A distribuição de amplitude de sinais produzida por radiação mono

energética Y de energia E acarreta, em geral, um espectro bastante

complicado, com um contínuo e vários picos bem definidos. £" a ocor-

rência desses picos no espectro do detector que determina a sua con-

veniência na espectroscopia Y nuclear.

Os processos primários pelo qual um raio y pode perder sua energia

E ao atravessar uma lâmina de material de densidade p e espessura

x são: efeito fotoelétrico EF, espalhamento Compton EC, e (E • 1.
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022 MeV) produção de pares PP. A probabilidade que um y de energia

E interaja com os átomos desse material é dada por

P(E ) = 1 - exp [-u_(E )pxj (1)

sendo uT(E ) ocoeficien , de atenuação total:

cuja dependência com a ?

• HEC(E ) + Upp(EY), (2)

E esta apresentada na figura 4, para

os tipos de detectores sensíveis ã radiação y utilizados em espec-

troscopia. Nos processos de interação citados, o raio y é totalmente

absorvido pelo efeito fotoelétrico e pela produção de pares. No espa

lhamento Compton, o elétron espalhado recebe somente uma parte da e-

nergia E e sua energia varia no intervalo 0 < T < Ep.,, cujo limite

N t l

_WOTOB.ECT»IC

P M * PKOOUCnCH

Gt

V1 10° 10°lo1 v* ia* io° io1 xrJ ic
GAMMA-RAY ENERGY (MM)

•Fig. 4: Coeficiente de atenuação para radiação y em

cintiladores, cristais de NaI e de Ge, res-

pectivamente.

5:: -3X
E'.E33V *«•>

>:c ;occ

> I I r
C,E PLASTIC DETECTO*

/ '.

FE'

V. CE

CEDE

'2.Çcm i

CE

NnUri) DETECTO»

76 cm t » 7.5 Cf"

St (Li l DETECTOR
18 cm' tru* coaxial

FE

SE CE
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Fig. 5:

Função resposta típica de detectores

cintiladores, NaI e Ge (Li) para uma

fonte radioativa de Y emitindodois

raios Y monoenergéticos E =889keV e

E =1836keV.
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superior (chamado de borda Compton) ê dado por

EEC- V 1

A diferença de energia AE = E - Ep~ ê evacuada por um foton se

cundário, que tem uma certa probabilidade de escapar do cristal sem

sofrer interações secundárias. A figura 5 esquematiza a função res-

posta típica dos detectores sensíveis ã radiação y. Processos de

transferência total de energia (fotoelétrico + criação de pares) o-

correm para os detectores NaI e Ge(Li), sendo nulos para os detecto-

res plástico cintiladores.

Uma complicação adicional surge, entretanto, devido â possibilida^

de de perda de uma fração da energia total E pelos seguintes proces_

sos:

i) escapamento de elétrons e/ou positrons do interior do cristal

sem que exista transferência de sua energia cinética por pro-

cessos secundários.

ii) escapamento do gama de 511 MeV criado no processo de aniquila-

ção do positron: e e •• 2y• Nesse caso, o sinal de saída ê pro_

porcional ã (E - 0,511)MeV e (E - l,022)MeV, dependendo se

1 ou dois y da aniquilação escaparam do cristal.

iii) processos de "bremsstrahlung" e escapamento de raios X caractç_

rísticos produzidos em processos secundários.

A fração com que os processos acima mencionados contribuem para

a função resposta do detector depende essencialmente do tamanho do

cristal e da posição da fonte (alvo) radioativo. 0 conhecimento deta_

lhado da função resposta de um detector é essencial para que uma aná

lise cuidadosa do espectro experimental possa ser efetuada, e a uti-

lidade do detector em experiências de espectroscopia y depende essen

cialmente na reconhecibilidade dos picos que aparecem na sua função

resposta: cs picos devidos ã transferência total da energia E (re-

presentados por FE na figura 5) e os picos de escapamento único (SE)

e duplo (DE).

Os parâmetros relevantes em experiências de espectroscopia y que

permitem direcionar a escolha do tipo de detector a ser utilizado em

determinada experiência são:

a) a forma do pico, em particular a resolução em energia <SE do de

tector. Ela depende essencialmente da eletrônica associada ao

cristal do detector. No caso dos cintiladores, a parte eletrônica

mais sensível à resolução em energia 6E é a do tubo fotomulti-

plicador; para os detectores sólidos, é a eletrônica do préam-
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plificador associado ao detector. Os valores experimentais IFW
HM) obtidos para os detectores NaI e Ge (Li) normalmente são
6E = 80-100 keV e 6 = 2 keV, respectivamente (ver figura 6)

Esses resultados estão em bom acordo com as estimações teóri-
4,5)cas

6E = 2.35 Ey (1 + Bj} 1 / 2 N 1 / 2 (4)

para um detector Nal, e

6E = 2.35 Ey (F + B ^ " 1 ) 1 7 2 N 1 / 2 (5)

para um detectar Ge(Li), onde N é o número de foto-eletrons no

fotomultiplicador do detector Nal, ou o número de pares cria-

dos no cristal de Germanic B, e 62 estão relacionados ã ele-

trônica associada e os valores típicos são Bi = 0.5 e 62 = 2
4

x 10 , respectivamente. F = 0.12 e o fator de Fano do cristal
Ge. 0 número N é, em média, dado por N = 2E (keV) para um cris_

tal Nal (Tí.) e N = 335 E (keV) para um cristal Ge (Li). Essa

grande diferença em N é responsável pela melhor resolução 6E

obtida com os detectores Ge(Li) (ver figura 6). Esses valores

dependem, naturalmente, do tamanho e da forma do detector, co-

mo também da qualidade da eletrônica de detecção.

b) Eficiência £ de detecção. Uma medida típica de eficiência ab-

soluta está representada na figura 7 para um detector de Nal

(Tí.) e Ge (Li), respectivamente. Como pode ser observado, no es_

tígio tecnológico atual, a eficiência e dos maiores detecto-

res Germanio existentes é bem menor que a eficiência e de um

detector Na(I) comercialmente disponível. Essa baixa eficiên-

cia dos detectores de Ge (Li) está relacionada ao seu pequeno

diâmetro o qual não pode ser aumentado devido as dificuldades

tecnológicas atuais de crescimento de cristais de Germanio.

c) Razão.Pico/Compton. No estudo dos espectros Y complexos , a re-

solução em energia e a eficiência absoluta não são os únicos

requisitos decisivos na escolha do detector. Para que se possa

identificar transições fracas E na presença de raias y in-

tensas E (E <E ), a altura do pico característico de transi
I 2 I 1 T 2 ~"

ção E deve ser tão grande quanto possível, comparada a parte

contínua da função resposta do detector. Convencionalmente, es.

sa propriedade é medida pela razão R entre as alturas dos picos

correspondentes a total transferência ae energia (FE) e da bor_

da Compton (CE), mostTados na figura 5 e cujos valores médios

estão indicados na figura *-; Os valores obtidos nos detectores

Ge são bastante superiores aos valores obtidos nos detectores

Nal.
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d) Resolução Temporal 6T, Uma propriedade importante dos detecto-

res sensíveis ã radiação y é a sua resolução temporal. Além de

depender das propriedades intrínsicas do detector (tempo de de

caimento do pulso, intensidade da radiação secundária, etc), e

Ia depende criticamente do esquema eletrônico que é utilizado

para derivar o sinal tempo no detector. Para uma discussão de-

talhada do comportamento temporal dos espectrômetros de radia-

ção Y, o leitor ê enviado ã referência 6) desse capítulo. Os
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valores correntemente obticos para a resolução temporal 6T nos

detectores sensíveis ã radiação y estão indicados na figura 6-

Observando os valores indicados nessa figura, podemos resumir, pa_

ra cada um dos tipos de detectores, os diferentes campos de aplica-

ção onde sua utilização parece o mais adequado em uma experiência de

espectroscopia y.

a) Cintilador Plástico. Ótima resolução temporal 6T. Útil em ex-

perimentos onde a determinação em energia não é necessária mas

necessita-se medir em grandes ângulos sólidos. Ideal para expe

riências de tempo de vôo (sinal "start"). Pode ser fabricado

em grandes tamanhos, de diferentes formas, devido ao seu preço

comercial relativamente baixo.

b) Detector de NaI. Apresenta uma boa eficiência total e , embora

apresente uma mediocre resolução em energia 5E, e temporal 6T.

Cristais de NaI de grandes volumes são atualmente fabricados,

embora a um preço de custo bastante elevado. Ê o tipo do dete£

tor ideal para experimentos envolvendo espectros y relativamen

te simples ou aonde uma grande eficiência de detecção é neces-

sária.

c) Detector de Ge. Tem como característica principal uma excelen-

te resolução em energia 6E, sendo o detector ideal em experi-

mentos envolvendo espectros y bastante complexos. Por outro Ia

do, sua eficiência absoluta e é pequena,e sua resolução tempo

ral ST é apenas razoável. De preço bastante elevado, apresenta

ainda o incoveniente do resfriamento do cristal de Germanio cn

nitrogênio líquido, o que pode ser uma considerável desvanta-

gem em algumas geometrias experimentais.

Uma desvantagem de todos os detectores sensíveis à radiação ele-

tromagnética y ê o fundo contínuo que eles apresentam devido ao es-

palhamento Compton das raias y. Foi tarefa básica dos experimentais

reduzir esse fundo por métodos os mais diversos, sendo o mais utili^

zado descrito resumidamente no parágrafo seguinte. Uma descrição

mais detalhada pode ser encontrada na referencia 7).

4: ESPECTROMETROS DE ANTI-COINCIDENCIAS.

Eles consistem basicamente na detecção dos raios y escapando do

detector analizador por intermédio de um segundo detector de grande

eficiência absoluta, provocando a rejeição dos eventos em coinciden

cia no detector analizador. 0 arranjo geométrico do detector anali-

zador e do segundo detector (blindagem anti-Compton) é determinado

pelo fato de que o maior número de raios y escapando do detector a-

nalizador deve ser detectado no segundo detector.

Três exemplos de espectrometros anti-Comptons estão mostrados n.i
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figura 8. O primeiro exemplo (8a) é de uma blindagem anti-Compton

com um grande cintilador plástico e de um detector Ge como analiza-

dor. Exemplo do espectro obtido utilizando esse tipo de espectrôme-

tro e uma fonte mono-energética de E = 66Z keV é apresentado na fi.

gura 9, com e sem supressão Compton.

Uma melhor eficiência de rejeição pode ser obtida utilizando-se

um cristal de NaI como detector secundário, como os mostrados na fi_

gura 8b e 8c. 0 primeiro tipo, utiliza um detector anular de NaI(Tí,)

envolvendo um detector de Ge analizador. No segundo caso, dois gran-

des cristais de NaI(Ti) circundam o detector Ge analizador. Com es-

ses espectrômetros de NaI(TH), fatores de redução inferior ã 0.1 são

obtidos em espectros y com supressão. A supressão Compton é imcomple

ta devido a geometria insuficiente do espectrômetro, como também pe-

la absorção do raio y espalhado por "zonas mortas" do cristal de Ge

e/ou pelo copo do criostato.

Uma nova geração de espectrômetros ã supressão Compton apareceu

recentemente com a construção de cristais de BGO (Gcrmanato de Bis-

muto) com grande eficiência de detecção de radiação eletromagnética

y. Como esses cristais tem uma eficiência de cerca de 2.2 superior

aos melhores cristais de NaI, o tamanho do espectrômetro anti-Comp-

ton, como também do filtro de multiplicidade (ver Cap. Ill) pode ser

consideravelmente reduzido. Exemplo de utilização dos cristais de

BGO na espectroscopia y podem ser encontrados no capítulo III.

5: DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO RESPOSTA DO DETECTOR.

A tarefa principal do espectroscopista é de identificar com o

mínimo de ambigüidades, as raias y que aparecem no espectro experi-

mental (função resposta). Para que essa tarefa possa ser realizada,

o primeiro passo a ser efetuado consiste na obtenção da calibração

em energia do detector utilizado. Essa calibração ê, em geral, fa-

cilmente feita por intermédio de fontes radioativas de atividades co

nhecidas. Para se obter uma calibração em energia com grande acurá-

cia, as fontes devem ser colocadas na mesma posição que o alvo ocupa

no arranjo experimental da experiência. O mesmo procedimento deve ser

feito para a obtenção da eficiência absoluta de detecção, u.ilizando

fontes radioativas de atividades conhecidas.

Cuidados adicionais devem ser tomados com dois outros efeitos que

podem prejudicar a correta determinação das energias E das raias a-

parecendo no espectro experimental. Esses efeitos são provocados pe-

la alta taxa de contagem do detector ("Pile-up") e pela variação da

estabilidade do sistema de detecção (variação do ganho eletrônico).

0 primeiro efeito, que resulta da superposição de dois pulsos de e-

nergias diferentes que foram detectadas em um intervalo de tempo in-
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ferior ao tempo de conversão da eletrônica, pode ser substancialmen-

te eliminado reduzindo-se a taxa de contagem até cerca de 10 even-

tos/seg nos detectores de Germânio. O segundo efeito deve ser conti-

nuamente controlado durante a experiência registrando-se, simultânea

mente com os eventos y provenientes do alvo, atividades de fontes ra

dioativas conhecidas (incoveniencia de aumentar o fundo contínuo) ou

um sinal de um gerador de pulsos de alta precisão.

As raias y do espectro experimental sendo identificadas pe-

los métodos expostos acima, resta o problema de determinar a distri-

buição das alturas dos picos correspondentes, ou mais especificamen-

te, as intensidades dos picos das raias y de interesse. Esse ponto é

bastante delicado, pois .alguns aparecem com uma forma bastante com-

plexa, ou dois picos de energias bastante próximas vão aparecer su-

perpostos no espectro experimental. Um exemplo típico é mostrado na

figura 10. Em geral, a intensidade da raia y é obtida através de pro-

gramas comp racionais utilizando basicamente o método generalizado

da segunda derivada do espectro y experimental. A segunda derivada

tem a propriedade de trocar duas vezes de sinal na região de um pico

e esse método consiste basicamente em "pedir" ao computador de procu

rar essas regiões no espectro experimental.

Para evitar problemas com as incertezas estatísticas do espectro,

a segunda derivada tem que ser "suavizada" por métodos apropriados ,

o que é feitu definindo-a pela relação '

+m
D(i) - l f, N(i • j) (6)

j =-m J

onde f. são coeficientes cujos valores podem ser encontrados nas re-

ferências 9-10). Os programas mais freqüentemente utilizados nas aná

lises dos espectros y são os códigos SPECFIT9^ (MARISCOTTI-1967),

SAMPO10) (ROUTTI, PRUSSIN - 1969) e GAMANAL11^ (GUNNINK, NIDAG -1971).

6: CONCLUSÃO.

Foi nossa intenção mostrar, nesse capítulo, as propriedades gerais

dos núcleos formados em estados de alto momento angular (fornecendo

assim subsidios para os tipos de experiências que devem ser planeja-

das no estudo desses estados) e as propriedades específicas dos cris-

tais sensíveis ã radiação eletromagnética y, (permitindo então a escô

lha do tipo de detector a ser utilizado nas experiências de espectros_

copia).

Nos próximos capítulos descreveremos os métodos experimentais uti-

lizados, bem como os resultados obtidos. Para os leitores mais inte-

ressados no campo da espectroscopia y em linha com ions pesados, sugî

ro uma leitura cuidadosa da referência 12), que constitue um excelen-

te artigo de revisão teórica e experimental desse atuante campo da fí
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ca nuclear experimental. Ele foi a fonte onde bebi constantemente na
longa travessia do meu "SAHARA ESPECTROSCOPICO".
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Fig. 10: Função resposta de um detector de NaI(T4) para raias
2 8Y provenientes de uma fonte de Al (ver texto).



222

REFERENCIAS - CAPITULO I

1) A Bohr and B. R. Mottelson, Phys. Scrip. 10A (1974) 13.

2) S. Cohen, F. Plasil and W. J. Swiatecki, Ann. Phys. 82 (1974) 5S7.

3) A. Bohr and B. R. Mottelson, Nucl. Structure, vol. 2 (1975.

4.) L. E. Beghian and G. Kegel, Scintillation Spectroscopy of Gamma

Radiation, vol. 1 (197 / pp. 15-32.

5) C. E. Crouthamel, F. Adams and R. Dams, Applied Gamma-Ray Spec-
troscopy, 2nd ed. (Pergamon, Oxford) p. 192.

6) D. B. Fossan and E. K. Warburton, Nuclear Spectroscopy and Reac-

tions, Part C, (1974) pp 307.

7) D. C. Camp, Radioactivity in Nuclear Spectroscopy (1972) pp 135-205.

8) A. E. Evans Jr., IEEE Trans. Nucl. Sei. NS-27 (1980) 172.

9) M. A. Mariscotti, Nucl. Inst. Meth. 50 (1967) 309

10) J. T. Routti and S. G. Prussin, Nucl. Inst. Meth. 72 (1969) 125.

