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RESUMO 

No present* trabalho é apresentado uai con)unto de 

Medidas de seçlo de choque do processo de fuslo nuclear nos 

sisteaas *»C**»**"Cu, ea ua intervalo de energia 

correspondente è 0.9*1.6 vezes a barreira couloabiana. 0 

aétodo experimental utilizado foi a deteçlo dos resíduos de 

evaporação através da técnica de tempo de vôo, acoplado a ua 

deflator eletrostitico para separar as partículas 

provenientes do espalhaaento elástico dos produtos de fuslo. 

Rs vantagens e liaitaçBes do aétodo slo discutidas ea 

detalhes. 

Rs funçBes de excitaçlo de fuslo dos sisteaas citados 

foraa analisadas via aodelo de penetraçlo de barreira 

unidiaensional, utilizando vários potenciais nucleares. 

Dessa análise coaprovou-se que a seçlo de choque de fuslo é 

subestiaada ea energias ea torno e abaixo da barreira 

couloabiana. Nesse sentido foi feito ua calculo, utilizando 

o código coaputacinal CCFU5, que siaula o acoplaaento de 

canais, coa a finalidade de descobrir quais canais 

contribuea para o processo de fuslo nuclear ea baixas 

energias. 

Rs seçBes de choque de fuslo obtidas foraa comparadas 

coa outros sisteaas - »*»»«0***-*«Cu - que utilizam os 

aesaos núcleos-alvo. R coaparaçlo revelou que os sisteaas 

»»C**»'*sCu possuem o aaior aumento de seçlo de choque de 

fuslo subcouloabiana e, esse fato pode estar relacionado a 

deforaaçlo estética do projétil. 

R coaparaçlo das distribuiçSes de velocidades dos 

resíduos de eviporaçlo para os dois sisteaas revelou ua 

canal intenso para o sistema **C***Cu, que nlo esta presente 

para o outro sistema. 



A B S T R A C T 

In this work we present cross-section Measurements for 

nuclear fusion in the *aC**a-*BCu system, at *aC energy 

range from 0.9 to 1.8 times the Coulomb barrier. In order 

to detect and to obtain the mass identification of the 

evaporation residues following the fusion process, the time 

of flight method was adopted in conjunction with an 

eletrostatic deflector capable of separating the evaporation 

residues from the beam particles. The limitation and 

advantadges of this method of measurement are discussed. 

The excitation functions for the above systems were 

analysed using the unidimensional barrier penetration model 

with different nuclear potentials. Theoretical fusion cross-

section values obtained from this analysis were 

systematically smaller than our measured values, in the 

energy region below the Coulomb barrier. In order to 

discover which channel enhances the fusion cross-section in 

this region, a coupled channel calculation was performed, 

with the aid of CCFUS code. 

The experimental data for the above reactions were 

compared with the systems **»**0***-*»Cu, measured by our 

group. In this comparison, It was noted that the systems 

*aC**»-*»Cu have greater fusion cross section below the 

Coulomb barrier. This fact can be related to the static 

deformation of »*C. 

The comparison of velocity spectra of the evaporated 

residues for the two systems shows that »aC+*3Cu has a 

strong reaction channel that was not present in the *aC+*BCu 

system. 
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I - INTRODUÇÃO 

Una das reaçBes mais fundamentais na Fisica Nuclear é 

o processo de fuslo que ocupa, numa faixa grande de energia, 

una fraçlo importante da seç3o de choque total de reaçSo. 

Nesse tipo de processo, dois núcleos se aproximam e se 

fundem, formando o núcleo composto, o qual se desexcita 

através da emissSo de partículas, de raios r ou mesmo por 

fissSo. 

0 processo de fusSo tem sido objeto de interesse desde 

os primeiros trabalhos (Ra51, Br52) e conferências (6e5S) 

sobre Fisica de Ions Pesados a cerca de 30 a 35 anos atrás. 

0 interesse nttssa tipo de reagSo tem crescido, em parte, 

devido ao aumento nas capacidades de aceleração e deteçSo de 

partículas. Ptualmente, o processo de fus3o é estudado numa 

faixa muito grande de sistemas, como pode ser visto em 

conferências recentes (He86). 

0 processo de fusSo entre ions pesados representa um 

problema de muitos corpos bastante complexo do ponto de 

vista microscópico. No entanto o comportamento geral da 

funçSo de excitaç?o pode ser parametrizado de uma maneira 

extremamente simples (6175). 

0 crescente acúmulo de dados de reaçlo de fusío 

mostrou, todavia', que um grande número de sistemas 

apresentam desvios significativos em rclaçSo ao 

comportamento geral. E um fato experimental bastante bem 

estabelecido que, em energias subcoulombianas, a seçSo de 

choque de fuslo para sistemas de massa intermediária e 

pesados apresenta um aumento significativo (5t86), em 

relaçlo aos modelos de penetraçlo de barreira, cujo único 

grau de liberdade considerado é a distância de separaçlo dos 

núcleos reagentes ÍVaSD. 

Vários modelos CStdl, BrÔ3, KrÔ3, Es61) foram 

desenvolvidos com o objetivo de se determinar qual o grau de 

liberdade adicional, associado á estrutura nuclear dos 

núcleos interagentes, determina a dinâmica do processo. No 
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entanto, o mecanismo exato qua produz os efeitos citados 

ainda n3o esta bem compreendido. 

