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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



125

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
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-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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Seção de choque de fotoabsorçao total para o Be. A curva AaN

o resultado previsto para absorção em A nucleons livres.

7

6

x- 5

i
\ 3n

Í 2

.1

0

12C(ee)
e=£80MeV

/

\
1
\
\

ŷ.
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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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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



132

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
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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!
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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
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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
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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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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
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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.
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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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Fig. 22

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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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,
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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 152Sm.
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179

ou

40

20

0

1

í -2O
«
1

O -4O
• • • *

K

-6O

•80

-K»

-

H

HF

1

v M\

M I A nn
fOME.
SKY 7 —

1 1

ik«\
\(K\
\h\ J

•• \

1 I

/ \
/ . . ^ N

/ ,'>itIIiniIíflí5L-.i MY\ ]J! IHIIIilIfttTiiluritvb
»jd^U|ljj|j||IJu|JJ|[ljl»'"

/ ' n
l ,'n

i ' M
' 'Al

r
V

f

56
r (fm)

I0

Fig. 36

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



184

25.0

?o.o

IS.0

10.0

a
5
8

5.0

0.0

Fig. 40
208,

Seção de choque (e,e') prevista para o Pb

10

^ 9

j2 8

I

0) 4 -

- V

• • \

vtV*

1 1 I

B I T G

Ei '•

t -

(e.e1)
118.3 MeV

86.8 mg/cm

- 7 -
yi—Ronge o( Filled

1

1

1 !

2

Toils

^ ^

Theoreiitol

I

i

Toil

1 |

•v
ÜJ
cr
<
i
o

t -

z
O
O

10 15 20 25 3C 35 40 45 50

Ex(MeV)
Fig. 41a

181
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).
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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.



204

REFERENCIAS

1. N.F. Mott, Proc. Roy. Soc. (London) A124, 425 (1929).

2. M.B. Scott et ai., Phys. Rev. 84, 638 (1951).

3. R. Hofstadter, Rev. Mod. Phys. 2£, 214 (1956).

4. J.S. McCarthy et ai., Phys. Rev. £15, 1396 (1977).

5. I. Sick, Proc. 8 Int. Conf. on Few-Body Systems and Nu-

clear Forces, Lecture Notes in Physics JT7/ 236 (1978) .

6. G.G. Simon et ai., Phys. Rev. Lett. 2Z» 739 (1976).

7. H. ArenhOvel and W. Fabian, Nucl. Phys. A282, 397 (1977).

8. J. Ahrens, Nucl. Phys. A335, 67 (1980).

9. J. Arenas et ai., Phyg. Lett. 98B, 423 (1981).

10. J. Mougey et ai., Phys. Rev. Lett. 41, 1654 (1978).

11. S.J. Brodsky and B. Chertok, Phys. Rev. DT4, 3003 (1976).

12. S.J. Brodsky and G.P. Lepage SLAC Pub. 2595 (1980).

13. B. Guth, Anz. Akad. Wiss. Wien. Math. - Naturw. Ke., 24

299 (1934).



205

14. T. de Forest, Jr. and J.D. Walecka, Adv. Phys. 15, 1 (1966).

15. H. Uberall, Electron Scattering from Complex Nuclei, Aca-

demic Press, New York (1971).

16. T.W. Donnelly and J.D. Walecka, Ann. Rev. Nucl. Sci. 25_ ,

329 (1975).

17. Alder et al.. Rev. Mod. Phys. 2ÍJ, 432 (1956).

18. J.F. Prewitt and L.E. Wright, Phys. Rev. C9_, 2033 (1974).

19. L.C. Maximon, Rev. Mod. Phys. 41, 193 (1969).

20. J.L. Friar and J.W. Negele, Advances in Nucl. Phys. (3 ,

?19 (1975).

21. C.W. de Jager et al., Atomic Data & Nuclear Data Tables ,

14, 479 (1974) .