11) R. Gunningk and J. B. Niday, Lawrence Livermore Laboratory. UCRL-
51061, vol. 1-4.

12) D. Peite and D. Schwalm, Heavy-Ion Reactions, vol. 3 (1982) Pgg 1-279.

CAPITULO II: EXCITAÇÃO COULOMBIANA MÚLTIPLA DE ESTADOS DE ALTO SPINS.

II-l: INTRODUÇÃO

A Excitação Coulombiana, isto é, a excitação de um núcleo via

o campo magnético produzido por um outro núcleo, tem sido uma ferra

menta importante na Espectroscopia Nuclear. Essa importância da ex-

citação coulombiana no estudo das propriedades dos estados nuclea -

res excitados é devido essencialmente à duas razões:

1) Tanto que os dois núcleos em interação permaneçam fora do

alcance das forças nucleares, essa interação pode ser assu

mida como sendo puramente eletromagnética. Sendo esse um

processo teoricamente bem conhecido, a seção de choque ob-

servada nesse tipo de experimento é suficiente para deter-

minar as propriedades eletromagnéticas dos estados nuclea-

res envolvidos no processo de excitação.

2) A excitação coulombiana, por outro lado, ê um modo bastan-

te simples e limpo de produzir núcleos em altos estados ex

citados.
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A exploração das possibilidades oferecidas pela excitação cou

lombiana para estudos da estrutura nuclear foi intimamente conecta-

da ao desenvolvimento dos Aceleradores de Ions Pesados: como a exci_

tação é provocada essencialmente pela força coulombiana, projeteis

com grande carga atômica z são necessários para maximizar a seção

de choque de excitação. Um progresso notável nesse campo foi reali-

zado nos anos 60 com o aparecimento dos Aceleradores Eletrostáticos

Tandem-Van-der-Graff. Mas foi sobretudo recentemente, com a constru

ção do Acelerador Unilac-GSI de Darmstadt, capaz de produzir fei-
208xes intensos de Pb com energia suficiente para alcançar a barrei_

ra coulombiana de praticamente todos os elementos encontrados na na

tureza, que o estudo da excitação coulombiana foi levado ao seu es-

tado máximo. Com efeito, para muitos estudos de excitação coulombia
208na, o núcleo de Pb constitue um projétil ideal, não somente pela

sua grande carga atômica (Z=82), como também devido ã sua estrutura

duplamente mágica. 0 seu 1* estado excitado J = 3 , E* = 2.6 MeV.é

fracamente excitado em experiências de excitação coulombiana. Isso

leva a uma grande simplificação na descrição teórica porque o nu-
208cleo de Pb pode ser tratado como uma carga monopolar sem estrutu

ra interna.

Nos parágrafos seguintes faremos uma breve revisão do mecani£

mo de excitação coulombiana raultipla com ions pesados, principalmen
208 ~~

te com feixes de Pb do Acelerador Unilac-GSI para investigar es-

tados de alto spin em núcleos deformados. Os resultados Experimentais

preliminares serão brevemente analisados, e serão discutidos em de-

talhes no capítulo IV.

II-2: FORMAÇÃO DE ESTADOS DE ALTO SPINS EM ECM - BREVE REVISÃO TEÓ-

RICA.

Somente uma rápida revisão teórica sera aqui realizada, maio-

res informações sobre o assunto pode ser encontrada na referencia 1)

A excitação de estados de alto spins em ECM com ions pesados

é o resultado de um processo em várias etapas. Excitações magnét^

cas e contribuições relativísticas ãs transições elétricas podem

ser desprezadas. Como as amplitudes de excitação elétricas devido a

interação coulombiana decrescent rapidamente com mui tipolaridades

crescentes, estados de alto spins são principalmente excitados via

várias transições E2 consecutivas. Transições El, possíveis entre

estados de paridade opostas, são freqüentemente pequenas. Um proces

so típico de ECM é esquematizado na Fig. 1.

Devido â complexidade dos problemas numéricos encontrados -̂  na

resolução do tratamento Quantum-Mecánico dos processos de ECM, a

grande maioria dos experimentos são analizados usando um tratamento
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semi-clássico, com o movimento relativos dos núcleos sendo descrito

por trajetórias clássicas (Fig. 2). Nos casos em que o projétil é

considerado como uma carga pontual sem estrutura, a equação de Scho

rfldiger se escreve:

rS j^ !V(T) > = [ Ho + V(T) 1 U ( T ) > (1)

onde <;(T) + função intrínsica do núcleo alvo

Ho •* hamiltoniano do núcleo sem interação ("Núcleo livre")

V(T) •• interação eletromagnética entre uma carga pontual e o

núcleo alvo.

Expandindo |<HT) > na base dos estados |n> do hamiltoniano Ho:

_ i E T
> = I an(t) e * n 'n> (2)

n

onde Ho|n> = E |n>, obtemos da equação (1):

- i- (En - E )T
i% JT an ( T ) = ^ <n!V(x3]m> e * n m a^d) (3)

Os elementos da matriz aparecendo na equação (3) tem uma es-

trutura geral dada por:

<n|V(x)|m> = £ foXM(?12(T)). CAu(InIm) <In!!m(a.)!|Im> (4)

onde I representa o spin do estado nuclear, aX o tipo e multipola-

ridade da transição, y a 3- componente de A, f . ( ? 1 2 ( T ) ) um fator

de forma coulombiano e C, , coeficientes numéricos. A informação so

bre a estrutura nuclear está contida nos elementos de matriz redu-

zidos, que para os elementos não-diagonais são conectados as proba

bilidades de transições reduzidas B(oX):

TT !<InMm(aX)||In>l
2 (5)2TTT !<InnTn In

A partir das condições iniciais am(T*-«) = 6. j 6̂ . M o n ( j e

m i ^n i'

I.M. representa o spin e o n 9 quântico magnético do estado funda-

mental, e para um angulo de espalhamento 6. do projétil, a ampli tu

de de excitação de um estado particular |f> = |o, , 'f^r> formado

após a colisão é dada pela condição
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aIfMf ^ V =- af(T = +^ < 6 )

e ela pode ser obtida resolvendo a equação (3), incluindo todos os

possíveis estados e os elementos de matriz reduzidas, respectiva -

mente. Isto é, em geral, feito numericamente utilizando o famoso

programa ' de Winther-de Bôer.

A partir das amplitudes aT u (M.;9,) todos os observáveis da
f f 1

interação podem ser calculados. Particularmente, para um núcleo

alvo deformado sem orientação inicial, a probabilidade de excita -

ção de um estado (f> ê determinada por

2T7TT

e a seção de choque diferencial no centro de massa é dada por

doAQ.) dao(Q,)

(V
sendo

2

*^rir- í»

a seção de choque de Rutherford.

A seção de choque duplamente diferencial para o espalhamento

do projétil em dft-, com formação do estado excitado |f> e emissão

de um raio y em àü^ , proveniente da desexcitação subsequente de

um estado |g> em um estado |h>, é dada por

díí dflj dü

com

. (e.;e t ) , f,
i8 ^ Y T = -~ ^ h (V H^F(I hI g)Y K X(V* y) (lO.b)

onde P K X (6.) representa o tensor estatístico descrevendo a popula

ção dos estados \í> formados durante a interação:
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KX 1

M_ IfMf l 1 IfMf 1 1

HK(f-*g) inclue todas as transições não-observadas do estado )f>

ao estado |g>, cujo decaimento é observado em dft ; ̂ K X ^ Y ' ^ V ^ S^°

os harmônicos esféricos, e FK(I,I ) são os coeficientes de correlação

angular descrevendo o decaimento y do estado |g> para o estado |h> .

Em experiências de ECM com ions pesados, mede-se geralmente o

ângulo de espalhamento 0., a resolução em energia não permitindo.na

maioria dos casos, determinar o estado de energia final |f> que foi

formado no processo de excitãção. Nesse caso, a seção de choque re-

levante é obtida somando a equação (10a) sobre todos os estadcs f

com energias de excitâção AE,. > AE .

Na figura 3 é apresentada a seção de choque diferencial calcu

lada doj (91)/d61dij) = jdOj (6^/dft. |sen 8. para alguns estados exci-

tados da banda do fundamental do núcleo alvo Dy, formadas por
20 8

ECM com 4,7 MeV/amu de feixes de Pb. Podemos observar que esta-

dos até I =22 são ainda excitados com uma seçãc de choque de vá-

rios mb/rad para um ângulo 8-135° de espalhamento do projétil.

A aproximação semi-clássica em ECM é somente justificada se

o parâmetro de Sommerfeld n>>l. Além disso, o uso de orbitas hipejr

bélicas clássicas é válido enquanto os dois núcleos não se interocnc-

tram e se a variação na órbita, devida ã excitâção dos núcleos ,

é desprezível, isto é:

AEAE

T f = 2 T o f / n <K l e | ! f ' I i l K< í//fi

a = rrfi (12J

A condição necessár ia para a ap l icab i l idade do tratamento se-
mi-cláss ico em ECM pode ser expresso como

n >> Max Cl,2Ço f , | I f - I j l ) (13J

Em experiências de excitâção coulombiana com ions pesados ,

n>100. Essa condição requer que a energia do projétil deve satisfa-

zer a desigualdade (ver fig. Z) :
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D12(61-18O°) = 2a > A 2
1 / 3 ) + (14)

A maior energia satisfazendo essa relação é denominada de

"Safe Energy" E . Existe uma enorme controvérsia sobre a escolha de

2*
0*

El

C?

t i

H

í?
E<

4,'
El

t i

EI

CJ
<

El

g-txwd

Fig. 1:

Representação esquemática de um proces^
so típico de excitaçao e desexcitação
observadas em experiências de ECM em
núcleos deformados.

PROJECTILE TARGET
|A2.2,I

MAM AXIS

REDUCED MASS
REDUCED BEAM-ENERGY c=
SOMMERFELO PARAMETER T | = 0 1 S 8 Z , Z , / / E
ADIAMTICITY «RAMETER ío f=

Fig. 2:

Definição de algumas quan-
tidades utilizadas na des-
crição teórica de proces-
sos de ECM. AE£ é a ener-
gia de excitaçao (MeV) do
estado final |f>.

Fig.3:

Seção de choque diferencial calculada
para a excitaçao de alguns estados ex
citados do núcleo 164Dy por projéteis
de 208pD de e = 4,7 MeV/A de energia
incidente.

valores para ro e do que garantam um valor de E
208

Para ions incidentes de Pb, valores utilizados são r

realmente "safe" '.

= 1.25 fm

e d = 4 fm, o que permite obter E = 4,7 MeV/A para A~ ~ 160 e E

= 5.3 MeV/A para A2 = 240, com os parâmetros de Sonunerfeld sendo n

^400 e n-500, respectivamente.
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Podemos ir um pouco mais além e tentar determinar, de um pon-

to de vista clássico, o momento angular máximo transferido em expe-

riências de ECM com ions bastante pesados em núcleos alvos bem de-

formados (rotor rígido). Do ponto de vista clássico , um núcleo ai

vo deformado com simetria axial, começará ã rodar devido ao torque

produzido pela interação eletromagnética entre a carga do projétil

e o momento de quadrupolo intrínsico Q do núcleo alvo deformado.No

limite em que o tempo de colisão é pequeno comparado ao tempo de ro

tação do núcleo alvo, obtemos a seguinte expressão para o momento

angular transferido para o núcleo alvo:

(15a)

onde

m - 26 *°JT\Í\ /^.PCamu] 01] (15b)

A função f(6j) é apresentada * na figura 4. Para a reação
208Pb + 164Dy (E = E : Qo = 7.5 eb), o valor encontrado L m e' a-

s c

proximadamente 26 íí. De acordo com essa estimativa, podemos esperar

popular a banda do fundamental de um núcleo par-par (rotor rígido )

até spins da ordem de I = L (9,)/4í. Existe um bom acordo com os re-

sultados experimentais observados e as previsões da estimação clás-

sica da equação (15) (ver figura 4).

CD

10

05

n

IASSK U MbOM

•

-lit .

0' 30* 60' <KT 1 W 150* »0*

e,
Fig. 4: A função f(9,) aparecendo na estimativa clássica da

relação (15).

II-3: MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ECM:

Em experiências de ECM com núcleos pesados, a medição somente

da energia e da direção do projétil (alvo) espalhado não é suficien

te para distinguir os diferentes estados excitados, pois a resolu -
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ção em energia ã ser alcançada está fora das possibilidades experi-

mentais atuais. Observa-se então, seja em coincidência com a dire-

ção do projétil espalhado ou do alvo de recuo, ou seja em modo sim-

ples, os raios y de desexcitação dos estados de alto spins formados

em ECM.

A figura 5 mostra uma representação esquemática de um experi-

ito-

16,
mento de ECM realizada no Acelerador Pelletron da USP. Feixes de

0 de 56 MeV de energia (Lab) incidem sobre o alvo bastante espes-
189

so de Os. Os projeteis retro-espalhados pelo alvo, são detecta -

dos por intermédio de um detector anular de barreira de superfície

(Si), enquanto os raios y de desexcitação do alvo são detectados por

Si

• ALVO í89ÜS &AOAÍO

Fig. 5

Representação esquemática de exper^

ência de ECM realizada com feixes

de 0 no Acelerador Pelletron da

USP.

uma junção Ge-Li em diversos ângulos dianteiros (distribuição angu-

lar) . Um espectro "Single" dos y detectados é mostrado na figura 6,
189

onde está indicada varias transições provenientes do alvo Os. 0

espectro em coincidência com o projétil 0 retro-espalhado está

mostrado na figura 7. Podemos observar nesse último espectro uma me

lhor definição das linhas de desexcitação provenientes do alvo
189

Os, com eliminação de transições espúrias de vários contaminan-

tes do alvo (figura 7). 0 esquema de níveis assim determinado será

analizado no Capítulo IV.

As experiências de ECM com ions relativamente leveis não con-

seguem, em geral, popular estados de momentos angulares elevados,so

bretudo em núcleos alvos par-par de massa elevada. Para popular es-

ses estados em reações de ECM, devemos pois utilizar projéteis de

carga mais elevada, co;..') 36Kr, c^e, giPb e o?1** E n t r e t a n t 0> a H

tilização desses projéteis introduz uma nova dificuldade experimen-

tal: o grande aumento nas larguras das linhas de transição y causa-

do pelo efeito Doppler, o qual é devido ã magnitude da velocidade

do núcleo emissor y.

0 método usualmente utilizado em ECM com ions leveis é de

frear o núcleo de recuo em um suporte de alvo espesso (Ta, Au, Pb)

ou de se utilizar um alvo bastanie espesso, de tal forma que o nú-

cleo pare antes de se desexcitar pela emissão y. Esse método foi u

tilizado na experiência 0 • Os descrita acima, embora possa -

mos observar uma alimentação da largura da linha y de 667.4 keV.se-
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ja no espectro "single",seja no espectro de coincidências (figuras

6 e 7, respectivamente). Esse método é, contudo, somente de uso lî

mitado em experiências de excitação coulombiana com ions pesados .

Por exemplo, com 4,7 MeV/A de Pb sobre alvos de Dy, a veloci^

dade de recuo no laboratório varia de v/c = Oi(angulo de recuo $2=

=90 )até v/c = 121 para 4»2 = 0 . Para essas velocidades de recuo

elevadas, o tempo de freamento é de cerca de 3 ã 5 pseg, bastante

superior à meia-vida da maioria dos estados de alto spins (x=lpseg).

Assim, esses estados ainda decairão em vôo e a transformação rela-

tivística dos raios Y do sistema de referencia do núcleo emissor pa

ra o sistema de referencia do laboratório acarretará efeitos im-

portantes .

Em primeira ordem em v/c, podemos relacionar o angulo de pro

jeção i (ver figura 8), a energia E e o ângulo sólido dü no

tema de laboratório com as quantidades correspondentes <J> , E
O •* T i

díí no sistema de referencia do núcleo emissor pelas relações:

cos <t>° + v/c ,
cos 3 = — — * ~- cos *° * l sen •» (16)

!__1+E cos K

Fig. 8: Definição do ângulo de projeção $

( 1 ( ) )
E = E ° £ = E ° (1 * \ cos $ ) (17)
Y Y 1-v/c cos $Y

 Y c Y

díi = àíl° íJ ) 2 = d í 2 ° (1 • 2 £ cos S ) (18)
I Y C y ' C Y

Assim, para v/c = 121, * ° = 90° e E ° = 500 keV, obtemos A$ • $ °

7o; AE = E - E ° » 60 keV e dflY = díÍY°- $Y = 7
o; AE = E y - Ey° » 60 keV e dflY = díÍY°, e o principal

problema experimental está relacionado com o deslocamento em ener-
gia AE. Mesmo se v é medido com grande precisão para cada transição
Y detectada, o tamanho finito do detector Y (A$ - ± 10°), produz um
alargamento em energia de cerca de 20 keV (1.0 keV) para $ =90°(0°),
quando comparado ã resolução intrínsica de um detector Ge(Li), que
é da ordem de 2 keV.
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Para evitar, ou ao menos minimizar, as conseqüências do efei-

to Doppler em experiências de ECM com ions pesados, o laboratório de

GSI-Darmstad desenvolveu uma técnica experimental que consiste basi_

camente em utilizar alvos finos auto-suportãveis e determinar, para

cada evento de desexcitação y a expressão correspondente v/c cos

$ . Esse método será brevemente descrito no próximo parágrafo.