Nesse sentido, a obtenção de dados de seçSo de choque 

de fuslo em energias en torno e abaixo da barreira 

coulombiana pode contribuir para uma maior compreensão do 

papel desempenhado pela estrutura nuclear nesse tipo de 

reaçlo. Dentro desse espirito nos propusemos a medir a seçSo 

de choque de fusSo, em energias em torno e abaixo da 

barreira coulombiana, dos sistemas iaC**s»*»Cu com o 

objetivo de se investigar a existência e a magnitude dos 

efeitos acima citados. Por outo lado é importante estudar, 

de maneira sistemática, este processo nesta faixa de 

assimetria do canal de entrada e núcleos-alvo, já que é uma 

regiSo muito carente de dados experimentais. 

n motivação para a escolha do sistema acima, se encaixa 

dentro de uma linha de pesquisa do Laboratório Pelletron, 

que estuda, além da fus9o nuclear para núcleos alvo na 

regiSo de Ni e Cu utilizando os projéteis disponíveis no 

Acelerador Pelletron, também reaçSes de transferência e 

espalhamento elástico e inelástico. Nesse sentido medidas 

realizadas para os sistemas »*0**»'*°Cu revelaram diferenças 

importantes para os dois isótopos ("anomalia de 

Umiar*)(Pe87b). 

0 estudo das reaçBes de fusSo requer técnicas de 

identificação dos produtos de reaçlo. Nesse trabalho optamos 

pela técnica de tempo de vôo, acoplado à um defletor 

eletrostático com a finalidade de separar as partículas 

espalhadas elásticamente dos resíduos de íusío. Esse sistema 

é descrito, com detalhes, no item III. 1, onde discutimos as 

vantagens e desvantagens dessa técnica. Na seçlo III.2 e 

III.3 mostramos o aparato experimental utilizado e as 

técnicas necessárias na obtençlo e reduçlo dos dados para a 

determinação da seçlo de choque de fuslo. 

No capitulo II discutimos os modelos teóricos 

usualmente utilizados na interpretação dos dados de seçlo de 

choque de fuslo em energias acima da barreira coulombiana. 

# 
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Para energias em torno i abaixo da barreira coulombiana, 

discutimos o papel da deformação estática e o formalismo de 

canais acoplados. No fim do capítulo é feito um breve resumo 

do aparato teórico necessário para a analise dos resíduos de 

evaporação através dos espectros de velocidade. 

No capítulo IV é feita a analise dos dados, tendo em 

vista os modelos teóricos estudados. 

Finai nte, no capitulo V apresentamos as conclusBes 

relativas ao estudo realizado. 
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I I . C O N S I D E R A Ç Õ E S T E Ó R I C A S 

II.1 - NPTUREZP 5EMI-CLÓ55ICR DPS REHÇ0E5 ENTRE ÍONS 

PE5RD05 

Una das principais características das reaçBes entre 

ions pesados é o pequeno comprimento de onda, associado ao 

movimento relativo no sistema de centro de massa dos 

núcleos interagentes, comparado com as dimensBes tipicas que 

caracterizam a interação entre os núcleos. Rssim, ea 

colisões abaixo da barreira coulombiana, o comprimento de 

onda pode ser comparado com a distancia de máxima 

aproximação entre os núcleos e para colisSes acima da 

barreira, o comprimento de onda pode ser comparado com a 

soma dcs raios nucleares dos núcleos interagentes (Br72). 

Essa propriedade permite que se aplique conceitos 

semiclássicos na descrição dos processos de colisão entre 

ions pesados tais como: trajetórias, parâmetros de impacto, 

etc. . 

0 principal interesse das aproximações semiclássicas à 

a facilidade de visualização dos diferentes processos 

possíveis numa reaçSo entre íons pesados. Em contrapartida, 

•sta descrição mascara qualquer efeito microscópico, de 

natureza quintica. Tais efeitos só podem ser incorporados a 

descrição semiclássica de maneira fenomenológica. 

Utilizando a descrição semiclássica, podemos 

classificar os diferentes tipos de reaçío entre íons 

pesados, de acordo com o parâmetro de impacto b ou com o 

correspondente momento angular orbital dado por l=bp»/h, 

sendo p» o momento linear relativo inicial assintótico. 

Dentro desse esquema, podemos decompor a seçlo de choque de 

reaçlo em funçlo do parâmetro de impacto ou, de modo 

equivalente, cm função do momento angular orbital, como 

mostra a figura II.1. Essa decomposição é muito utilizada 

(BoOO) e vale na região de energias onde o canal de fissão 

do núcleo composto nVo é importante. 
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Figura II.1 - Decomposição esquemática da seç3o de 
choque de reaçSo em funçSo do momento angular orbital l 
mostrando os intervalos onde ocorreriam os canais das 
reaçOes diretas (oD),espalhamento muito inelástico 
dint) e formaçío do núcleo composto ou fus3o (a N C). 