22. J. Borysowicz and J.H. Hetherington, Phys. Rev. C7, 2293

(li>/3) e J.H. Hetherington and J. Borysowicz, Nucl. Phys.

A? 19., 221 (1974).

23. I. Sick, Nucl. Phys. A218, 509 (1974).

24. B. Frois et al., Phys. Rev. Lett. 38, 152 (1977).

25. I. Sick et al. Phys. Lett. 38B, 245 (1979).

26. j. Heisenberg et al., Phys. Rev. Lett. 2_3, 1402 (1969).

27. D. Gogny, Lecture Notes in Physics 108, 88 (1979).

28. H.D. Wohlfahrt et al., Phys. Rev. C22_, 264 (1980).

29. H. Miska et al., Phys. Lett. 83B, 167 (1979).

30. B.A. Brown et al., J. Phys. G5, 1655 (1979).

31. S.K. Platchkov et al., Phys. Rev. 86B, 1 (1979).

32. P. De Witt Huberts et al., Phys. Lett. 2!§» 3*7 (1977).

33. P. DB Witt Huberts et al., Phys. Lett. 60B, 157 (1976).

34. I. Sick et al., Phys. Rev. Lett. 3j}, 1259 (1977).

35. R.C. York et al., Phys. Rev. C19_, 574 (1979).

36. J. Decharge and D. Gogny, Phys. Rev. C21, 1568 (1980).

37. J.W. Negele and D. Vautherin, Phys. Rev. Ç5, 1472 (1972).



206

38. X.Campiand D. Sprung, Nucl. Phys. A194, 401 (1972).

39. B. Frois, "From Collective States to Quarks in Nuclei"

Proc. Bologna, Italia, Nov. 25, 1980. "Lecture Notes in

Physics". Eds. H. ArenhOvel and A.M. Sauris ( Spring-Verlag,

New York 1981) vol. 137, p. 55.

40. M.V. Hynes et al., Phys. Rev. Lett. 42^ 1944 (1979).

41. B.T. Chertok et al., Phys. Rev. C8, 23 (1973).

42. H. Zarek et al., Phys. Rev. Lett. 3_8, 750 (1977).

43. D. Goutte et al., Phys. Rev. Lett. 4_5, 1618 (1980).

44. J. Lichtenstadt et al., Phys. Rev. Lett. 40, 1127 (1978).

45. T. Cooper et al., Phys. Rev. C U , 1083 (1978).

46. R. Hoffman et al., Proc. Intern. Conf. on Nucl. Phys. with

Electromagnetic Interactions, Mainz, Germany, 1979, paper 3.18.

47. B. Frois, Nucl. Phys. A358, 383 (1981).

48. T. Sasanuma Ph. D. Thesis, MIT (1979).

49. H.P. Morsch et al., Phys. Rev. C2JÍ, 1947 (1983).

50. J. Speth, Lecture Notes in Physics 10j), 266 (1979).

51. R.S. Hicks et al., Nucl. Phys. A278, 261 (1977).

52. M. Bernhein et al., Nucl. Phys. A375, 381 (1982).

53. J. Mougey et al., Lecture Notes in Physics 1£8, 124 (1979)

e Nucl. Phys. A358, 293 (1981).

54. P. Barreau et al., Nucl Phys. A358, 287 (1981).

55. D. Day et al., Phys. Rev. Lett. 4_3, 1143 (1979).

56. D. Orechsel, Prodeedings of the International School of Nu-

clear Physics, Erice, Italy, 1984.

57. H. Arenhdvel, Proc. Mini-Conf. on the Study of Few Body

Systems with Electromagnetic Probes, Amsterdam (1981) p. 1.

58. L.S. Cardman, Proc. of the Bates Theory Users Group Workshop

on Nucleon and Nuclear Structure and Exclusive Electromagne

tic Reactions Studies, Boston, Mass. (1984).

59. G.O. Bolme, Ph.D. Thesis, University of Illinois (1983).