II-3.1: EXPERIÊNCIAS DE ECM COM ALVOS FINOS

Em experiências de ECM com alvos finos, os núcleos alvos excî

tados recuam no vácuo com velocidades que são determinadas somente

pela cinemática da reação. Como as energias de excitação dos esta -

dos formados com uma seção de choque razoável são bem menores que a

energia do projétil incidente (AE, << pe), a cinemãtica pode ser a-

proximada pelas relações do espalhamento elástico. Então, a veloci-

dade de recuo v. dos núcleos alvos no sistema do laboratório ( eixo

oz coincide com a direção de incidência do feixe) é dada por

V2 = 2 vcm C0S

onde v é a velocidade do centro de massa:

(20)

Utilizando a relação (17) e a expressão trigonométrica (ver f ig. 8)

cos y = cos 4>2 cos 4>Y + sen <|>2 sen $Y cos ($2 - l P y ) , (21)

onde V2 e w descrevem o ângulo azimutal do alvo de recuo e do raio
y emitido no sistema do laboratório, obtemos a seguinte relação:

D - ^ fí*2tf2
 ; M Y } 3 (22)

A dependência do efeito Doppler está inteiramente contida em v / c ,

aparecendo como constante na relação (22). A função í{$y\&y,$ Ú )

é uma função universal no sentido em que ela independe da combina-

ção a lvo-projét i l . Como o grupo de Darmstad conseguiu construir um
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detector que permite obter um sinal diretamente proporcional a 1,

eles são capazes de calcular (em linha) por um simples procedimento

aritmético, a energia de transição correspondente a cada evento y

detectado.

Uma representação esquemática do aparato experimental •* está

desenhada na figura 9.

Fig. 9: Representação esquemática do aparato experimental uti
208lizado em experiências de ECM com feixes de Pb sobre

alvos finos (ver texto).

Os raios y de desexcitação são detectados por dois Ge em

coincidência com os núcleos alvos de recuo, os quais são detectados

em um grande detector ã avalanche sensível ã posição (L) posiciona-

do ã 15cm do alvo, cobrindo um intervalo angular de IS <<j>2<60° e

-25U< ̂ 2 <+25
u, correspondendo ã um ângulo de espalhamento do proj£

til no centro de massa 60°<6,< 150° (ver figura 3). Para se certifi.

car quo o núcleo de recuo (e não o núcleo projétil espalhado) foi £

fetivamente observado no detector (L), o projétil correspondente é

detectado em um segundo detector sensível ã posição (R). Medindo en

tão a diferença de tempo de vôo e/ou a correlação cinematica (atra-

zo) entre as duas partículas em coincidência, ambos os tipos de e-

ventos podem ser facilmente saparados .

Na figura 10 é mostrado um desenho esquemãtico do detector ã

avalanches sensível â posição.

O anodo é constituído de uma simples folha de plástico alumi-

nizado; o cathodo é formado de placas de circuito integrado de 0,13

mm de espessura, dividido em 120 pedaços de cerca de lmm de largura

correspondendo â curvas de mesmo ângulo polar <f>,em relação ao fei-

xe incidente, e estão interligados de tal modo â formar uma espécie

de meandro. Utilizando um circuito idêntico no lado oposto da placa,

mas de fase oposta (ver figura 10), uma linha de atrazo contínua é
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Fig. 10: Representação esquemática do detector a avalanches
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de recuo. O lado esquerdo da figura é uma vista em
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4)obtida , e por uma escolha adequada da envoltoria de atiazos para

cada Ac)> (ver figura 10), o atrazo do sinal do cathodo, medido em re_

lação ao sinal do anodo, pode ser feito diretamente proporcional ã

função f da relação (22).

Na figura 11 é apresentada algumas etapas intermediárias na re

dução dos dados experimentais obtidos na reação Pb • Dy a e-

nergia incidente de 4.7 MeV/A. A resolução em energia obtida é de

cerca de 3-4 keV para E = 500 keV, principalmente devida ao tama-

nho finito do detector Ge. Para reduzir possíveis erros nas energi-

as das transições observadas devido ã incertezas na determinação da

correção do efeito Doppler, é feito em geral uma calibração do espe£

tro obtido em cada pedaço da placa do cathodo via transições usual -

mente conhecidas dos estados de baixo spins. Além do mais, fazendo
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a média das energias observadas nos dois detectores Ge dispostos ã

180° um do outro, vários fatores de correção se cancelam e resolu -

ções em energias de até 0,3 keV podem ser obtidos!

Um espectro final corrigido obtido na reação Pb + Dy à

4,7 MeV/A de energia incidente é apresentado na figura 12. Todas as

linhas observadas podem ser atribuidas ao decaimento dos estados da

banda fundamental (g-band) e da banda de vibração y (y-band), ob-

servadas até I =22 e 18 , respectivamente. Linhas de transições

da banda do fundamental do 162Dy (31 de impureza) são também obser-

vadas. Resultados experimentais obtidos para as reações Pb

+ 238U e 248Cm + 208Pb ã 5.3 MeV/A de energia incidente também es-

tão mostradas na figura 13.

W-n-a.. rWMu.fi

ai a* as oc ar ai to

Fig. 12: Espectro y obtido na reação Pb • 4Dy ã e-4,7MeV
corrigido do efeito Doppler (ver texto).

CHANNEL
d* n • o

Fig. 13: Resultados experimentais obtidos em ECM nas reações

" e 208Pb < " " u t i l i z a n < i 0 0 m|todo ex
per intentai da figura 5.
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II-3.2: EXPERIÊNCIAS EM fcCM COM ALVOS ESPESSOS.

A identificação dos estados de alto spins populados em expe-

riências de ECM com alvos grossos é impedida pela grande velocidade

de recuo do núcleo alvo excitado e pelos tempos de freamcntos cor-

respondentes ã esses estados. Entretanto, as linhas y observadas

nessas experiências carregam informações sobre o tempo de desenvol-

vimento do estado em decaimento. A forma do pico da linha de transi_

ção y observada pode ser usada para extrair o tempo de vida x do es_

tado excitado correspondente, método esse que é conhecido pelo nome

de "Doppler-Shift - Attenuation Method" (DSAM). Esse método será

discutido no capítulo IV.

A figura 14 mostra uma esquematização do aparato experimental
208 208utilizado no estudo de reação Pb + U ã 4.7 MeV/A de energia

incidente realizada em Darmstad-GSI. Ele consiste de um grande de-

tector anular Na-I radialmente segmentado em 6 partes separadas,

com o alvo espesso colocado em seu centro axial. Transições indivi-

duais são observadas em um detector Ge(Li) ã 0o da direção de inci-

dência do feixe, enquanto que o resto da cascata y, correspondendo

às transições de fraca intensidade do inicio da cascata, è detecta-

do no Na-I. No caso ideal, a soma dos pulsos observados nos detecto

res Ge e Na-I é igual ã energia total AEf do estado formado durante

o processo de excitação. Desta forma, colocando-se "janelas" em e-

nergia no espectro "soma" (E) do detector Na-I é possível selecio-

nar o ponto de entrada da cascata y correspondente ao evento y ob-

servado no detector de Ge. Uma representação esquematica dessa téc-

nica de subtração é apresentada na figura 15 e sera discutida em de

talhes mais adiante.

Entretanto, devido ao fato do o detector de Na-I não co-

brir um ângulo sólido de 411, também não tendo uma eficiência de 1001,

a resolução obtida em AEf é limitada, embora o aparato experimental

da figura 14 ainda seja bastante efetivo no estudo de altos momen-

tos angulares, como pode ser verificado na figura 16, que apresenta
208 238 ~

três espectros y obtidos no detector Ge para a reação Pb-*- U a

4.7 MeV/A, os quais foram "janelados" com diferentes energías-total

Consideremos, como exemplo, a transição 14 •+ 12 da banda do

fundamental (T (14 ) = 4 pseg). 0 efeito Doppler é mais pronunciado

quando a "janela" em energia total NI é pequena, correspodendo ã e-

nergias de excitação próximas à AE-..+ . Para janelas em energia su-

periores à Wl, quase não observamos efeito Doppler para essa tran-

sição, indicando que, nessas condições, a população direta do esta-

do 14 é pequena e que o tempo envolvido nesse processo é bastante



238

longo, o decaimento 14
238U excitado.
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Fig. 14:
Representação esquemática do
aparato experimental utiliza-
do em experiências de ECM com
alvos gasosos (ver texto).

Fig. 16:

Resultados experimen-
tais obtidos na reação
^U8pb • Z38U ã 4.7MeV/A
utilizando o aparato ex
perimental da figura 9
e método de análise de
"janelas em energia" W
descrito no texto.

20 40 60
SPIN (M

20 40 60
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Fig. 15: Ilustração do método de "janelas em energias"
W utilizado no estudo de estados de altos mo-
mentos angulares em experiências de ECM com
alvos gasosos.
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II-4: CONCLUSÃO.

Nos prâgrafos precedentes, procuramos mostrar a importância

dos estudos de espectroscopia nuclear utilizando o método da exci-

tação coulombiana múltipla. A utilização de ions bastantes pesados

como projétil incidente permite obter estados de alto momentos an-

gulares, principalmente na região das terras raras e dos Actiníde-

os. Sua limitação experimental reside principalmente no fato de só

poder ser utilizado em alvos de elementos estáveis, ou de meie-vi-

das bastante elevadas. .Contudo, é um método extremamente valioso

para a espectroscopia dos núcleos ricos em neutrons, visto a impos-

sibilidade experimental de forma-los em reações de fusão de núcle-

os pesados (ver capítulo seguinte). No Capítulo IV, apresentaremos

uma análise mais detalhada dos resultados experimentais obtidos em

estudos de ECM com ions pesados.
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CAPITULO III: ESTUDO DOS ESTADOS DE ALTO SPINS VIA REAÇÃO DE NÚCLEO

COMPOSTO.

III.l: INTRODUÇÃO:

Os estados de mais alto spin nos núcleos são produzidos geral_

mente via reações de núcleo composto. As primeiras reações utiliza-

das em espectroscopia nuclear foram essencialmente as reações do tî

po (a,xn) em praticamente toda a região da tabela periódica. Com o

advento dos aceleradores eletrostáticos Tandem-Van-der-Graff, estu-

dos espectroscopicos com feixes incidentes de C e 0 foram lar-

gamente utilizados em reações de núcleo composto para obtenção de u
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ma quantidade impressionante de dados experimentais. Com a constru-

ção recente dos aceleradores de ions pesados, os dados experimentais

extraídos em reações do tipo (Ion Pesado, xn) permitiram obter deta^

lhes da estrutura nuclear dos altos momentos angulares que se reve-

laram de extrema importância na compreensão e formulação de novos

modelos da estrutura do núcleo atômico.

Nos parágrafos seguintes, faremos uma breve descrição da for-

mação dos estados de altos momentos angulares em reações de forma-

ção de núcleo composto e do decaimento subsequente desses estados

via emissão de partículas, de radiação y e/ou fissão. Apresentamos,

em seguida, os métodos experimentais utilizados e os resultados ex-

perimentais obtidos em algumas reações.

III-2: FORMAÇÃO DOS ESTADOS DE ALTO SPINS VIA NÚCLEO COMPOSTO.

0 mecanismo das reações de núcleo composto com ions pesados

foi objeto de estudo de vários grupos de pesquisas nos últimos quin

ze anos. Entretanto, seria fora do propósito desse capítulo discu-

tir esse tópico em detalhes. Para tal, indicaremos ao leitor algu-

mas dos principais artigos de revisão " -* cobrindo esse vasto campo

de pesquisa. Concentraremos nossa atenção em algumas questões espe

c'ficaraente relevantes ao estudo da estrutura nuclear dos estados

de alto spin .

Como foi feito no capítulo precedente, durante o estudo de

experiências de excitação coulombiana múltipla, podemos indagar qual

ê o valor do momento angular máximo, e da energia de excitação má-

xima permitida nesse tipo de reação. E também, como decairão os eŝ

tados assim formados, e quais os estados dos núcleos residuais que

serão preferencialemente populados.

0 momento angular limite í.« de reação pode ser calculado ã

partir da seção de choque de reação a R através da relação

a - ÍI *2 ? (2Í. + 1) T ? (1)
K 1=0 *

onde X é o comprimento de onda reduzido e T o coeficiente de trans_

missão para a onda parcial l. Na aproximação dita de corte abrupto ',

temos que

1 I < tt
R (2)

l > *R

o que permite escrever
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°R = (3)

A seção de choque de formação de núcleo composto sendo somen

te uma fração de Op, podemos de forma análoga introduzir um momen-

to angular máximo l^,- para esse processo:

JNC n*2 *CN R
(4)

Em reações com núcleos pesados, com projéteis de massa Ap =

40, £„„ da ordem de 100 1Í podem ser alcançados em núcleos compos-

tos (ANr - 160) Entretanto, a seção de choque de núcleo composto

aN(, é a soma da seção de choque dos processos de evaporação de par

tículas o e da seção de choque de fissão cj£, isto é, o..-. = a +

of. Esses processos limitam o momento angular máximo observável em

60-70* nessa região, o que representa uma quantidade razoável, em

bora seja pequena em relação ao valor máximo que esses núcleos po-

dem alcançar (ver cap. I). Estudando a desexcitaçâo y dos residos

de evaporação, é possível então conhecer a estrutura nuclear des-

ses estados de altos momentos angulares.

Em regiões de massa intermediárias (ANC - 80-100), os canais

abertos ã desexcitaçâo do núcleo composto são relativamente numero

sos e torna-se difícil a detecção e identificação de um canal espe_

cífico para o estudo espectroscopico do núcleo residual em questão.
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Resultados de cálculos
do modelo estatístico
para a reação " " ' ^
(ver texto)
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Fig. 2:

Representação esquemática
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Entretanto, a técnica da coincidência y-y permite obter resultados

importantes nessa região de massa (ver parágrafo III-3). Na região

dos Actinídeos (A=200), além do fato de que oNC é uma pequena fra

ção (quando não nula!) da seção de choque de reação aR, a contri-

buição de a é desprezível em relação ã seção de choque de fissão

o^, o que torna esse método inoperante nessa região de massa. En-

tertanto, na região das terras raras (A-150-170), as reações de

(IP.xn) competem fortemente com o canal de fissão e núcleos resi-

duais com altos momentos angulares são formados após emissão dos

neutrons de desexcitação.

A figura 1 mostra os resultados de cálculos estatísticos re-

ferentes ao sistema 11OPd(4OAr,xn)150"xGd ã 155 MeV de energia in-

cidente (e=3.9 MeV/A), o que corresponde a uma energia de excita-

ção de 66 MeV. A distribuição inicial o * n*7 (2í + l)T (a.,,,= I o.)

da seção de choque de formação do núcleo composto em função do

momento angular l do canal de entrada é mostrada na parte superi-

or da figura 1.

As densidades de probabilidades após emissão de 1 ã 5 neu-

trons estão indicadas no plano E* - J. A partir da evaporação do

3? neutron, uma parte da população cobre uma zona (hachurada) onde

a probabilidade de se desexcitar por emissão y é superior ã 35$. o

resto da população (zona em branco) continuando a se desexcitar

preferencialmente por emissão de um 49 neutron. O mesmo acontece §_

pós emissão desse 4» neutron, o que conduz ao valor da seção de

choque para < missão de 5 neutrons. Dois tipos de correlações são a

presentadas

- A figura ã esquerda mostra que a energia total y é rela-

cionada ao canal de desexcitação, o valor da energia to-

tal evacuada pelos y sendo maximal quando um n9 pequeno
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de neutrons são evaporados pelo núcleo composto.

- A figura inferior mostra que os valores mais altos do mo-

mento angular são também associados ao pequeno n9 de neu-

trons emitidos.

A emissão y, que intervém no estagio final da evaporação, ê

relativamente lenta (10 ã 10 seg); uma cascata composta de um

número M de fotons (M = multiplicidade) evacua então a energia de

excitação e o momento angular restantes. Essa cascata y ê formada

essencialmente de três componentes distintas: uma componente esta-

tística , essencialmente do tipo El, que evacua grandes quantidades

de energia de excitação e pouco momento angular, e de uma compo-

nente Yrast, do tipo E2, que evacua essencialmente o momento

E" (MNt) (M»V)

13C("B.d) " N e

Ellb= 3b M.V

ab -- 20.6'

18 _ 18
f (aN«)(M»V)

Fig. 3:

Resultados experimentais

obtidos na reação
13C (UB,d) 22Ne.

angular do núcleo residual. Após emissão das transições Yrast, o

núcleo se encontra em um estado energético correspondente aos ní-

veis discretos: sua desexcitação se termina então por uma série de

transições discretas. Essas componentes da cascata y estão esquema

tizadas na figur<> 2.