Classicamente, as linhas verticais da figura II.1 

estabelecem intervalos de momentos angulares para os 

diferentes processos, estando a fusíp associada aos menores 

valores de parâmetros de impacto. Entretanto, recentemente 

foi mostrado que a interface entre os vários processos n?o é 

tio nítida (Re86) e talvez nem exista. 

II.2 - CALCULO DP SEÇÃO DE CHOQUE DE FUSÃO 

Considerando o tratamento semiclássico discutido na 

ftçlo anterior, a seçlo de choque de fusa'o pode ser expressa 

em funçío da soma de ondas parciais que contribuem para esse 

processo, e é dada por (5c77): 

o>«t*» E (2l*1)T,' 
l-O 

(1 ) 

onde ft é o comprimento de onda assintótico associado ao 

movimento relativo e T,' é o coeficiente de transmissão, que 
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forneça • probabilidade de que a onda parcial COM «omento 

angular l penetre através de una barreira de potencial, 

podendo num processo subseqüente ocorrer a fuslo. 

Para calcular o coeficiente de transmissão T,r devemos 

especificar o potencial de interação entre o projétil e o 

alvo. Para energias em torno e abaixo da barreira slo 

utilizados usualmente potenciais de interação efetivos 

esf«ricamente simétricos (Br84) escritos como: 

V(r,l)8VM(r)»Ve(r)*h»l(U1) (2) 
2ur* 

sendo r a distância entre os centros dos núcleos 

interagentes e u a massa reduzida do sistema. VN(r) e Vc(r) 

representam o potencial nuclear e o coulombiano, 

respectivamente, e o último termo da expressão II.2 é o 

potencial centrífugo repulsivo. Um esquema do comportamento 

do potencial efetivo pode ser visto na figura II.2. 

V(r.<) 

r 

Figura II.2 - Potencial efetivo de interação em funçío 
da distância de separação para o momento angular 1*0 
(linha cheia), correspondente à soma do potencial 
nuclear mais o potencial coulombiano. Q altura da 
barreira para 1*0, no ponto máximo, define a barreira 
coulombiana do sistema. P curva pontilhada representa o 
potencial efetivo para um valor arbitrário l do momento 
angular. 

<'O-V(rv0>Wr)»Vc(rJ 
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0 aodcl o nais kiaples para se deterainar os 

coeficientes de transaissSo T,r, válido para energias acieia 

da barreira couloabiana, dentro de uaa iaage ouraaente 

clássicat supBe que as trajetórias associadas a »>«rã<ietros 

de iapacto onde existe contato entre as superficies 

nucleares levaa a fusSo. Nesse Modelo, conhecido como aodelo 

do corte abrupto, existe ua aoaento angular crítico, que é 

funçSo da energia de boabardeio. tal que: 

[ 1 para IsU,. 
(3) 

0 para l>lcr. 

Coa o uso da expressão II.1 e a aproximação acima a 

scçlo de choque de fusSo é, desse modo, escrita como (KrflO): 

eF«»R»M - VB(R)/Ec«3 (4) 

onde, R é o raio de interação, dado pela romã dos raios 

nucleares dos núcleos interagentes e V,(R) é a altura da 

barreira no raio de interaçSo R. 

Pela descrição acima vemos que ov tem um comportamento 

linear am funçSo de 1/EC„, e a aproximação acima pode ser 

utilizada em estimativas dos parâmetros que definem a 

barreira de potencial. 

Um refinamento do modelo descrito acima consiste em 

incorporar correçSes quânticas, tais como o processo de 

penetração da barreira do potencial efetivo, ainda descrito 

como dependente unicamente da distância de separação entre 

os núcleos interagentes, para cada onda parcial com momento 

angular l. Novamente consideramos que os núcleos s9o 

esféricos, nüo levando em conta nenhum grau de liberdade 

intrínseco do projétil e do alvo e que o potencial efetivo 

nfo varia durante a interação. 0 tratamento acima, ainda que 

imponha severas restrições a descriçSo de fusSo entre ions 
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pesados, permite calcular a seç3o da choque de fuslo em 

energias abaixo da barreira coulombiana. 

UMa descrição quantitativa do processo de penetração de 

uai barreira unidimensional (dependente exclusivamente da 

distância radial r) pode ser feita utilizando-se o método 

JVKB (Fr65), que permite calcular os coeficientes de 

transmissão para cada barreira de momento angular l através 

da expressão: 

T,(E) « 11 • expCS,)]-* (5) 

onde St é dado por; 

i, < 2 ((2u / h H V U . U - E H * ' * dr (6) 

Na expressão acima os valores de rt e r3 s3o os pontos 

de retorno clássico, conforme esquematizado na figura II.3. 

V(r,l) 

Figura II.3 - Máximo da barreira efetiva de potencial, 
mostrando os parâmetros relevantes na aproximação JWKB, 
R Unha tracejada indica a aproximação parabólica para 
o topo da barreira. 
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Desse aodo, T, pod» ser obtido, conhecendo-se o 

potencial efetivo através da integração da equaçlo II.6. 