As experiências espectroscõpicas realizadas em reações com
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Tabela I: Janelas em eneigia E utilisadas no estudo da

Reação Cu+ Rb (ver texto).

formação de núcleo composto podem ser divididas em função do tipo

de componente da cascata y a ser detectada. Suas principais carac-

terísticas serão indicadas no próximo parágrafo.

III-3: MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM REAÇÕES VIA NÚCLEO COMPOSTO

111- 3.1: Estudo Experimental das Transições Discretas.

0 estudo experimental das transições discretas pode ser sub-

dividido em dois grupos distintos. 0 primeiro deles consiste na

detecção da partícula emitida pelo núcleo composto formando direta

mente os estados discretos dos núcleos residuais. Um espectro carac

terístico desse tipo de experiência é mostrado na figura 3 para

a reação B( C,d) Ne à 35 MeV de energia incidente. A resolução
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em energia AE* obtida é de cerca de 50 keV para os estados de mais

alta energia de excitação. Valores do momento angular I < 10 "K fo-

ram observados nessa experiência (ver capítulo IV). Esse método ê

de pouca validade na obtenção de estados de mais alto spin a alta

energia de excitação.

0 segundo grupo de experiências em transições discretas é ba-

seado no método de coincidência y-y entre dois ou mais detectores

sensíveis ã radiação eletromagnética. Uma esquematização de um ex-

perimento típico esta mostrado na figura 4, utilizado no estudo da

reação 8'18;> 40Ar + 126Te - 166Yb* ã 181 MeV de energia incidente.

O feixe incide sobre um alvo fino depositado em um suporte de chum-

bo espesso (eliminação do efeito Doppler) e os eventos de desexcita

ção eletromagnética são detectados por 3 NaI dispostos ã 0o, 45° e

90 em relação ã direção do feixe incidente e ã 60cni do alvo, para

discriminar neutrjns dos y por tempo de vôo: os neutrons necessitam

de cerca de 20seg para alcançar o detector, enquanto a radiação e-

letromagnêtica y, de cerca de 2seg, o que permite uma excelente dis

criminação entre eles. Um detector de Ge à 125° é utilizado para se

lecionar as transições individuais correspondentes à canais de

desexcitação específicos. O espectro experimental obtido em coinci-

dência com o NaI ã 0 é mostrado na figura 5 e podemos verificar que

as linhas y dos canais 4n( Yb) e 5n( Yb) são facilmente identi-

ficadas.

Uma variação desse método consiste na utilização de vários de

tectores Ge dispostos ã curta distância do alvo e vários ângulos de

detecção. Embora de eficiência bastante inferior aos NaI, essa téc-

nica permite obter uma melhor resolução global em energia e os efeî

tos de baixa estatística podem ser minimizados adicionando os espec

tros de coincidência entre cada dois detectores. Na figura 6 é dado

um exemplo de um espectro obtido na reação Cu( O,pn) Kr utiH

zando um alvo de 300ugr/cm de ' ("u depositado em suporte espesso de

chumbo e três detectore* intrínsicos Ge dispostos ã 0o, 90 e 136

da direção de incidência.

Entretanto, esse método experimental permite identificar spin;

até cerca de 20-3015. E necessário então desenvolver novas técnicas

experimentais que permitam isolar transições bastante fracas do es-

pectro contínuo ou estudar esse continuo por técnicas estatísticas.

Dois métodos experimentais tem sido utilizados na obtenção de

dados experimentais em altos momentos angulares. 0 primeiro consis-

te na utilização de uma bateria de detectores NaI e Ge e de um gran
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de detector de NaI, denominado de detector Soma (£) , que é mostra_

do na figura 7. Os y de desexcitação da cascata são detectados no-

detector Soma, em coincidência com um cristal Ge(Li) e dois detecto

res NaI.

0 cristal soma é um detector NaI de 30cm de comprimento por

30cm de diâmetro, formado de 4 setores óticamente separados mais m£

canicamente solidários. 0 alvo é colocado no centro e um tubo coa-

xial permite a entrada do feixe por uma das faces, com a possibili-

dade de colocar detectores ã 0 . Uma entrada transversal de 6.5 cm

de diâmetro permite colocar um detector Ge(Li) ã 90° em relação ã

direção do feixe incidente e ã 2,Sem do alvo, cuja função é de de-

tectar as linhas discretas do núcleo em questão. Dois detectores

NaI (12,5cm x 12,5cm) são colocados no plano horizontal (8=±7,4 ) e

ã 154cm do alvo, com a finalidade de cobrir um ângulo sólido bastan

te pequeno e de só detectar no máximo um único y de uma cascata de

M fotons. 0 espectro continuo obtido representa então a distribui-

ção em energia do conjunto das transições individuais. Uma represen

tação esquemática do dispositivo experimental ê mostrada na figura

200 100
-.1...
600

Fig. 5: Resultados experimentais obtidos para o

sistema estudado na figura 4.

.10) 63,
Esse sistema foi utilizado*"'1 no estudo das reações Cu (23 7

MeV) + 87Rb - 1 5 2Dy* e 40Ar(158 MeV) • 1 1 0Pd - 150Gd*. 0 espectro de

distribuição da energia total F... observada no cristal soma ê mostra-

do na figura 9a. 0 centroide da distribuição se encontra ã 14.8 MeV

e cascatas de desexcitação y de 40 MeV são facilmente observadas. 0

espectro apresenta certas estruturas correspondentes aos vários ca-

nais de desexcitação do núcleo composto (essencialmente xn).
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Fig. 6: Resultados experimentais obtidos na reação
63,, ,16^ ,77^Cu( 0,pn) Kr.

0 espectro de energia de transição y obtidos nos detectores

NaI para esta reação, e em coincidência com uma janela em energia

11 MeV < W, < 15 MeV do espectro total Ej., é mostrada na figura 9b,

Ele mostra claramente as duas componentes da parte de alta energia

da cascata y: uma distribuição estatística, da forma N = N e' e T~,

correspondente às transições El [2? + l=3Q, refletindo a temperatura

nuclear T ã altas energias de excitação, e de uma bossa intensa ã

baixa energia (- 1 MeV), correspondente ã componente Yrast da casca

ta, formada principalmente de transições E2. Veremos mais adiante

que o estudo detalhado dessa bossa intensa é rico em informações da

estrutura dos núcleos estudados e dos modos coletivos da matéria à

alto momento angular.

As transições discretas, ocorrendo no final da cascata, são d£

tectadas no detector Ge(Li) e podemos obter o espectro de coinciden

cia entre essas transições discretas e janelas em energia do espec-

tro totai Ej.. Um exemplo típico é mostrado na figura 10, para duas

janelas em energia no espectro soma: H.SMeV < W. < 19.2 MeV (Fig.

10a) e 27 MeV < W2 < 34.7 MeV (Fig
1. 10b).

Uma informação experimental de extrema relevância para o estu-

do dos estados de altos momentos angulares é fornecHj pela multipli_

cidade M da cascata y de desexcitação. Isto porque o momento angular
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Fig. 7: Dispositivo experimental para a detecção dos
f\ Z ft ^

raios Y da reação Cu + Rb.

Pb

r-fecíeur C
-SfOppeur

fiiUCBOU;nou I _ *G~^\ _t_

Ge f L i )

_. —niMifrons
NE 213

.' v . .••' '& I7 .2C.TI )

Nol

lS4cm

Fig. 8: Representação esquemática do dispositivo ex-

perimenta] da fig. 7.
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Fig. 9a.:

Espectro de distribuição

Ey medido para a reação
63Cu 87Rb.

10 20 30 40 50

Energie Vtotale(MeV)

6000

Fig. 9b.: Espectro de energia de transição E obtido pela adição

dos espectros dos detectores de NaI ( Figs. 7 e 8), em

coincidência com uma "janela em energia" 11<EJ. (MeV)<15

no espectro Ej. da figura 9a.

total evacuado Jj- pela cascata depende da multiplicidade M e da mul-

tipolarídade dos fotons que constituem a cascata. Supondo que, em mé-

dia, 4 fotons estatísticos dipolares são emitidos com AJ = O e que

os (M-4) fotons restantes correspondem a transições quadrupolares

"stretched" (estiradas: o foton correspondente à esta transição Y e-

vacua um momento angular AJ = J. - Jf > O, o núcleo emissor dispondo

de um momento angular J. antes da desexcitação e J, apôs desexcita-
1 1 *í

ção) AJ = 2, obtemos da relação semi-empírica J
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Jz = A(M-4) = 2(M-4). (5)

A multiplicidade M é obtida experimentalmente fazendo-se medi-

das de coincidência em vários detectores y. Ela pode ser medida de

várias maneiras, sendo que algumas são bastante sofisticadas. Básica

mente, necessita-se de dois detectores: um detector "Trigger" em

coincidência com um detector no qual é medido o espectro E da casca

ta, e que seleciona as transições individuais.

Seja N o n' de eventos no detector "Trigger". Se a., represen

ta a seção de choque diferencial de produção de um raio y para um

spin J dado, então:

N S = oj x n , (6)

onde Si representa a eficiência efetiva (ver capítulo I) desse detec-

tor (angulo sólido, eficiência y, correções de conversão interna,

etc...). No caso de um único y emitido, a probabilidade de não obser

va-lo no detector e é P = (1 - w), se w representa a eficiência e-

fetiva para esse detector. Para uma multiplicidade M, a probabilida-

de de não observar nenhum dos (M - l)y emitidos, excluindo aquele

que foi detectado no "Trigger", é P^ = (1 - w) " . A probabilidade de

observar ao menos 1 é então P = 1 - P^ = 1 - (1 - w) . 0 n9 de e-

ventos em coincidência entre os dois detectores (medido no detector

- d - w ) " ' 1 ! (7)

e a razão do n' de coincidências N sobre o n9 de eventos diretos N

é:

N M .
íp - 1 - d - "I • (8)

Nas experiências mais recentes, como veremos mais adiante, uti_

liza-se um n9 bastante elevado de detectores de alta eficiência em

torno do alvo e obtem-se então a multiplicidade i partir da correla-

ção entre as coincidências obtidas nos vários detectores (sistema co

nhecido como filtro de Multiplicidades). No caso de um detector soma

E^ à setores separados, podemos utilizar esses próprios setores para

ter acesso ao n9 de eventos em coincidência com 2,3 ou 4 setores do
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detector soma, e isto para cada janela em energia W .

Esse método foi utilizado no estudo experimental do sistema
ir R 7

Cu(237 MeV) * Pb e a multiplicidade M obtida ã partir das jane-

las Wj. (Tabela III.1) em energia E^ da figura 9a está apresentada na

figura 11. Podemos observar que aos valores elevados de E.. estão as-

sociados os mais altos valores de multiplicidade M, isto é, do momen

to angular. Assim, para o valor máximo de M (~ 26±2), valores médios

de Jy ~ 40 "ti são obtidos (equação 5) .

A 3? geração de experiências em altos momentos angulares come-

ça a mostrar resultados bastante promissores. Elas consistem na uti-

lização de um grande conjunto de detectores (filtro de multiplicida-

de), em uma geometria de 411, de alta eficiência e com supressão (ver
121Cap. I). Na figura 12 é apresentado um esquema representativo do

sistema de detecção TESSA (Total Energy Suppression Shield Array),

instalado no acelerador Tandem de 25 MV do Laboratório de Daresbury

(Inglaterra). Ele consiste de 6 detectores Ge ã supressão Compton e

de t>2 cristais de BGO de seção hexagonal, com razão pico-pico/fração

total da ordem de 0,50 ã 660 keV. Resultados preliminares "' ' obtî

dos na reação 114Cd(48Ca,4n)158Eu â E L a b = 216 MeV de energia inci-

dente estão mostradas na figura 13 para o espectro somado de coinci-

dências Y-7 detectado nessa reação. Estados da banda do fundamental

até J = 38 podem ser facilmente identificados e podemos observar a

taxa extremamente baixa do fundo de coincidências (Fig. 13a). Estru-

turas aparecem â mais alta energia de excitação, que podem ser me-

lhor definidas com uma maior estatística. Na figura 13b, estados da

banda de paridade negativa são observadas até J = 39 , bastante su-

perior ao valor J = 21 anteriormente estabelecido para esse núcleo.

Aparatos experimentais de características idênticas a TESSA

foram construídos em Heidelberg ("Crystal ball") e em Oak Ridge

("Spin Spectrometer"), mas utilizando como filtro de multiplicidade

pequenos cristais de Nal (Fig. 14).

Uma nova geração de detectores ã supressão Compton está em vi-

as de tornar-se operacional. Ela consiste na utilização de cristais

de BGO na detecção dos raios y Compton provenientes dos detectores

Ge e dois exemplos típicos estão mostrados nas figura 15 para o de-

tector de Darmstad ' e na figura 16, para o detector de Berkley .

Esse último é um filtro de multiplicidade de cristais de BGO de

geometria 4F1, circundado por 21 detectores Ge ã supressão Compton

dispostos em 3 anéis em relação ao alvo, contendo 7 detectores cada

anel, os quais observam o alvo através de pequenos furos nos cris-

tais de BGO, formados de 44 elementos dispostos em 3 cilindros con-

cêntricos, opticamente isolados. Esse dispositivo permitira realizar

experiências de coincidência entre 4 detectores Ge em um tempo rela-

tivamente curto (- 10 dias) quando comparado com o tempo (- 34 5 anos)
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Fig. 12:

Representação esquemática do

espectrômetro TESSA (ver tex

to)

Fig. 13:
Resultados obtidos na rea_

ção 114Cd(48Ca,4n)158Eu a

E. .=216 MeV obtidos com
Lab
TESSA, com os estados ro-

tacionais de paridade po-

sitivas e negativas, res-

pectivamente .

Fig. 14:

"Spin Spectrometer" do laboratório de

Oak Ridge (ver texto)
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Fig. 15: Spectrometro anti-Compton

em construção no laborato

rio de Darmstad - GSI

(ver texto).

Fig. 16: Spectrometro anti-Compton

em construção no laboratcS

rio de Berkeley (ver tex-

to).
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Fig. 17:

Espectro de pulsos dos detectoreb

de NaI (0° + 45° + 90°) da figura

4 obtidos na reação Ar + Te.

• GA'f (if in

1000

Fig. 18: Coeficientes de con

versão interna medi

dos na reação Ar+

Te (ver texto)

para realizar o mesmo tipo de experiência utilizando o método clássi
8 17) ~~

co, supondo um total de 2,5 x 10 eventos de coincidência

III.3.2: ESTUDO EXPERIMENTAL M S TRANSIÇÕES DO CONTINUO

Informações interessantes sobre a estrutura nuclear podem ser

obtidas pelo estudo das componentes estatísticas e "Yrast" de uma

cascata y de desexcitação. A figura 17 mostra os resultados obtidos18

na reação 40Ar(181 MeV) • 126Te - 166Yb* utilizando o método experi-

mental da figura 4. Os eventos foram selecionados exigindo-se coinci_

dencias com linhas discretas do núcleo residual \b no detector Ge

(fig. 4). As componentes "Yrast" e estatística podem ser observadas

mesmo no espectro direto (quadrados brancos). Entretanto, esses da-

dcs devem ser corrigidos pela função resposta dos detectores NaI e

pelas eficiências respectivas (ver cap. I) para se obter o espectro

primário dos raios y (círculos cheios). No topo da figura 17 é apre-
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sentada a razão das intensidades medidas nos detectores à 0 o e 90 ,

respectivamente. Pode-se observar que, na região de alta energia, as

transições y são essencialmente isotrópicas, em contraste com a re-

gião da bossa "Yrast", resultado esse encontrado em vários outros

sistemas nessa região de massa.

A mui tipo]aridade do contínuo também pode ser obtida a ^artir

de experiências de medida dos coeficientes de conversão interna. A

reação 1 4 6Nd( 2 0Ne,4n) 1 6 2Yb foi estudada por Feenstra et al 1 9^ e os

elétrons de conversão foram medidos em coincidência com um detector

Ge e/ou NaI, ambos em coincidência com um outro detector Ge que se-

leciona os eventos do canal 4n. Os resultados obtidos ' estão mos-

trados na figura 18 e para energias superiores a 1,5 MeV, os coefi-

cientes de conversão experimentais estão em excelente acordo com u-

ma muitipolaridade LI, enquanto que para as energias na região "Y-

rast", os dados estão em bom acordo com as transições K2.

Uma variante experimental do estudo do contínuo da cascata >

na desexcitação de altos momentos angulares é baseada no estudo das

correlações E - E entre dois detectores y, sejam Ge c/ou Nai e eu

jo princípio ê exposto resumidamente abaixo.

Para um núcleo.perfeitamente rotacional (ver Cap. I), COP urn

momento de inércia j0 = c—, o espectro y desse núcleo ê altamente

correlacionado em tempo, distribuição espacial e energia. Uma repr£

sentação esquemática bidimensional do espectro de coincidência 1; x

L está mostrado na figura 19 para um núcleo perfeitamente ratacio-

nai, com 4 bandas de rotação com o mesmo momento de inércia "y , su-

pondo um detector ideal sem espalhamento Compton. 0 espectro corre-

lacionado deve apresentar um vale bastante nítido ao longo da diagonal

MOTORS

1500

1000

soo

1*00

Fig. 19: L_A.Ji-Ji_A.JLJlJL_t>
Diagrama esquemático de uma ex-

periência de correlação E. x E

para um núcleo perfeitamente ro_

tacional.

Espectro de cor-

relação experi-

mental obtido na

reação 12C(118 MeV)
1 24

+ Sn (ver tex-

to)
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â 45° correspondendo à E = £ , visto que, para uma cascata perfei-

tamente rotacional não exis.e duas transições y de mesma energia

(ver Cap. I). Podemos então determinar se as estruturas puramente rô

tacionais são dominantes em um núcleo real ã partir das experiências

de correlação E, xE, para o núcleo em questão.

Existe, entretanto, uma séria dificuldade experimental: a efi-

ciência fotopico/ãrea total (ver Cap. I) é de cerca de 50% para os

grandes detectores NaI e de somente 151 para os detectores de Ge. Is_

so representa somente 20 à 251 dos eventos de coincidência entre NaI

x NaI (e 2 ã 3% dos eventos entre Ge x Ge) que resultam de coinciden

cias fotopico x fotopico, o restante sendo puramente fundo de coinci^

dencia Compton. Esse resultado mostra a importância da nova geração

de detectores com supressão Compton com cristais de BGO, como foi

mencionada acima.

Para eliminar esse problema, uma técnica de redução de dados

foi desenvolvida '' em experiências requerendo boa estatística.Um

fundo de eventos não-correlacionados N.. é subtraído da matriz de

coincidência y-y para cada ponto ij , e é basicamente calculado â par_

tir das projeções das linhas £ N., e das colunas E N.., supondo que
k 1K í xi

cada raia y observada tem igual probabilidade de estar em conciden-

cia com todas as outros raias y detectadas . O n 9 de eventos não

correlacionados é 1 . = t N., l Ü../1 N e o espectro corre laciona-
ij v lK j 2-> sv £k

do é então

sendo N.. o n* de eventos total no espectro bidimensional.

O resultado obtido em uma das primeiras experiências realiza-

da pelo grupo de Stockholm21^, para a reação 12C(118 MeV) + 124Sn

-• Ba*, utilizando 4 detectores de NaI, é apresentado na figura

20.

O aspecto geral desse espectro E - E é como o esperado, com

um profundo vale ao longo da diagonal de igual energia, e com uma

cordilheira bastante pronunciada de ambos os lados do vale. Outras

cordilheiras são também visiveis, embora menos bem definidas, um pou

co mais adiante do vale. 0 fato experimental interessante é que e-

xistem pontes bastantes intensas cruzando o vale em varias energias,

princioalmente ã E - 1150 keV.Como veremos mais adiante (Cap. IV) es
Y

sas pontes trazem informações valiosas sobre a estrutura coletiva

dos núcleos residuais formados à alta energia de excitação e ã altos

momentos angulares. Existem atualmente uma série de dados experimen

tais utilizando essa técnica, principalmente na região das terras

raras, e que serão analizados em mais detalhes no próximo capítulo.
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CAPITULO IV: RESULTADOS EXPERIMENTAIS LM ESTADOS DE ALTO MOMENTO

ANGULAR

1: INTRODUÇÃO:

Nos capítulos precedentes foi feita uma revisão dos métodos expc

rimentais utilizados no estudo dos núcleos formados em estados de

altos momentos angulares. No presente capítulo, faremos uma análise

mais detalhada dos resultados experimentais obtidos, procurando dai

ênfase nos que mostraram uma nova faceta da estrutura nuclear nessa

região de energia de excitação e de momento angular.

Os resultados experimentais obtidos em espectroscopit. nuclear re

presentam um acervo extremamente vasto e se estendem ã praticamente

toda a tabela periódica.Seria completamente fora de propósito apre-

sentar resultados experimentais em toda a região de massa dos nú-

cleos conhecidos. Limitar-nos-emos então ã região d s terras raras

(A = 160) e dos Actinídeos (A = 200), orde os dados experimentais a

presentam uma série de resultados espectroscópico? bastante interes_

santes.

2. BANDAS ROTACIONAIS EM NOCLEOS DEFORMADOS.

Uma banda rotacional reflete uma forma muito simples de movimen-

to coletivo, que muda a orientação do sistema sem praticamente afe-

tar sua forma ou sua estrutura interna. A energia nssociada com o

movimento é essencialmente cinética e pode ser escrita

Efl) =E * ^ I ( I M ) = -4->u', F. = C^ (1)

onde o é a velocidade angular, e*J) o momento de inércia, que depen-

de da forma e da estrutura interna do sistema.

0 movimento rotacional dos núcleos deformados foi inicialmente

proposto por A. Bohr •* em 1952 e logo encontrado experimentalmente,

no decaimento a dos núcleos actinídeos (A - 240) e por excitação

coulombiana ' dos núcleos da família das terras raras. Como um exem

pio recente, mostramos na figura 1 os resultados obtidos no estu

do da reação ^U8Pb(5,3 MeV/A) + °U efetuada em Darmstad - GSI pe-

lo método ECM descrito no capítulo II. Embora os estados com valo-

res elevados de I apresentem um desvio de um comportamento puramen-

te rotacional descrito pela equação 1, é notável <iue essa des-

crição bastante simples funcione tão bem em uma gama tão grande de

spins e energia de excitação.

2 38O espectro rotacional do U apresentado na figura 1 implica em

uma simetria axial para esse núcleo, e sua função de onda nuclear é
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Fig. 1: Esquema de níveis da banda rota-

cional .do estado fundamental dos

emnúcleos U e U obtidos

ECM na reação

MeV/A.
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Fig. 2: Esquemas de níveis do núcleo Th.obtidos em ECM

com feixes incidentes de Kr à E = 310 MeV.

invariante em relação a uma rotação de um angulo n em um eixo per-

pendicular ao eixo de simetria. Essa última invariancia explica a

não existência de estados de I ímpares no espectro rotacional.A pre

sença de um nucleon desemparelhado, com uma projeção Çl do momento

angular j no eixo axial, levanta parcialmente essa simetria e todos

os valores de I aparecem na banda de rotação, como ê mostrado na fi_

gura 1 para o núcleo U. Embora a função de onda nuclear seja si-
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metrizada, ela pode trocar de sinal ou não quando de uma rotação de

n em relação ac eixo de simetria.

Entretanto, os resultados experimentais mostram que existem ou-

tras bandas de rotação no espectro dos núcleos deformados ã sime-

tria axial. Na figura 2 apresentamos o espectro de excitação obtj_

do no estudo em ECM na reação Kr(310 MeV) + Th, e podemos ob

servar que, além da banda do estado fundamental (K = 0 ) determina

da até I = 20+, tais bandas rotacionais foram razoavelmente estabe

lecidas: as bandas rotacionais a 1 fonon octupolar (K = 0 ), a 1

fonon B (K 0 +), e a 1 fonon y (K 2 +). Essas bandas rotacio-
a]nais podem ser compreendidas ; como rotação do sistema nuclear em

diferentes estados vibracionais da superfície nuclear e que estão

esquematizadas na figura 3.

As desexcitações entre os estados de cada banda rotacional dos

núcleos rotacionais ã simetria axial se efetuam via transições E2,

e para esses núcleos, as probabilidades de transições E2 são cerca

de 200 vezes maiores que as transições E2 de partícula independente,

rehaussando o caracter coletivo dos estilos em questão.

Na região das terras raras, desvios importantes em relação ã e-

quação (1) foram experimentalmente observados, e aparecem principal

mente nos extremos da região de deformação. Um exemplo típico é mos_

trado na figura 4, para os estados de paridade positiva dos isõto-

pos impares do Erbium. 0 isótopo Er tem seus estados mais baixos

razoavelmente bem descritos pela equação (1), mas para os valores

superiores (I > 13/2 ), as irregularidades são bastante claras, h-

las tornam-se bastante significativas nos isõtopos mais leves Er

e Er, sendo que nesse último núcleo, há uma inversão total da or_

dem dos níveis (Fig- 4).

Resultados experimentais mostrando desvios surpreendentes em

relação à equação (1J estão mostrados na figura (5), onde os esta-

dos excitados da banda rotacional hji/? n o s isõtopos de Pd de mas-

sa impar apresentam, uma seqüência de estados de momentos angulares

diferindo do AI = 2H, contrariamente ã seqüência esperada com AI =

1 -fi (ver figura 1). £ interessante salientar que a seqüência rota-

cional nos isõtopos A = impar dos núcleos de Pd apresentam uma forte

analogia com a seqüência rotacional dos isõtopos de A = par desse

elemento, como pode ser visto na figura 4. Resultado idêntico foi

obtido nos isõtopos impares do Hg para a banda rotacional do es-

tado Í13/2 e ^e mesma estrutura observada para os isõtopos A par

do Hg (Fig. 6). Entretanto, isõtopos de A impar do Sb apresentam

seqüência normais ül = 1 1i na banda rotacional do estado intrínsi-

co g9/2.

ai
A explicação teórica ' para esses resultados e feita em termos



263

(•) 0 - Inrtr

Fig. 3: a: Formas de núcleo deformado com 8 e y positivos

b: Ilustração de vibrações y em torno de uma forma de

equilíbrio esferoidal.
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Fig. 4: Resultados experimentais e teóricos dos níveis de

paridade positiva nos isótopos Er (ver texto)

de estados de partícula acopladas ou desacopladas ao caroço deforma-

do do isotopo par-par do núcleo em questão. Diremos, suscintamente

que, devido ã ação das forças inerciais e de Corriolis (H =-2-=— T.3),

a partícula j deseraparelhada será forçada ã alinhar o seu momenta an

guiar completamente com o eixo de rotação e a barda construída nesse

estado, tem spins I = j , j + 2 , j + 4 e espaçamentos em energia idên

ticos àqueles do caroço par-par.

3: 0 FENÔMENO DO "BACKBEND".

Um outro resultado surpreendente foi encontrado em 1971, na

seqüência de espaçamento energético rotacional de vários núcleos na
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região das terras raras. Na figura 1 ê apresentada a variação das

energias de excitação dos estados da linha de "Yrast" do núcleo
164

Yb, em função do momento angular respectivo. 0 comportamento e

razoavelmente suave e aproximadamente parabólico, como esperado pe

Ia relação rotacional 1(1 + 1) da equação (1). Entretanto, próximo

ao estado de spin-I = 14 Ü existe uma variação acentuada na incli-

nação, e os estados com I > 14 U deixam de obedecer à relação rota_

cional da equação (1). Esse desvio pode ser melhor visualizado se

esses mesmos resultados são apresentados em forma de variação do

momento de inércia em função do quadrado da freqüência rotacional

oj. Embora não seja uma quantidade diretamente mensurável, po-

demos definir w semi-classicamente como

dE
= 3L com L = "n/I(I + 1) (2)

Substituindo o quociente diferencial pelo quociente das diferen-

ças finitas, podemos obter uma definição do valor "experimental"

da velocidade angular

•fi u AE E(I) - EÇI-2)
e x p AL ! I , i _ 2

(3)

0 momento de inércia é definido por E R Q T = —=— *j0w e, utilizando

»!»,-•
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Fig. S: Esquema de níveis da banda rotacional 11/2" nos isótopos

impares de Pd. Também indicado está a banda rotacional do

fundamental dos isótopos pares.
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Fig. 6: Mesmo da figura 5, para a banda 13/2 dos

isótopos Hg.

Fig. 7:

Diagrama da energia de excitação vej_

sus momento angular para os estados

da banda fundamental do núcleo Yb.

A figura no quadrado superior é um

diagrama do momento de inércia efeti_

vo versus o quadrado da freqüência de

rotação (ver texto).

a relação (1), obtemos que:

•Í.. E H = J_ ráãi-i , 21 - i
u

(4)

Com essas definições, podemos calcular valores de u> e4)para cada

nível da banda de Yrast, como para as outras bandas rotacionais

dos núcleos deformados.

No caso do núcleo Yb da figura 7, esses resultados estão a-

presentados no topo dessa figura e a variação na inclinação apare

ce claramente como uma redução na freqüência rotacional <u, efeito

denominado de efeito de "Backbending" aparecendo para os estados

I > 14 i\. Tal comportamento é observado em vários, mas não em to-

dos, núcleos da região das terras raras, e em alguns núcleos fora
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dessa região. Por exemplo, a figura 8 mostra os resultados experi_

mentais obtidos8^ nas reações 176Y(a.ón)174Hf e 162Dy(a,8n)158Er

e podemos observar que o núcleo de Hf não apresenta o fenômeno
1 r Q

de "Backbending" observado no núcleo de Er. Es^a anomalia pode
da figura 9,pa_ser observada diretamente no diagrama backbending

ra os estados 10+ < I < 18+ do 158Er.

A anomalia no momento de inércia dos núcleos deformados está

sistematizada na figura 10, que apresenta um sumário das bandas ro_

tacionais de Yrast dos núcleos par-par das terras raras. O fenôme-

no de "backbending" é bastante pronunciado nos isótopos leveis do

Erbio e em alguns dos isõtopos do Osmio. Para alguns desses núcleos

a variação do momento de inércia em função da freqüência de rota-

ção hw apresenta vários "backbendings", como pode ser observado na

figura 11, que apresenta os resultados obtidos na reaçã Sn

( Ar,4n) Er: "backbendings" ocorra nos estados de spins I=10+,

28 e existe indicação para uma 3? ocorrência no estado I=40+.

6000

í.000
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<r l i .

I í
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f •-» * '
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Fig. 8: Resultados experimentais obtidos nas reações Y(a,6n) Hf

e 162Djr(a.8n) Er (ver texto).
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Fig. 9: Diagrama de "backbending" para os nu

cleos 174Hf e 158Er (ver texto).

No caso dos núcleos ímpares, os resultados experimentais tam-

bém mostram o fenômeno do "backbending". Um exemplo típico e mos-

tradp na figura 12 para as bandas rotacionais •"•13/2 e ^9/2 ^°

núcleo Yh: enquanto a banda de paridade negativa apresenta o

fenômeno do "backbending", a banda Í13/7 ^e Paridade positiva não

apresenta esse comportamento. É interessante ressaltar o fato de

que o núcleo Yb pode ser descrito como resultante do acoplamen

to de um neutron no estado i,-,, ao caroço deformado Yb, núcleo

esse que apresenta uma banda rotacional com efeito de "backbending"

(Fig. 12).

0 conjunto de dados experimentais existentes em "backbending"

levou ã formulação de considerações teóricas sobre a origem de me

canismo causador dessa drástica modificação do comportamento da ma

teria nuclear em estados de altos momentos angulares, e que são :

correlação de emparelhamento, modificação da forma e alinhamento do

momento angular intrínsico com o eixo de rotação. Vamos somente sa

lientar que efeitos de emparelhamentos são responsáveis pela exis-

tência de um momento de inércia'Qp de inclinação variável observada

para os valores maisbaixos de momento angular I. Urn rotor perfeito

deveria acarretar um valor *Jp = C — representado pela linha traceja

da horizontal da figura 7 .

Modificações na forma dos núcleos deformados em rotação são cej_

tamente importante em estados de momentos angulares suficientemen-

tes altos, e existem alguns dados experimentais conclusivos, obti-

dos ' em isótopos par-par do Samário, mostrados na figura 13. Es-

ses resultados representam a variação da probabilidade de transi-

ção reduzida B(E2,1-*I-2) entre um estado rotacional de momento an-

gular I para um estado da mesma banda rotacional de momento angu-



268

lar 1-2. Essas probabilidades reduzidas são obtidas ã partir da d£

terminação experimental das probabilidades de excitação de um esta

do I da banda rotacional.

.EXP " JVi (5)

sendo Y. , , a intensidade da transição do estado I para o estado

I ' , e os coeficientes de conversão interna da transição N-»-I

Os dados obtidos para o Sm e Sm mostram uma variação im-

portante das probabilidades reduzidas em função do momento angu-

lar I , sendo que essa variação é mais importante para o isótopo

Sm. Um núcleo rotacional (rotor rígido) deveria resultar em u-

ma linha horizontal, como efetivamente é observado nos núcleos de

Th e Cm (fig. 14). Para esses núcleos bons rotacionais, a

variação do momento de inércia observada em função do momento an-

gular I (pontos pretos na figura 14) não pode ser atribuida ã va-

riação da forma do núcleo e sim ao colapso do efeito de emparelha
a)mento nuclear.