Entretanto, un outro processo usual consisto ea aproxiaar o 

top-» da barreira por una parabola invertida, representada 

pela linha pontilhada da figura II.3, e desse aodo, o 

coeficiente de transmissão pode ser calculado exataaente 

pela expressão abaixo (Hi53): 

" M E ) « (1 • exp[(2i/f»wl)(V..,-E))>-» (7) 

onde V..j é a altura da barreira para a onda parcial coa 

aoaento angular l, e a grandeza vt dada por: 

«*» ' H d»V(r.l)1"« (6) 
\* dr* JR, 

i a freqüdncia do oscilador haraônico utilizado para 

representar a barreira de potencial, e esta associada a 

curvatura da barreira. P» i a posiçlò do máximo de potencial 

V» .i i conforae aostrado na figura II.3. 

R aproximação da barreira parabólica, em geral, fornece 

resultados satisfatórios em energias próximas ao topo da 

barreira, mas em energias muito abaixo do topo, o efeito da 

assimetria da barreira torna-se maior, principalmente para 

sistemas m&is leves. Nesse caso e preferível calcular os 

coeficientes de transmissão utilizando o método JilKB. 

Baseados nos métodos até aqui descritos, Wong propôs um 

modelo (Wo73) que permite obter a seçlo de choque de fusSo 

através de uma expressão analítica. Nesse modelo, que também 

utiliza a aproximação parabólica, os parâmetros que definem 

a barreira slo independentes do momento angular e iguais è 

posiçSo G OT-vr* h>rau da barreira de onda parcial com 

1*0, ou seja: 

R, « Ro 
(9) 
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Substituindo a somatória em l por una integral na 

equação II. 1, o levando-se •• conta as ey pretsõêi X.9 

obtém-se a seguinte expressão para a seçSo de choque de 

fuslo: 

•y * IU>{1kw0/2Een) ln<1 • exp[(2»/tkw0)(E-V.)]> (10) 

Para energias acima da barreira, onde E-VB>tiw0 a 

expresslo acima tende assintoticamente aquela obtida por 

consideraçBes semi-classicas (equaçSes II.1 e II.4). 

Do que foi exposto nesta seçfo vemos que o modelo de 

penetraçlo de barreira requer o conhecimento do potencial de 

interação VN(r) entre os núcleos inter agentes. Vamos, na 

seçlo seguinte, discutir um pouco a respeito desses 

potenciais. 

II.3 - P0TENCIRI5 NUCLEARES 

0 potencial de interação nuclear pode ser obtido, ou 

através de modelos microscópicos que, a partir da interação 

nucleon-nucleon, procuram resolver o problema de muitos 

corpos envolvido na interaçlo núcleo-núcleo, ou através de 

modelos macroscópicos, onde o potencial é construído de uma 

maneira mais fenomenológica. Na primeira categoria estSo por 

exemplo, os métodos suto-consistentes de Hartree-Fock (F178) 

• os potenciais de convoluçlo (folding potential)(Br74). No 

segundo grupo estSo os modelos desenvolvidos a partir das 

idéias contidas no modelo da gota líquida (Hy66, My69). 

Neste trabalho utilizaremos potenciais obtidos segundo essa 

última abordagem. 

0 base para o desenvolvimento do modelo da gota liquida 

é que, em sistemas onde a espessura da superfície é pequena 

quando comparada com sua dimenslo (sistema leptodérmico), a 

energia potencial pode ser decomposta em um termo de volume 
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• ua terno de superfície. Rssia, para ua núcleo coa núaero 

atônico R podeao escrever: 

E*oL * - Cwp4C.R»"B»(n)*Eeouc»»<b/R) (11) 

Rs constantes Cw e C* slo dadas por: 

Cs, * aw(1-KvI») ; C. > a.(1-K.I=») (12) 

onde as (av) • K« (K«) slo as constantes de energia de 

superficie (voluae) e as constantes de assiaetria de 

superfície (voluae) respectivaaente. Bs(n) é a razlo da área 

superficial de um núcleo deforaado e a de ua núcleo 

esférico. 0 grandeza I define o excesso aédio de neutrons e 

é dado por I=(N-2)/P. 0 últiao terão da equaçlo 11.11 

representa correçSes ao terão de energia de superficie (tais 

coao correçSes de curvatura) que podea ser expandidas ea 

série de potências da razlo entre a espessura da superficie 

nuclear (b) e a diaenslo do sisteaa (R). 

R obtenção do potencial de interaçlo pode ser feita de 

verias maneiras. NIo nos deaorareaos derivando essas 

deduçSes, poréa é necessário ua comentário sobre cada 

potencial utilizado. Esses coaentirios baseiaa-se ea 

revisSes feitas ea (Te65b) e (Li66). 

II.3.1 - Potencial de proxiaidade 

R idéia básica do potencial de proxiaidade (B177) é 

calcular a energia potencial de superfície associada a 

configuração de dois núcleos interagentes, através do 

teorema da proxiaidade (De75), que peraite obter a força que 

se origina quando duas superfícies suavemente curvadas se 

aproximam. 

De acordo coa o teorema da proxiaidade, a força entre 

dois corpos indeformáveis, suaveaente curvados, ea funçfo da 
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Manor distância de aproximação 6 proporcional ao potencial 

de interação por unidade de área entre duas superficies 

paralelas, constituídas do mesmo material (sendo a constante 

de proporcionalidade uma medida da curvatura média dos dois 

objetos), sendo que a força máxima ocorre no ponto de 

contato. 