Ura método alternativo de obter experimentalmente as probabili-

dades de transição reduzida B(E2) é baseado na medida da meia-vida

do nível formado utilizando o deslocamento Doppler da raia y de de

sexcitação. Dois métodos são basicamente utilizados: o da atenua -

ção do deslocamento Doppler da raia y (Doppler Shift Attenuation

Method - DSAM) e o da distância de recuo no efeito Doppler ( Recoil

[ T-

3

Í J

Fig. 10: Sumário dos resultados de "backbending" em núcleos

par-par das terras raras para a banda do fundamen-

tal (ver texto).
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Fig. 11: Diagrama do momento de inércia, do spin I

e do momento angular alinhado i (ver tex-
158158to) para o núcleo Er.
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Fig. 12:

Diagrama de "backbending '

para as bandas i,,/7(0)

e hg,2(0) no núcleo
 i03Yb

comparado com o da banda

do fundamental (0) no i-

sotopo 164Yb.

-Distance Doppler-Shift Method - RDM).

0 DSAM foi brevemente descrito no Capítulo II. Ele consiste na

utilização de alvos espessos e os núcleos de recuo são freados den

tro do alvo por colisões atômicas e nucleares. Se a meia-vida do

estado excitado é da ordem de grandeza do tempo de freamento do nu

cleo emissor, a radiação y emitida tem um deslocamento Doppler im-

portante (ver Cap. II) e pode ser observado no espectro medido em

um detector Ge (Li) como um alargamento da raia y. Um exemplo típi-

co é mostrado na figura 15 para algumas transições observadas em
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experiências de ECM (ver Cap. II) com feixe incidente de Kr (314

MeV) em Sm e Yb. Com esse método, meias-vidas da ordem de

de 10" -10" s podem ser medidas.

O método RDM consiste na utilização de um anteparo colocado ã

distâncias variáveis, na ^ace oposta a da incidência do feixe no

alvo. A fração dos núcleos para os quais os estados excitados so-

brevivem o suficiente até alcançar o anteparo, contribuirão com u-

ma raia y não deslocada, enquanto a outra fração decairá em vôo e

contribuirão com uma raia y completamente deslocada pelo efeito Do
121 ~~

ppler. Esse método foi recentemente aplicado ' no estudo das rea^
ções ' Mg + Xe à E. , = 642 MeV de energia incidente e os

1 CA 1 C 7

resultados obtidos para os estados excitados Dy e Dy estão

mostrados na figura 16.

Na análise das curvas de decaimento obtidas em reações via nú-

cleo composto, o atrazo no mecanismo de população do estado estudado

tem que ser considerado. Para os estados de baixo spins (I<8h) uma

boa aproximação é supor que a população de um estado dessa banda

se origina do membro precedente, e assim sucessivamente. Isto é ,

esses estados não são formados diretamente pela desexcitação do

núcleo composto. Com esta hipótese, é possível então extrair as

meia-vidas dos estados observados, excluindo o último, pelas equa-

ções de decaimento. Mas para os estados de mais alto spins, a ali-

mentação lateral ("side-feeding"), sntre estados de bandas rotacio

nais diferentes, para a banda do fundamental deve ser levada em

conta na análise do decaimento. Para tratar da alimentação lateral,

dois modelos são geralmente utilizados :

i) A alimentação lateral de um nível particular é determinada

pelo decaimento de um ou dois estados que dividem a intensi-

dade dessa população. A população instantânea e as meias-vi-

das desses estados alimentadores são tratadas como parâme-

tros livres.

ii) É assumido que a alimentação lateral tem uma distribuição

temporal de uma cascata rotacional, isto é, uma série de

transições "estiradas" AI = 21Í provenientes de estados cujas

probabilidades de transições A I ^ J 2 são determinadas via as

relações

X w _ 2 = 1.22<I020|I-2 0>2 q] zSy

2 1 (6)

Ey = h* (41 - 2)/2>

Com um momento de inércia efetivo j0 3 um momento de quadrupolo

médio Qt, dependendo das deformações B e y:
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QT = 2 /3/5II Ze Ro2 6 cos (30° + y). (7)

Nesse modelo, a população instantânea do nivel superior da cascata

e Q*/^!)5 são tratados como parâmetro l ivre. Uma analise detalhada

sobre es^es modelos é feita na referência 12.

IODO

O t> 0.900

0100 -

l-4--t~t~H-4
6* I* IC* 12' I f 16* IS' 0* /

Fig. 13:

Valores de B(E2) experimen

tais medidos para a banda

do fundamental dos isóto-

pos 154Sm (curva de cima)

e Sm (curvas de baixo) em

função de I .

Fig. 14:

Valores experimentais de E(E2)

medidos (c) para a banda do

estado fundamental de núcleo

Th. Os pontos escuros re-

presentam a razão entre o mo

mento de inércia correspon-

dente e o de transição 2 +0 .

Ts2.0ps

Fife. 1 5 :

Alargamento Doppler

das r de dexesci

tação da banda do

fundamental do1J Sm

e 174Yb obtidos

em DSAM (ver texto)
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As curvas de decaimento experimental para as transições observa

das (Fig. 16) no nuoieo residual Dy estão apresentadas na figu-

ra 17 e as curvas cheias representam cálculos de decaimento utili-

zando o modelo ii) para as transições de estados I>14 , e o modelo

i) para as transições I<14 . As meias-vidas T e os tempos de "fee-

ding" i£ obtidos para esses estados tem seus valores experimen-

tais indicados na Tabela I. Podemos observar que meias-vidas infe-

riores ao pseg foram obtidas para diversos estados excitados do nu

cleo residual Dy. Esse método permite obter meias-vidas de 10 s

Os valores medidos das meias-vidas foram convertidos em valores

de probabilidades reduzidas B(E2) (levando em consideração os valo_

res dos coeficientes de conversão determinados precedentemente) e

estão mostrados na figura 18, normalizados em relação aos valores

teóricos rotacionais B(E2)RR de um rotor rígido. No caso da banda

rotacional do fundamental (fig. 18a), :s valores determinados apre

sentam uma dispersão importante, iicítrandc i:na forte dependência

em momento angular dos graus coletivos do 1 Dy. No caso da 2a.

banda (s-band) , existe uma vari. ~.~o da razão B(E2)CYD/B(E2)DD en-

tre as transições 30. -• 28 até 24 •+ 22 , que aparer.tam ter uma

razão constate da ordem de 0,6, e as transições 20 - 18 até
+ + t s

i4_ •* 12 , com uma razão constante, da ordem de 1,2. Esse comporta
156 - ~

mento do núcleo deformado Dy é bem contrastante com os resulta-

úos obtidos no Th e Cm (Fig. 14), esses últimos apresentando

uma concordância perfeita com um rotor rígido em rotação.
100Ci—• r

10 20 30

TIME (ps)

Fig. 17: Alargamento Doppler das linhas
Y do isõtopo Dy obtidos em
RDM (ver texto)
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Tabela 1: Meias vidas e tempos de "alimentação lateral" para

estados do 156Dy.

As medidas de meias-v jas dos estados excitados dos núcleos de-

formados permitiram confirmar a existência de estados de altos spin

de origem não-coletiva, como proposto ' em 1974 por Bohr e Mottel

son (capítulo I). Os estados náo coletivos ocorrem quando o momen-

to angulai total T é devido principalmente aos valores elevados

dos momentos angulares j das partículas, com uma grande projeção

no eixo de simetria.
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4: ESTADOS NÃO-COLETIVOS DE ALTO MOMENTO ANGULAR.

Os primeiros resultados experimentais obtidos em estados não-co_

letivos foram nos núcleos estáveis Hf e Hf. Esses núcleos

são fortemente prolatos com bandas rotacionais bem desenvolvidas .

Estados excitados desses núcleos residuais foram medidos nas rea-

ções 176Yb(a,2n)178Hf e 176Yb(a,4n)176Hf, no intervalo de energia

incidente 24<E (MeV)<35 MeV, utilizando-se ãs técnicas convencio-

nais de medidas "on-line" de espectroscopia y descritas prece-

dentemente (cap. I), e os esquemas de niveis parciais estão mostrei

dos na figura 19. 0 espectro de níveis do Hf mostra a parte su-

perior da banda do fundamental e duas outras bandas rotacionais in

trínsicas: uma banda no nível K =14 , 401 useg e a outra construí-

da sobre a cabeça de banda K =16 , cuja interpretação é dada em

termos de configuração de estados de quatro quasi-partículas. Os

outros estados com Kn=15+, Kn=19+, Kn=20" e Kn=22~, são provavel-

mente cabeças de bandas de configurações de estados de seis quasi-

partículas, em acordo com cálculos teóricos efetuados. É impor-

tante ressaltar o fato de que esses estados, pela sistemática de

decaimento e do balanceamento energético, não são mehros das ban-

das descritas anteriormente. Resultado idêntico é obtido no isõto-
178po Hf (figura 19). Inspecionando essa figura, podemos observar

que, no núcleo Hf o estado I =16 (K = 16) situa-se abaixo do estâ

do 1=16 da banda do fundamental, o mesmo acontecendo com o estado

I =22~(K=22), ocorrendo então uma mudança estrutural no comporta-

mento da linha de Yrast para esse núcleo, demonstrando que os esta_

dos energeticamente favorecidos ã altos momentos angulares não são

necessariamente rotações coletivas da banda do fundamental mas po-

dem estar associados a estruturas intrínsicas de alguns nucleons

(Yrast Trans).

Estados de alto-spins de origem não coletivas foram também ob-

servados em outras regiões de massa, como próximo ã região do nu-
- 20 8

cleo duplamente mágico Pb, região essa dos núcleos levementes

deformados (oblatos). Um exemplo típico é apresentado ' na figura
717

20, onde é mostrado o esquema de níveis do núcleo Rn, com 4

protons acima da camada fechada Z = 82. Os estados até 1 = 19 ã 5,7 MeV

de energia de excitação aparecem como sendo puramente configurações

de protons do modelo de camadas (ver figura 20). Acima desse estado,

ocaroço de neutron é excitado e os estados subsequentes envolvem a-

coplamentos de estados de neutrons e de protons. Contudo, mesmo um

núcleo aproximadamente esférico pode ser considerado como tendo um

momento de inércia efetivo, cujo valor pode ser obtido ã partir do

gráfico energia versus momento angular, e os resultados assim obti-

dos estão mostrados na figura 21 para os núcleos Hf e Rn.
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Fig. 18: Valores experimentais B(E2) para tran

sições observadas (ver figura 16) nos

isotopos 156Dy, 157Dy e 158Dy, em fun

ção do momento angular I.
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Embora o conceito de rotação em relação ao eixo de simetria não

tenha ainda sido claramente demonstrado, esses resultados experimen

tais evidenciam a idéia de que um pequeno número de nucleons podem

alinhar seus momentos angulares ao londo do eixo de simetria e de

que a ocorrência de "Yrast Traps" é possível nessas circunstâncias.

Uma procura sistemática de isomeros de alto spins foi efetuada

irradiando alvos de Ba (Z=56) è Po (Z=84) com feixes pulsados de

Ar, Ti e Cu, formando uma combinação de mais de 200 núcleos

compostos. Os núcleos de recuo são freados em uma folha espessa de

chumbo, montada ã 15cm do alvo, acarretando um limiar de lünseg pa-

ra as determinações das meias-vidas. Um filtro de multiplicidade

composto de 16 detectores Na I de 5cmx5cm, operando com um tempo de

coincidência de 16 nseg, detectava a cascata de desexcitação y pro-

venientes dos núcleos freados no anteparo. Como exemplo, a figura

22 mostra a distribuição temporal dos eventos de coincidência quá-

drupla obtidas nas reações Ti + Mo e Ti + Mo, ilustrando a

diferença típica entre um alvo onde não houve evidência experimen-

tal para a existência de raias y retardadas ( sMo) e outro alvo on-

de um resultado positivo foi encontrado ( Mo). Isomeros abaixo de

35"fí foram encontrados na região 64<Z<71 e N<82. Resultados experi-
181

mentais mais recentes permitiram determinar as energias de exci-

tação dos isomeros, suas muitiplicidades e meias-vidas. Um total de

vinte e dois isomeros foram encontrados ou confirmados, e a "ilha

de ísômerismo" ficou limitada a região 82'N<86 e Z<68, com os esta-

dos isoméricos tendo energias de excitação de 3 à 12 MeV e momentos

angulares até I=(33t2)1i. Não houve indicação experimental da exis-

tência de estados isoméricos a altíssimos momentos angulares, indi-

cando a não existência de estados fortemente oblatos nessa região

(ver Cap. I).

5: ESTADOS DE ALTÍSSIMOS MOMENTOS ANGULARES.

Vimos no capítulo III da impossibilidade experimental atual de

obter um espectro contendo linhas discretas das bandas rotacionais

em estados de altos momentos angulares. Entretanto, dois métodos

experimentais distintos permitem obter informações sobre o

momento de inércia T0dos núcleos formados nessa região de momento

angular.

O primeiro é calcado no método da LINHA DL ENTRADA ("entry li_

ne"), que pode ser definida como a linha ligando as energias de

excitação médias em função do spin I para o primeiro estado que

se desexcitara'somente por emissão y (ver cap. III). Como os cál-

culos estatísticos mostram que a linha de entrada é praticamente

paralela a linha de Yrast em uma determinada região, a localiza-

ção experimental da linha de entrada pode permitir a determinação
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21)
do momento angular nessa região. Esse método foi aplicado" no

estudo da reação Ni( O,2py) Se e a posição da linha de entra-

da foi determinada medindo a energia média dos protons em coinci-

dencia com as raias y características do núcleo residual Se. 0

momento angular médio, correspondendo a energia de excitação do

núcleo residual calculada a partir do Q da reação e das energias

médias dos protons, foi determinado pela medida da multiplicidade

M dos raios Y (equação (5) - Cap. 111J , e posteriormente utilizan

do a técnica do crista1. NaI soma. Os resultados obtidos estão na

figura 23, juntamente com os valores dos estados de Yrast conheci^

dos até i=14'n, extrapolados para os valores mais elevados do mo-
2Ò> -1 -

mento angular. Um valor de arr = 40 MeV e obtido, em bom acordo
2v -1

com o valor calculado JFT = 38 MeV para um núcleo deformado com
um parâmetro de deformação 6 = 0.3.

Outro método experimental utilizado no estudo do momento de i-

nércia nuclearty é o da determinação da bossa "Yrast" no espectro

de energia (Fig. 9- Cap. Ill) como função do momento angular ini-

cial. O método experimental consiste na utilização de um cristal

NaI soma disposto como detalhado no capítulo III. 0 espectro de e_

nergia de um dos detectores NaI é obtido para varias "janelas" de

energia do espectro energia total Ev, de larguras -4 MeV. Os re-

sultados obtidos22) na reação 40Ar(185 MeV) + 1 2 4Sn - 1 6 4Er* es-

tão apresentados na figura 24, em função das "janelas" da energia

Ej,. Podemos observar a variação da bossa de Yrast em função da

"janelas" de energias e, por subtração entre "janelas" consecuti-

vas, obtém-se as curvas inferiores da figura 24, cujos centroides

podem ser considerados como o valor médio Ê\ para cada bossa Yrast

respectiva. 0 momento angular médio í foi determinado utilizando-

se os resultados das muitiplicidao.es experimentais M. 0 momen-

to de inércia^ é então obtido a partir da relação AE =ED(I)
2 1 2 - Y -

E^(I-2) = (*n /2v>) (41 - 2), expressão essa obtida da equação

(1), e estão mostrados na figura 25 em função do quadrado de fre-

qüência de rotação (fiw) . Eles estão em excelente acordo (-10$)

cem as previsões do modelo da gota líquida. Estudos experimentais

estão em andamento com a finalidade de encontrar evidências do gran

de aumento no momento de inércia ã altíssimos momentos angulares

previstos pelo modelo da gota líquida. Resultados idênticos foram

obtidos23^ nos sistemas 86Kr • 76Ge > 1 6 2Er*, 40Ar • 1 2 2Sn * 1 6 2Er*

e estão apresentados na figura 26.

Entretanto, os valores do momento de inei cia *J0 determinados pre_

cedentemente são sensíveis snmente as propriedades gerais do núcleo,

como massa, forma e correlações de pares. Quando existe variação na

estrutura interna dos núcleos, o momento de inércia <JOserá pouco

sensível à essa variação.
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Fig. 22: Distribuição temporal de even-
tos de coincidência quádrupla obtidos
nas reações 50Ti + 9í"100Mo utilizando a
montagem experimental indicada.
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«ntnjy (VtVI

Fig. 24:

Spectro Y do detector N'al para

janelas consecutivas em energia

de larguras -4 MeV, para a rea-
40 124çao Ar + Sn (ver íexto). A

diferença entre "janelas" vizi-
nhas é apresentado na figura de
baixo.

6: OS MOMENTOS DE INÉRCIA EFETIVOS E CO LET I VOS col.
No capítulo I analizamos as diversas fases da evolução de um nú-

cleo axialmente deformado em direção aos estados de altos momentos

angulares. Nessa região, duas possibilidade distintas para a estru-

tura das bandas rotacionais podem ocorrer: regiões de cruzamentos

de bandas ou de existência de bandas paralelas ã banda de "Yrast",

e que estão esquematizadas na figura 27. Como conseqüência dessa in

terrelação entre movimentos coletivo e de partícula independente, e

xiste uma variedade de momentos de inércia que podem ser medidos e

comparados com modelos teóricos -bastante específicos. A primeira

distinção a ser feita é entre o momento de inércia cinemático <j&

o qual é associado ao movimento global do núcleo, e que foi estuda-

do no item 5 deste capítulo, e o momento de inércia dinâmico C\o .

o qual deserve a resposta do sistema a uma força (torque). Essas

definições estão associadas as seguintes derivadas da equação apro-

ximada (equação (1)):

H -1 I
r) • JT-

(2)
,dE2,-l
( y)

dr

dl
(10)
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No caso dos núcleos bons rotacionais, os dois valores do momento

de inércia são iguais mas, em geral, quando existe acoplamento do

momento angular J dos nucleons, a força de cariolis pertuba a estru

tura interna, dando origem ao termo I.J , e os momentos ^3 e

<4D serão diferentes (ver figura 27). Esses dois momentos de i-

nércia podem, em princípio, ser definidas para qualquer seqüência

de estados desejados. Enquanto a cascata de desexcitação y se efe-

tua dentro de uma mesma banda, os momentos de inércia serãoM?,: 'An
X TT) 'banda

e^j)A j , respectivamente. Não existindo pertubação da estrutura

interna ao longo dessa banda, eles correspondem à valores coletivos

do momento de inércia. Entretanto, uma cascata de desexcitação y en

volve uma seqüência de bandas diferentes, acarretando uma definição

de momentos de inércia efetivo ̂ Jp^-i . No caso dos espectros de e-

nergia total E_ (ver capítulo III) dos estados de altos momentos an

gulares, a população inicial é espalhada em várias bandas rotacio-

nais, gerando várias seqüências de decaimento diferentes. Os valo-

res experimentais representam então uma média sobre esses vários tra

jetos de decaimentos da cascata Y- Entretanto, a comparação desses r

sultados experimentais com os modelos teóricos é bastante útil, vist'

que eles representam o único contacto entre teoria e experiência nes

sa região de altos momentos angulares.
0 momento de inércia ^yfi^ ' para uma freqüência u> é uma média de

tomada no intervalo de freqüência de zero à w e, nesse caso ,
será muito menos sensível ã variação de freqüência de rotação. Devi
do a isto, nos concentraremos na determinação experimental do momen
to de inércia dinâmico ̂ 0 ^ .̂

6.1: Determinação d e y ^ X

Os momentos de inércia efetivos'Jí^i são bastante simples em

certos aspectos. Eles envolvem somente, uma relação entre as energias

de transições coletivas AE com os spins I dada pela relação (1)

(41 - 2)

e podem ser medidos utilizando-se vários métodos experimentais, co-

mo os descritos precedentemente. Recentemente, contudo, um novo mé-
19)todo experimental foi desenvolvido ' para obter valores confiáveis

de $0g£f que são muito mais sensiveis a estrutura nuclear.

Para uma seqüência de transições E2 "estiradas" (I -* 1-2), o nú-

mero de transições dN, em um certo intervalo de energia 4E , ê i-

gual â metade da quantidade de momento angular dl removida desse in

tervalo: dN = dl/2. Por outro lado, utilizando a relação (2):
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íu = Ir = ~r tER (I+1) " E R ^ 1 " 1 ) ! = T ~ AEY
Obtemos, então

dl J? (2)
TW— = .Mj = T n ji. / 4n (13)

dt 4Tidüj f 'eff

A figura 28 mostra um espectro de coincidência entre o detector Nal

ã 0o e um grande cristal Nal soma, tendo uma eficiência global de
40 124 164

0,75 x 4íl, obtido na reação Ar + Sn -• Er*. A componente es-

tatística El (ver capítulo III), cuja componente de alta energia é

visível acima de -2 MeV, é subtraída deixcndo um espectro dN/dE for

mado essencialmente de transições puramente coletivas E2. 0 momento

de inércia 49 ri é então determinado pela relação (13,),e sua varia

ção com a freqüência de rotação está mostrada na figura 29, onde

também é apresentado os valores obtidos para dois outros sistemase£

tudados: 40Ar * 126Te - 166Yb* e 40Ar * 130Te - 170Yb*. Os núcleos re

siduais preferencialemente formados nessas reações são ' Yb e

Vb, respectivamente. A aumentação de 4 ) fi a baixa freqüên-

cia em todos esses núcleos é devido a ação das forças inerciais e

de Coriolis no emparelhamento dos pares de nncleons, e as irregula-

ridades abaixo de ííw = 0.3 MeV resultam principalmente do fenômeno

do "backbending". A aumentação do nomento de inércia efetivo acima

de U,5 MeV parece estar associado ao alinhamento dos nucleons, e os

valores de yD ri mais elevados para os núcleos de Yb(Z = 72) do que

para os núcleos de Er(Z = 70) sugerem que os protons devem desempe-

nhar um papel importante nessa região, em acordo com os modelos teó

ricos que predizem um alinhamento completo dos orbitais de proton

^9/2 e *13/2 n e s s a região de freqüência.

6.2: Determinação de

Para um núcleo perfeitamente rotacional, vimos no Capítulo III ,

que as experiências de correlação E x E permitem obter um dia
1 2 ~

grama (Fig. 19 - Cap. Ill) que deve apresentar um aspecto bem cara£

terístico, com um vale W ao longo da diagonal e uma série de cordi-

lheiras paralelas a W. A largura do vale EO longo da diagonal é de-

terminada pela diferença entre as er.prgia y e é, então, relacionada

ao momento de inérciaW pela relação:
r Col

Col

dE
4 d í-

Os resul tados experimentais obtidos no estudo das correlações
E x E para as reações 12C(80 MeV) + 1 2 2Sn e 12C(112MeV)+112Sn

1 2
estão apresentados na figura 30. No caso dessa ultima reação, a



284

, i ..-.-- .._ , Jit
o ir ?.c srj «o

Fig. 28: Espectro de coincidência obtido no detect
tor de NaI para a reaçãc Ar + Sn
(ver texto).

Fig. 29: Momento de inércia efe- 200

^ ^ l em função da

freqüência de rotação hw para os
40 12 2

sistemas Ar + Sn (linha cheî

a), 40Ar + 126Te (linha pontilha-

da) e 40Ar • 130Te (linha trace-

jada) .

1000

500-

500 1000 1500 Ej(k*V) 500 1000 1500 Ey(ktV)

Fie. 30: Matrizes de correlação E x E obtidos nas reações
12C (80MeV) •

vãmente.

122 e i<>C(112MeV) • 1 1 2 Sn , r e s p e c t i
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Fig. 31: Mementos de inércia Yrast e band o b t i d o s n a s experiências

êk correlação E x E (ver texto) para os sistemas indicados
i fig. 30.

61/7* , 7944

70 • " u s

Fig. 32: Esquema de níveis conhecidos do núcleo

(ver texto).

165,

matriz de coincidência não exibe um vale bem definido, sobretudo

à baixa energias. Quando o vale começa a se desenvolver (E - 0,

450 Me\P , aparecem várias "pontes", principalmente à E * 0,775

MeV, acarretando o valor mais elevado do momento de inércia |^ua_j

= 44í MeV" (Fig. 31), mostrando que existe uma grande irregula-

ridade na estrutura rotacional da banda do fundamental do núcleo
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residual Xe. Conclusões análogas nodem ser obtidas ã partir
dos resultados experimentais do sistema C(80MeV) + Sn (figu-
ras 30 e 31).

7: CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS.

O estudo experimental dos estados de altos momentos angulares é

sem dúvida, um campo da física em grande desenvolvimento. Os resul_

tados obtidos sobre o comportamento da matéria nuclear em situa-

ções extremas (alta energia de excitação e/ou altos momentos angu-

lares) permitiram uma compreensão bastante aprofundada desse mi-

cro-cosmo fascinante, que é o nosso "velho" núcleo atômico.

Por outro lado, a necessidade de maior confiabilidade dos dados

experimentais, como também uma melhor resolução em energia associa

da aos problemas da contagem estatísticas de eventos de fraca pro-

babilidade de ocurrencia (pequena seção de choque) acarretou uma

pesquisa tecnológica considerável na area da física instrumental .

A nova geração de detectores à cristais de BGO vai certamente pos-

sibilitar a extensão do conhecimento da estrutura nuclear muito a-

lém do domínio atual.

Finalmente, com a ajuda da figura 32, que mostra o esquema de

níveis conhecidos do núcleo 70^^05- gostaria de mencionar a dico

tomia complexidade/simplicidade existente no interior do núcleo a_

tômico. Esse esquema de níveis representa a síntese de vários tra_

balhos experimentais efetuados por vários grupos de pesquisadores

em laboratórios de diversos países. Essa figura me faz lembrar os

versos do poeta

"Se procurar bem, você acaba encontrando

não a explicação (duvidosa) da vida,

mas a poesia (inexplicável) da vida."
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Os assuntos que serão tratados neste curso são:

1. Introdução; Comentários históricos - diretas, N.C., distri-

buição angular.

2. Desvios da teoria estatística

3. Modelos: a) Griffin

b) Weidenmüller et ai.

c) Feshbach et ai.

d) Friedman et ai.

4. Separação em:

a) "multistep direct"

b) "multistep compound"

5. Fundamentos da teoria estatística

Princípio de Bohr; QT* , = £_*£ ,} flutuação Ericson;
CC C G

Elastic enhancement 0
í conseq.

(p,n ) enhancement J

6. Extensão para "multistep compound"

Flutuação Ericson; contagem de número de máximos na função

de excitação; angular cross-correlation function

7. Multistep direct

Canais estatística acoplados; problema com Feshbach et ai.

1. INTRODUÇÃO

Reações nucleares em baixas energias são governa -

das por dois mecanismos principais: reações diretas caracteri-

zadas por um tempo de reação da ordem do tempo de passagem nu

clear (̂  10 s), e reações do núcleo composto, cujos tempos

da reação sao bem mais longos (̂  10 s). Existe, também, rea

ções cujos tempos são intermediários entre os dois mencionados

acima, são as reações de pré-equilíbrio. Neste curso, tenta-

remos dar uma revisão das características básicas destas rea -

cões.
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£ de importância ver as primeiras características

angulares e energéticas destas reações. Para isso temos as se

guintes grandezas:

2 £1. a distribuição angular, da/dfi = !f(e)| = o ... , fixa
2

2. função de excitação 9, fixo, da/dft = |f(E)| = a(E)

3. o espectro da energia

4. função de correlação de energia

/>,* c \ <<rte><r<c'> > — <cr(e>><<rce'>>
C Ce, fc ) = — • •

5. função de correlação angular

~ <cr (*)> <cr CbJ6 ') =

Vamos, agora, procurar entender estas característi

cas:

1. Distribuição Angular

A secção de choque é calculada a partir de uma amplitu

de:

Expansão em ondas parciais:

z
A.

Para as reações diretas S.(E) varia, lentamente,

com E. Vamos considerar um modelo simples onde

AO X < Ice) s k&

Jt > J

Achamos, então
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(9, £ > = J—F^tf)- p_ ̂ ; J - *

Entao

/ »«r»porf. 4» p|>r(r>' «««/W «wlí-rti»/ «rurroa tnllff

iC

IO>

» IO>

r « 4. An|ubi il<ti)*utl»m l « 11 MrV nmtron rlulk iriti;>ifi« |»l | Th» «olid Hnn irff'"-»' OMP r
i n oMitucd ta l«4)>M«il «-nckn

niM «nil f i

No caso do núcleo composto, S (E) varia rapidamen-

te com E (reson.). Portanto, é mais conveniente calcular a

média de do/dQ,<<do/dfi> . Além disso, se supuser, também,que

<S*SJl,>I = <\Sl\
2>I (estatística). Portanto

Por enquanto não sabemos como calcular

tre a teoria estatística e o modelo de Bohr).

um modelo, 4j& \l> - \° ' Â > **

supor que £ » 1 ^ t>pr+ AM

TT (JL 9-

(aqui en

Vamos inventar

Vamos também



/4CT K _ jj^
X d ^ I

A relação acima indique

ê isotropico. Este resultado é bastante razoável desde que

iiraginamos o sistema composto como um em que muitos graus de

liberdade são excitados e portanto o seu decaimento estatísti-

co não deve depender do ângulo. Os dados experimentais do e£

palhamento de neutrons mostrados na próxima figura, demonstrara

claramente o comportamento indicado acima.

Vamos agora estudar o aspecto da partícula emi-

tida no processo de decaimento do núcleo composto. Desde que

consideramos o sistema como um equilíbrio, o decaimento e

o espectro será dado pelo espaço de fase disponível isto é

QT(£) — EG". f(U) (Modelo de Weisskopf de
Inv J evaporação)

onde E ê a energia incidente, &7HV é a seção de choque da

formação do núcleo composto a partir do canal final, e _f(UJ

ê a densidade de níveis do núcleo residual (final).

Em geral f(u) = &' , T = "temperatura"

Podemos então dizer que de acordo com o modelo

de Weisskopf, <J" (.£)/& <T,^V ET f ( Ü ) não depende

de E. Ou JLv\ j>(U) =• U/T + constante,

—^> perda total de memória em relação do canal incidente '.

Vamos agora ver como os dados comportam (neste

caso estamos falanda soLre !2]Ta(p,n)'8JW em 8.0 < E < 12.3 MeV)
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Fig. 5

Ê claro porém que há um bem acentuado desvio

do comportamento previsto pelo modelo de Weisskopf de evapora

ção (emissão de partículas de um sistema equilibrado! Tal fa

to aponta claramente para a necessidade de usar um modelo de
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eguilibracão que descreve a evolução do sistema até o estado

de equilíbrio, permitindo durante o processo, e emissão de par

ticuia em estágios de pré-equilíbrio.

2. O Modelo de Equilibração do Griffin

O primeiro físico que construiu tal modelo é

o James Griffin (Phys. Rev. Lett. 17 (1966) 478). Ele teve a

idéia de usar, em vez da forma equilibrista da <a>, uma equa -

ção deferencial cuja solução em t-»-« é exatamente <a->. Tal

equação, conhecida em mecânica estatística como equação Master

(de Pauli), tem a forma

VI

Onde P (t) é a probabilidade de encontrar o estado m do siste-
m

ma composto ocupado em tempo t. Neste ponto especificamos o

estado m do sistema pelo número de excitons (número de particu

Ias acima do nível de Fermi mais o número de buracos resultan-

tes 1). A grandeza W especifica a probabilidade de

transição de clase n para a classe m, por unidade de tempo .

Finalmente F»> / ti é a probabilidade total da perda do

fluxo na classe m (através da emissão da partícula mais decai-

mento para estados mais complicados).

Então a equação acima, envolve a perda do

"fluxo" (através — J*. P (t) ) , mais o ganho do

"fluxo" (através do Z-i P ^*^ ™h-* )• A

solução em t->— é dad pela P (t+«) ~ J* /^f* (a for

ma equilibrada) . Devemos dizer que mais precisamente, t->— é

realmente t —» t+9 .
1

As grandezas 1^ .G ^ M — » H < ' s a o calcula-

das dentro do modelo de exciton. A densidade de níveis em

classe m é dada por
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3 (3U)
m-/

onde m = p + h, O é a energia de excitação e g = A/13 MeV"1

ê a densidade de n íve i s eqflidlstantes da part ícula única

mas ã £ F (Williams, Nucl. Phys. A166 (1971) 231) . W.

é calculado como = -SE JM /" (f

•m

tem uma forma similante (aliás

A intensidade de partículas emitidas de t=0 até

t= "^ para o canal c com energia cinética entre £

é dada por

K— 1-7 v - - I - I

A grandeza n. (o número inicial de excitons) é

considerado como parâmetro livre . « /._. =—TT»^~^e^ "" —

Tipicamente acha-se o seguinte resultado:

. \

O modelo clássico de Griffin é bastante útil

devido sua simplicidade. Ao mesmo tempo ele apresenta várias

limitações, as mais importantes são: a) sua incapacidade de

prever a distribuição angular e b) devido a sua natureza clãs

sica não há como calcular microscopicamente as várias grande -

zas dele.
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A primeira limitação poderia ser resolvida (pe

Io menos fenomenologicamente) através de fazer os P funções

de t e (ângulo sólido). Aí vem (Mantzouranis et. ai. Z.

Phys. A276 (1976) 145)

r, -
É claro que JVn PHCSl,t) ~ satisfaz

a equação Master original.

A seção de choque diferencial, então

IA)

= J

H = t a l / ' <í*f é proporcional a J JM j z (parâmetro)

<*'•

r»

f

s lê

r
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No cálculo do Mantzouranis et. ai., a emissão

de partículas a partir do sistema completamente equilibrada

(o núcleo composto) é calculado como com a teo -

ria de Hauser-Feshbach, que a versão quântica do modelo de

Weisskopf ("amos discutir esta teoria na próxima aula).