Considerando cada núcleo interagente como uma 

distribuição leptodérmica esfericamente simétrica de matéria 

nuclear e utilizando o modelo nuclear de Thomas-Fermi com 

uma interação fenomenolôgica nucleon-nucleon tipo Yukawa 

(Ra7B) obtém-se a seguinte expressão para o potencial de 

proximidade: 

VN(e) * 4irbR5(e) (13) 

onde R * CiCa/ÍCt+Ca) e 3(e) é denominada funçSo universal 

do parâmetro adimensional 6 (isto é, se podemos conhecer S 

para um núcleo, ela fica univocamente determinada). Uma 

expressão analítica para 5(e) (B177) é dada por: 

IU)«-0.5(e-2.54)»-0.0652(6-2.54)* para 6*1.251 

(14) 

I(6)«-3.437.exp(6/0.75) para 6)1.251 

• o parâmetro adimensional 6 vem dado por: 

e • (r-C,-Ca)/b (15) 

onde 

Ci « Rid-b'/R*») (16) 

Nas expressBes acima R é o raio equivalente da 

distribuição, ou seja o raio de uma distribuição uniforme de 

mesmo volume que a distribuição leptodérmica e b é a 

espessura da superfície. Os valores recomendados para os 

parâmetros R, b e r slo: 
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R, « i.2an,»'» -0.76 • o.en,-»'» f« (17) 
b « 1 ii (16) 

r » 0 . 9 5 1 7 Ç 1 - 1 . 7 B 2 6 C N Ü ) 2 / A \ ) M*V (13) 

onde P é o coeficiente de tensSo superficial e N.Z.fl sSo as 

quantidades de neutrons, protons e o número de massa so 

sistema composto. 

II.3.2 - Potencial KNS 

0 ponto de partida, para a obtenção do potencial 

desenvolvido por Krappe, Nix e Sierk (Kr79), consiste em 

modificar o termo que descreve a energia de superfície no 

modelo da gota liquida. 0 motivo principal dessa modificação 

é a n3o validez do modelo da gota liquida quando acontecem 

configuraçSes que tem dimensSes comparáveis à espessura da 

superficie (por ex. um "pescoço"). EntSo eles constróem um 

modelo que nío tenha cálculos microscópicos auto-

consistentes, baseando-se em fatos fenomenológicos. 

Rs principais condiçSes para isso s3o: 

a) Para configurações esféricas, o resultado deva dar 

praticamente o mesmo que o modelo da gota líquida. 

b) Entre dois fragmento* separados deveria haver uma 

energia de interação atrativa além da repulsSo coulombiana. 

0 alcance da força atrativa tem que ser um pouco maior que o 

raio da superficie equivalente por uma distância mais ou 

menos dada pelo alcance da interação nucleon-nucleon. 

c) Nío deve sar sensível á detalhes n?o físicos da 

forma da superficie nas regiBes como "pescoços". 

d) Deve ser possível calcular as novas expressSes com 

um esforço computacional razoável. (menor que os cálculos 

microscópicos de TDHF) 

Essas condiçOes sfo satisfeitas .se fizermos uma 

redefinição do termo de energia de superficie no modelo da 

gota liquida, através de uma expressão do tipo: 
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E*' «2r0C,B • -C, >xP(-ir-r> |/a) d=»r»d»F (20) 
3a 6ire»a» J |f-r'|/a 

P equaçSo acima corresponde ao calculo da auto energia 

de una distribuição nuclear cujos elementos de volume 

interagem através de um potencial de Yukawa de alcance a. 0 

valor de C„, que corresponde a constante de energia de 

superfície é dado pelo modelo da gota liquida (equaçSo 

11.12). 

R integração da equaçlo 11.20 acima é feita sobre o 

volume da configuração nuclear cuja magnitude é mantida fixa 

e igual a (4/3)*R©», onde R0 é o raio nuclear equivalente e 

obtido por R©=r©B»'*. 

0 primeiro termo da equaçSo 11.20 cancela o termo de 

energia volumétrica proveniente da integração da funçío de 

Yukawa. Para núcleos esféricos, no limite de "a* tendendo à 

zero, a equação 11.20 reproduz, de maneira exata, a energia 

de superfície no modelo da gota liquida (Kr73). 

Quando aplicamos a equação 11.20 para duas lâminas 

semi-infinitas de matéria nuclear separadas por uma 

distância s, a energia de interação por unidade de área é 

dado por: 

6„ « -(C»/2wr0*)e-»'» (21) 

Entretanto, pelo teorama da proximidade, a energia de 

interação é minima em s O , • a equaçlo 11.21 nV satisfaz 

essa condição, que reflete a saturação da matéria nuclear 

uniforme em equilíbrio. Esta condiçlo pode ser satisfeita 

(Kr79), substituindo a funçío de Yukawa na equaçío 11.20 por 

uma superposição da funçlo de Yukawa e uma funçlo 

exponencial. Isso traz parâmetros adicionais que serio dados 

pela condiçSo de saturaçlo. Entlo 11.20 se reescreve como: 
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rr0»a» J 
EM* » -C« {|F-F«|/> - 2)exp(-l?-r» 1/a d»rd»r» (22) 

Bar©»a* J |F-T«| 

que é compatível COM O teorema da proximidade, ou seja: 

deN/ds|..0 = 0 (23) 

Para um núcleo esférico de raio equivalente Re a 

integração da equação 11.22 fornece o seguinte resultado: 

EM«
0>*{1-3R0-

a*(RD*1H2*3Ro-»»3RD-*]exp(-2RD)>r:BB*'* (24) 

onde RD=Ro/a. 

Se considerarmos dois núcleos esféricos, de raios 

equivalentes Ri e Ra» cujos centros sío separados por uma 

distância r a energia de superfície do sistema é dada por: 

EM«o>(1,2) * EN«o>(1) • EN<«>>(2) • VN(r) (25) 

onde EN«°>(1) e EM
<e>(2) slo dados pela equaçSo 11.24 e V„ 

representa a energia nuclear de interação calculada a partir 

da equação 11.25 que fornece: 

V„(r) = -D[F+s/a)(Rs3/r)exp(-s/a) (26) 

Nesta expressão Rxa representa a soma dos raios 

equivalentes c s«r-Ria. R constante D, associada a 

profundidade do potencial é dada por: 

D*(4a»g(Ri/a)g(Ra/a)/(r0*R»3))C»'exp(-Ria/a) (27) 

onde: 

g(x)*x.cosh(x)-senh(x) (2d) 

C«'«£C.(1).C.(2))«'» (29) 

F- 4 • R»a/a - f(R»/a)/g(R»/a) - f(R8/a)/g(Ra/a) (30) 

• í(x) • *».5cnh(x) (31) 
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Cabe ressaltar que a equaçSo 11.26 Só é valida para 

s»0. n determinação d* u„(r) para ssO requer o conhecimento 

dos processos físicos que ocorre* no interior do ponto de 

contato. Esse problema é contornado utilizando-se uma 

parametrizaçio parabólica do potencial para s<0, ou seja: 

V„fr) r -u0 • B.(r/Ria) • C.(r/R4a)» (32) 

onde B e C sSo determinados pelas condiçSes de continuidade 

tanto do potencial como da primeira derivada: 

B « 2V0 - D[(R13/a + 3)F - R13/a] (33) 

C * -V0 • Dt(Ria/a • 2)F - R»a/a] (34) 

onde V© é a profundidade do poço. F e D foram descritas 

anteriormente. 

fls constantes envolvidas s3o extraídas de experimentos 

como espalhamento elástico de elétrons, espalhamento 

elástico de ions pesados, alturas de barreiras de fissío e 

massas do estado fundamental. Os valores recomendados sSo: 

r©*1.16 fm ; a=1.4 fm ; a.=24.7 HeV ; K»*3.0 (35) 

Nesse ponto sSo necessários alguns comentários à 

respeito dos potenciais definidos anteriormente. Existe uma 

diferença (Te85b) entre o potencial de proximidade (PRT) c o 

KNS, originado nas diferenças de raios nucleares. Na soma 

dos raios equivalentes do alvo e projétil o PRT tem um raio 

menor que o KN5. Outras diferenças podem aparecer devido ao 

fato de que o PRT é mais profundo perto do ponto de contato» 

II.3.3 - Potencial de «ilczynsky 

B idéia, neste caso (Vi7B), é explicar o comportamento 

da seçlo de choque de fuslo em energias muito acima da 
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barreira onde a seçlo da choque da fusfo tona valores cada 

vez Menores e a seçlo de choque de reação cresce. B asneira 

geral de como obter uaa seçSo de choque de fusSo que diminua 

coa o aumento da energia de bombardeio, é fazer COM que a 

força nuclear seja relativamente «ais atrativa CM 

intensidade que as forças repulsivas couloobiana e 

centrifuga. 

Para isso, escolhe-se um potencial nuclear tip* Woods-

Saxon onde seus parâmetros serio determinados a partir do 

modelo da gota liquida. EntSo temos: 

••« * -Vo.U • expl(r-R)/al>-» (36) 

onde: 

Vo'b.u^in»»^» • Ba»'» - (fl,*Ba)
a'*> 137) 

a*(Ci*Ca)Ve/(16«rC,Ca) (38) 

C,BR,-b»/R, (39) 
R.-i.zaB.i'-d-o^asfl,-»'*) (40) 

Nas expressBes acima bau* • o coeficiente de energia de 

superfície no modelo da gota líquida c b a espessura da 

superfície nuclear. Os valores recomendados para esses dois 

parâmetros slo: b»UF. = 17 HeV e b-1.0 fm. 

0 potencial acima é uma boa parametrizaçlo para núcleos 

com 50sBNcs260. 

Essa maneira de parametrizar o potencial nuclear com um 

potencial do tipo Voods-Saxon se acha também num trabalho de 

Bondorf e colaboradores (Bo74). 

II.3.4 - Potencial de Ngô 

Baseando-se nos resultados de Hohenberg e col. (Ho64) e 

Sham e col. (Sh66), que mostraram que, para um sistema 

quftntico (em especial um ensamble fermiônico) a energia 

pode ser expressa por meio dt um funcional que depende da 
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densidade local de partículas , foi desenvolvido o 

formalismo da densidade de energia para núcleos (Br68,5h69). 