Consideramos agora a base microscópica das rea

ções de pré-equillbrio. Para isso vamos ver de novo a seqüên

cia de eventos que ocorrem numa dada reação nuclear.

Ê claro que podemos agrupar os processos em

duas categorias distintas: 1) aquelas onde sempre há uma partl^

cuia no continou (com energia cinetica positiva), chamamos

tais contribuições de processos diretos estatísticos de múlti-

plas etapas (PDEME) e 2) aquelas em que não há partículas com

energia cinetica positiva (sistema ligado). Estes chamamos

de processos compostos estatísticos de múltiplas etapas (PCEME)

A primeira (PDEME) trata-se de uma generaliza-

ção da teoria de reações diretas (DWBA, canais acoplados para

o caso de muitos canais tratados estatisticamente.

A segunda (PCEME) é a generalização da teoria

convencional do núcleo composto (Hauser-Feshbach, Ericson)
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Fig. 1. A schematic
plot shewing a topical
nuclear reaction spec-
frxm. Tht individual
peaks at the end of the
spectnm represents
direct transitions to
discrete states in the
residual nucleus. The
broad bump indicates
the evaporation compo-
nent.

Começamos com PCEME já que é bastante mais de-

senvolvida e estudada.

Hã três tratamentos usualmente citados nes-

ta conecção: 1) Agassi et. ai. (Phys. Rep. 2_2 (1975) 145) ba

seado em um modelo de acoplamentos aleatórios. 2) Friedman

et. ai. (Phys. Rep. 7_7 (1981) 47) baseado em um modelo de "do-

orways" (estados de excitons) "nested" (com vidas médias bem

diferentes). 3) Feshbach et.ai. (Ann. Phys. (NY) 125 (1980)

429), baseado nas hipóteses de "self averaging" e "chaining".

Os três tratamentos acima representam uma gene

ralizaçâo da teoria Hauser-Feshbach do núcleo composto equili-

brado. Portanto precisamos discutir esta teoria amplamente

para que posteriormente tratamos da sua generalização.

3. Teoria Estatística das Reações Nucleares

O objetivo da teoria é calcular a seção de cho

que média do núcleo composto.

Se notamos a matriz-S que descreve as reações

diretas por S, podemos definir a matriz-S de flutuação por

O — i g S ' o n d e s e a matriz-S to

tal. Então a <seção de choque> de uma dada transição

para uma onda parcial ê
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-f 1 ~ SÕ

supondo 6 = 0 . Como calcular O" a partir da
Cc'

§ ? Notamos primeiro que

= 1 =

Então

OU

ce

que é uma condiçSo importante. O que precisamos é 0~"
• • -

em termos dos elementos da '

Vamos agora usar a hipótese de Bohr

independência da formação e decaimento do núcleo composto '.

(desde que c ̂  c') para c = c1 (espalhamento elástico) escre

vemos

demos

Usando a regra da soma I ~ ) O*. ,/ ,
cc /_J cc

c

Agora

Se hã muitos canais inelãsticos, achamos j> { »̂

que nos permite escrever para c ̂  c'

N: num. de canais

elástico composto.
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A expressão acima é a velha Hauser-Feshbach

(1952) .

0 fator W é chamado elastic enhacement factor

e tem valores variando de 3 quando T é pequeno, até 2 para

T = 1 (absorção forte) . Somente em .1976 que o fator W foi

verificado experimentalmente. (Veja figura).

Lembramos que a expressão para es

crito acima é válida para os T c c ~1 e N o número de canais,

muito grande (N >> 1).

Vamos agora procurar deduzir a o a par-

tir da teoria de reações. Para isso introduzimos os projeto -

res P e Q definidos tal que P projeta da função de onda nuclear

aquela componente que sobrevivem assintoticamente (canais aber-

tos diretos) e Q = 1 - p.

V)

z
o
O
"O
V
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Adaptada de Kretschmer a Wangler (Phys. Rev. Lett. £1

(1978) 1224) . Distribuição angular da seção de choque do n.

c. (médio) para o espalhamento elástico 30Si(p,p)30Si em

8.5 < E < 10.7 MeV. A curva cheia é o cálculo de Hauser-
p

Feshbach, T2/E T . Os pontos são os dados experimentais.
O valor do "elastic enhancement factor" extraído é 2.09+0,14.

Podemos agora decompor a equação de Schroedin-

ger em duas equações acoplados

Onde foi usada a condição satisfeita pelos projetores P e Q ,

PQ = QP = 0, PP = p e QQ = Q. Como somente <3l St

não sobrevem assintoticamente, temos que resolver para f"4? ,

a partir do qual extraímos a matriz-S. Primeiro escrevemos

a "solução" da segunda equação como
1

observamos aqui que não há solução da equação homogênea '.

Portanto a Ia. equação fica

-1 v
5 — VHGL (€- <SlH<3-)<3iHPy P £ = o

—I

Esta equação é exata ! Como o termo P H # Í C — GLH&)&H\

oscila rapidamente com energia, ele não é um bom candidato pa

ra ser tratado como "potencial". Em prática, se introduz um

operador médio definido como ^PH(i (G - fiH^) Q^Hy j

onde a < > representa média em energia. O intervalo da

média é escolhido tal que ele contém um número muito grande de

"polos" do (Er — SLYMSL") . Vamos agora definir a

Hamiltoniana óptica no espaço P,como
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Se invés da Eq. ( ), resolvemos para P ̂  ,

definido como (^ — HOpfc ) fW — ü »

acharemos, a matriz S (jS que , agora ê a solução da

equação de Schrodinger envolvendo um potencial que não varia

rapidamente com energia, se espera que a matriz-S resultante

apresente a mesma característica). É claro quefpdifere de

•> <|í pelo pedaço que contém as flutuações isto é,

0 que se pode deduzir para a matriz-S total ê

a seguinte forma

— S7 — t
cc' e c '

; ix
C c

(Kawai, Kerman, Mc Voy (KKM) Ann. Phys. (Ni))

Um ponto importante para lembrar e que S - O

que implica ^ = 0 e para absorção forte (fases gran

des em £

de choque^ c/Z \$c f \

' r cr c
Cc'



306

onde

Além disso o fator de transmissão (matriz de

transmissão) T é dado por

Para achar {J~ em termos de T, precisamos re

solver a equação acima para /s Ce'C í~ , ) .

Feito isso achamos a seguinte forma aproximada

que obviamente tem o fator de "elastic enhancement factor" de

2.

O caso de absorção intermediária f ' / J> ••*- i

é bem mais complicado. Podemos apenas mencionar que, dentro

da teoria KKM, a forma do <T~ / envolve agora ,

além da matriz-X, uma outra matriz,

como também a grandeza "JT P / P
Cl

REAÇÕES COMPOSTAS ESTATÍSTICAS DE MÚLTIPLAS ETAPAS

Como foi dito no inicio, os processos que es -

tão associados ao desvio do comportamento puramente estatísti-

co (evaporação térmica de partículas) e que apresentam uma

distribuição angular simétrica em torno de 90°, são do tipo mos

trado na figura:
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-#

™ *

di

Devemos lembrar que os processos de múltiplas

etapas que dão distribuição angular acentuada em torno de o=0,

isto é, transições intermediária em que pelo menos uma partí-

cula fique com energia cinética positiva, são descritos por

Temos agora que calcular a seção de choque mé

dia dos processos de pré-equillbrio mostrados acima como sen-

do uma generalização da teoria de Hauser-Feshbach.

Para facilitar a discussão, vamos abaixar a

energia incidente de tal maneira que todos o espectros de par

tfculas emitidos estão conectadas com o núcleo composto (isto

ê, vamos considerar S como sendo matriz diagonal).

Lembramos que o espectro típico que mostramos

antes, tinha contribuições tanto da evaporação do núcleo com-

posto, como reações diretas (descritas por S) •

Em energias mais baixas, se espera que mesmo

as transições isoladas, estão associadas com o núcleo compos-

to. A imagem que podemos ter destas transições é mostrada na

seguinte figura:
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Fig. 2. A schematic
plot shoving tne spec
trim of emitted par-
ticles at lover ener-
gies. The individual
peaks represent con-
pound transitions to
discrete states in
the residual nucleus.
The different com-
ponents in each peak
represent the contri-
butions from the dif-
ferent stages.

Vamos agora rever o diagrama que mostra o espa

ço de Hilbert separado em P e Q.

t t
O

d2

'n-H

Flg. 4 Partition of Hllbert space. Left: usual Hauscr-Fcshbach partition. Center: Neatcd-doorvay
partition. Right: Generalized Hauaer-Fcshbach used in the evaluation of (f11, .

Ê possível mostrar (uma dedução longa do Frie-

dman et. ai.), que a soluçlo do problema, poderia ser escrita

como:

CC '» <

onde n representa o número de excitons, envolvidos nas várias

etapas. Além disso, temos

(H) \ •= O
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Portanto se espera para o seguinte

, com cada rj f H )
c /

dado por

cc
'*»> C í

Valido para N (número de canais) >> 1.

Vamos agora discutir um outro aspecto da teo-

ria estatística: Flutuações de Ericson. Devemos lembrar que

~& , é a média da seção de choque do núcleo compos-

to (que oscila rapidamente com a energia).

000

800

200

- T««
T= í-

t ".§f í

() K> 10 J II 110 II 12 9 | ) 1J»

ção de Ericson

n cê) -

Vamos lembrar a definição da função de correia

- 1

calculando para
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>fi fácil mostrar, com <S > = 0, que

No caso de £• r e a "

ções rápidas), a forma de C ,(E) i Lorantziana . Portanto,

um estudo experimental do C '(6) poderia fornecer o valor de

f que ê ~p\ / "£ y t = vida média do núcleo compo£

to eqfiilibrado.

Calculo de Ccc'(£)

C ÍÍ) --

o objeto

Ignoramos as reações diretas

M

<J* f E -f £ )

- 1

pode ser escrito como

EntSo

Sabemos que
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Ce) = (-*
cc

X 3^3^,

tomamos apenas os termos y=v ' (para obter quantidades positi.

vas)

C =
y

ou

(e -

V
Z

p: numero de estados ( ) do sistema/unid. energia

Ip = numero de estados no intervalo de energia I.

V»?

A/ > ^
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Fig. 2. Correlation function (or the ruction Al( He,p) SI, leading to the (a) stcund and (b) fifth
excited state of SI. The continuou» curves ar* Erlcaon's formula C(E)

correlation width of 55 keV and 230 keV, respectively (fro» Ref. (12)).
with a

te) para f1

O que extraído experimentalmente (empiricamen-

, através da análise de Ccc,(£) ê o seguinte:

Além do método de Ericson, existe uma outra for

ma de determinar I . Se chama método da contagem de nú

mero de máximos na função de excitação (Brink e Stephen, Phys.

Lett. 5 (1963) 77).

O ponto de partidade deste método é que desde

que ^,, , se trata de uma grandeza estatística, o núme-

ro de vezes que ela apresenta valores máximos deveria ser

previsto estatisticamente I

A condição que em energia E" , &" ^ apresen-

ta uma máxima ê
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O" **ie) >

Chamando £T = CTtf), OZ — G~ (P+( )

e introduzindo a distribuição de probabilidade conjunta Gaus-

siana

et

o-"-

\
A = C"*̂  , acharemos para o <nümero de máximos> n o seguinte

f
2. ^

° = f~ Í ^ f4oi Ídj*f

OU

we v C Co) — C(2£)

(Hussein e Rego, Rev. Bras, de FÍs. 13 (1983) 137)

Para 6 — ^ o achamos

'^ (Brink + Stephen)
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A generalização da teoria de flutuação de Eri£

son para o caso de reações de múltiplas etapas foi feito por

Friedman et.ai. (Phys. Lett. 99£ (1981) 179).

Usando a forma somatória da
Ce'

CC 2 Ce

é fácil mostrar que a função de correlação em energia (de Eri£

son) fique:

C Ce) =
\*tf ft v n. )

l-4-í e/i

A partir do estudo experimental da

se tira as larguras J (ou <V|4fl£ > -«2 - W ••

vários estágios. •*

Mostramos em seguida alguns resultados.

) dos

A partir do estudo experimental de C , (B), te
CC •"*

ria-se as larguras f do vários estágios.
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cio

tit. 1

Autocorrelation functions for four ot the excitation

function, for 15N(12C. )23Ka by J. C<wi del Caapo

et i l - , Nucl. Phy». A297 (197Í) 125. The f i t s

were obtained with Eq. (2.IB).

a) Ground «tatt transition. Full line was

obtained with ( ) ) . Dashed and dashed-

dotced l i n o were obtained with IiJ. (2)

(one claaa).

b) Stowed transitions to state* In Ne with

excitation energies In the range 7.180-7.272 MeV.

c) Same at b) for the range 7.3*6-7.446 HcV.

d) Saae as b) for the »URM4 transitions to the

S.SS5 HeV->.602 NeV excited state» (from

Hef. (13)).

PROCESSOS DIRETOS ESTATÍSTICOS DE M O L T I P L A S ETAPAS

A parte da seção de choque de pré-equilíbrio

que é acentuada em 9 = 0 , está associada com os seguin

tes processos:
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Estamos procurando calcular a transição do ca-

nal de entrada para um estado final em que o alvo está altan.en

te excitado. Portanto espera-se que o processo ocorra em eta

pas como mostrado na figura acima. Estes processos deveriam

ser descritos por S, já que S descreve as configurações de

nücleo composto. Devido o acoplamento entre P (que contém as

componentes acima) e 6 da aula passada, esperamos que § não

seja uma matriz unitária. Lembramos que S(total) ê unitã -

rio e de fato

<

Então temos que construir um modelo para calcular S, com poten

ciais complexos (potenciais ópticos !) absorbtivo .

Imaginamos que temos apenas três estágios e va

mos indicar suas funções de onda por v̂> f KL> e ^f ~

Então P í = il+t+'/i. ' onde P 4l é a Parte

da função de onda do sistema que descreve os processos em que:>

tão. Então temos que considerar o seguinte conjunto de equa-

ções acoplados

com condição de contor-

no de que haja onda in-

cidente somente no ca -

nal de entrada e ondas

emergentes em todos os

outros canais.

H, --
te»

Vii «t ° ^eVi<3o ao acoplamento com

Se queremos tratar as transições dentro da apro

ximação de Bom de ondas destorcidas (DWBA) consideramos o se-

guinte:
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(£ -H,) 4 =0
consideramos aqui

como sendo o canal de en
t r a d a

A solução deste conjunto, escrito na forma de

amplitude de transição, fica

Este tratamento claramente nãc serve para casos onde temos

transições complicadas (acoplamento forte).

Voltando para o primeiro conjunto de equações,

podemos achar a solução da seguinte forma:

f—i -•, (»> (t)

Por outro lado sabemos que V,_ ou V-, etc. quan

do atuam uma vez, mudam o número de excitons por 2 então, elimi

namos termos tipo 2 4— 3 4— 4. , mantendo apenas termos que

envolve ordem de complexidade gradual.

T3 =
No caso de muitos estágios, teremos o seguinte
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Esperaitos que a seção de choque fique:

Vil

Agora temos que lembrar que a seção de choque

que se mede na região do espectro de pré-equilibrio é a soma

de várias transições (inclusiva). Portanto, temos que somar

sobre os estados finais dentro de uma dada faixa de energia de

excitação do núcleo residual.

Sabe-se que em cada estagio tem um número gran

de de configurações •—>> tratamento estatístico (guardar somen

te os termos positivos).

Então acabamos fazendo

As funções de Green G. , representam propagação nos

vários estágios. Elas tem a seguinte decomposição espectral:

_,. i S. onde

é a solução da equação

enquanto
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A matriz-S de espalhamento no estagio j é dado

por:

r « ill * I*) (->

Então: ..

I

Usando de novo o principio estatístico, no sen

tido de manter apenas termos positivos, pode achar uma expres-

são para L~&T que envolve uma convoluçao de seções

de choque tipo DWBA, e produtos dos \ S ~ \ • Feshbach,

Kermam e Koonim, na sua aplicação ignoraram os fatores | ST \

e acharam

onde

H
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Esta expressão, mesmo que seja aproximada, con

têm uma boa parte da ffsica. Vamos primeiro considerar a

distribuição angular. Se espera que *7/ (k L \

apresente algo como I \ Então a convolução de

um numero grande desta s.s. deveria dar algo mais largo. Pro

cessos diretos de múltiplas etapas apresentam uma distribuição

angular mais larga do que do processo descrito por DWBA (uma

etapa).

Cálculos feitos com a teoria acima de uma boa

descrição dos dados experimentais do sistema 90Zr(p,n) em

E "40 MeV. Foi preciso seis etapas. Por outro lado não
P I * "' I l

foi levado em conta os fatores \ S • } que, devi-

do ao fato que | S | < 1 , poderia ser maior do que 1_. Portan

to, a sua inclusão na teoria estatística de processos diretos

de múltiplas etapas, deve diminuir o número de etapas necessá-

rias.