Esta idéia i muito atrativa porque permite, a 

principio, substituir o problema de muitos corpos, que 

envolve, entre outras coisas, uma descrição da interaçSo 

nucleon-nucleon, por um formalismo tipo lagrangeano. 

0 problema i que nSo se tem nenhum método que nos 

permita conhecer o lagrangeano a priori, e que seja único. 

Entlo, o que se faz é desenvolver aproximaçBes desse 

funcional de energia usando métodos semiclassicos. 

0 primeiro passo é fazer uma separação da energia total 

numa parte homogênea, que corresponde ao comportamento da 

matéria nuclear semi-infinita, e uma parte n9o-homogênea que 

s9o correçSes da parte homogênea somada a correçSes aos 

termos de energia coulombiana. P parte nío-homogênea é 

expressa por uma expansão em potências de gradientes da 

densidade de energia, e a parte homogênea constróe-se 

expressando a densidade de energia como uma forma 

polinomial, onde os coeficientes da expansão s3o obtidos 

•través do melhor ajuste da energia de ligaçSo por nucleon 

E/R. E claro que até agora nlo se incluem efeitos de 

camadas. 

Em trabalhos de Ngô e col. (Ng75a,Ng75b) foram 

incluídas correçSes devido a efeitos de camada. Os cálculos 

feitos, após algumas simplificaçSes, conduzem à: 

V H U ) . (RiB„)»'» UN(r) (41) 

R aplicaçlo de UN(r) a um conjunto de sistemas fornece 

curvas com translaçSo relativa de onde se obtém: 

UM(s> • 
-Vo.«xp(-0.27s») para »*0 

-V» • 6.3s* para s<0 
(42) 

onde 
9 

- 18 -



s « R - r0(R»»'» • Ra*'»> (43) 

Os parâmetros r0 e V© slo obtidos através de um estudo 

sistemático de onde se tem: r© = 1 fm e v"o = 30 MeV. 

11.3.5 - Potencial de Bass 

Como os outros potenciais, Bass (Ba74) baseou-se em 

certos fatos experimentais para desenvolver seu modelo. 

Temos primeiro, um conjunto de suposiçBes a saber: 

a) Despreza-se a deformação e a transferência de massa, 

isto é, o tamanho e a forma dos núcleos interagentes é 

congelada. 

b) 0 movimento relativo é tratado classicamente, 

supondo interaçSes de dois corpos fenomenológicas, 

conserva tivas e nuo conservativas. 

c) Para que exista a fusa*o, o sistema deve penetrar à 

distâncias onde a força de dissipaçSo subtraem enerriia do 

movimento relativo e provocam a captura numa região atrativa 

do potencial de dois corpos. 

Essas suposiçSes sío necessárias para que a trajetória 

incidente alcance um ponto da nSo retorno. Plém disso, o 

estado inicial do processo ocorre num lapso de tempo 

suficientemente curto para que não ocorram deformaçSes 

apreciáveis na forma macroscópica do sistema, ou que exista 

fragmentação. Também no potencial tem que existir um poço, 

caso contrário nío se tem captura. Os fatos a serem levados 

em conta s3o: 

i) P seçSo de choque de fusSo ar é menor, ou no máximo 

igual (em baixas energias) á seçüo de choque total de reação 

(a X N T). 

ii) 0 momento angular limite (lru«) para a existência 

de fusSo aumenta com o aumento da energia. 
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iii) Para um certo núcleo composto, e para uma certa 

energia de excitaç«to, lru« depende dos fragmentos iniciais, 

sendo entSo propriedade do canal de entrada. 

De acordo com o exposto, o potencial nuclear é preciso 

apenas para distâncias r>Rta, isto é, maiores que uma certa 

distância onde ocorre a absorção e em seguida a fusSo. Logo 

o potencial é real por definição. 

R parte nuclear do potencial é baseada no modelo da 

gota liquida de onde se obtém: 

VNCr) * -4ir(R1Ra/Ria)f(s) (44) 

onde f(s) é uma funçío universal de s Ís=r-Ria) e nSo 

depende dos núcleos iniciais envolvidos. 0 parâmetro r é o 

coeficiente de energia superficial. 

R expressão para f(s) fica: 

fCs) s d.exp(-s/d) (45) 

onde d é uma medida do intervalo de aç3o das forças 

nucleares. Os valores utilizados para os parâmetros s3o: 

d*1.35 fm ; ro*1.07 fm ; a.=17 Me" (46) 

onde a««4trR,*R-»''». 

11.3.6 - Potencial de Christenscn e Winther 

R idéia central do potencial de Christensen e Winther 

(Ch76) é apresentar um potencial nuclear obtido através de 

uma sistemática de medidas de espalhamento elástico. Eles se 

baseiam nas seguintes idéias: 

a) R distribuição angular para o espalhamento elástico 

e para reaçBes periféricas, entre ions pesados, é governada 
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pelo ângulo d* arco-iris na funçVo de deflexSo clássica 

(Ma73, 5Í73, NÍ73). 

b) Os padrSes completos de difraçüo e interferência 

para o espalhamento elástico podem ser reproduzidos através 

do conhecimento das trajetória! clássicas perto da situação 

de arco-iris (Kn74, Ko75). 

c) Os efeitos da parte imaginária do potencial são 

pequenos diante das distâncias relativas envolvidas. 

Diante desses fatos, os autores afirmam que a 

distribuição angular para o espalhamento elástico depende 

principalmente da parte real do potencial nuclear. 

Para parâmetros de impacto b grandes, e para energi** 

nSo muito próximas á barreira coulombiana, podemos usar a 

teoria de perturbação para determinar as trajetórias 

clássicas no campo de potencial efetivo, dado pelo potencial 

coulombiano somado ao potencial nuclear. 

Rtravés de uma parametrizaçío observando as condiçSes 

acima se obtém: 

VN(r) > Vo.exp[-(r-R)/0.633 (47) 

onde 

Vo • -70.Z»Za/(2.72*R)» (48) 

R « 1.07CRi*'»*na»'») (49) 

Rs condiçSes de aplicabilidade desse potencial se 

restringem ás condiçSes onde a teoria de perturbação 

permanece válida, isto é, o potencial nuclear é uma 

perturbação no campo coulombiano. Dessa forma, a 

parametrizaçlo acima serve para a cauda do potencial, sendo 

válida apenas para r>rs onde r.=R+2.72 fm. 
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11.4 - DISCU5SR0 SOBRE O MODELO ÜNIDIMENSIONRL OE 

PENETRRÇÕO OR BPRREIRR. 

Nos modelos desenvolvidos nas seçBes anteriores a 

estrutura interna dos núcleos interagentes na"o é 

considerada, sendo o único grau de liberdade envolvido no 

cálculo da seçSo de choque de fusSo a distância entre os 

centros dos núcleos, que consideramos como sendo esféricos. 

Na literatura existe uma grande quantidade de 

aplicaçSes dos potenciais acima citados, tentando ajustar os 

dados experimentais de seçlo de choque de fusSo. Uma 

primeira conclusão é que o modelo da penetração da barreira 

unidimensional reproduz de maneira bastante satisfatória 

(Va81) a seç3o de choque de fusüo em energias em iorno da 

barreira coulombiana CV.csECni2VBC)• 

Uma segunda conclusão é que nSo é possívei ajustar os 

dados experimentais num intervalo grande de energia, 

incluindo as energias abaixo da barreira coulombi ar.a. 

Das sistemáticas de dados de fusío levantadas (Va81, 

Bi83), 6 clara a diferença entre o> subcoulombiano medido e 

o previsto teoricamente, que chega a ser de ordens de 

magnitude. P saída encontrada seria a inclusão de mais 

alguns graus de liberdade no potencial nuclear e tentar 

calcular o coeficiente de transmissão de uma barreira 

multidimensional, incluindo possivelmente um acoplamento 

entre esses outros graus de liberdade (5t81 , Kr83, Es81, 

Br83). Esse estudo será feito nos próximos itens. 

11.5 - DEFORMAÇÃO E5TRTICQ 

Um dos efeitos mais simples de estrutura nuclear que 

pode ser importante nas reaçíJes de fus?o entre ions pesados 

i o efeito de deformação estática. Esse efeito pode ser 

9xpr**so classicamente de maneira simples, o que torna a sua 

visualização mais fácil. 
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Um dos primeiros estudos nesse sentido foi feito 

utilizando os isótopos do Samário (StBOb). Existe* vários 

isótopos estáveis desse elemento, cow parâmetros de 

deformação muito diferentes, e que pode», portanto, ser 

utilizados no estudo da influência da deformação estática na 

fusão. Para estas experiências foi utilizado coao projétil o 

núcleo esférico **0, e pode-se observar a influência da 

deformaçSo ca or, pois sabemos que a deformação do Sm 

aumenta com a sua massa. 

R anélise dessa experiência n?o poderia ser feita 

utilizando as expressSes deduzidas anteriormente para o>, 

pois o grau de liberdade adicional, associado á deformaçSo 

nlo este sendo levado em consideração. 

R existência da deformação estática introduz duas 

diferenças principais na situação fisica considerada (figura 

II. 4): 

a) 0 projétil vê diferentes pontos na superfície de 

acordo com a orientação do núcleo-alvo (efeito estático). 

b) 0 projétil pode excitar estados rotacionais (ou 

vibracionais) do alvo (efeito dinâmico). 

Para levar em conta o segundo efeito, é necessário 

considerar, por exemplo, as situaçSes em que o projétil 

deixe o alvo num estado rotacional (ou vibracional) antes da 

fusSo. R técnica para esse tipo de cálculo é a de canais 

acoplados que será descrita no item seguinte. 

Vamos considerar tntlo o efeito estático da deformação. 

R questfo é como incluir a informação sobre a deformação na 

seçfo de choque de fusão. Na figura II.4 vemos um núcleo 

esférico colidindo com um núcleo deformado. Fixemos a 

direçfo do eixo de simetria e vamos supor que a interação 

ocorra num plano. 

Para descrever essa situaçlo o grau de liberdade 

adicional é a orientação entre feixe e alvo, expressa 

•través do Simulo 6, que entra como parâmetro nessa 

descriçSo. Generalizando a expresslo de Wong (equaçlo 11.10) 

para • teclo de choque de fusfo podemos escrever: 
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65 ~~I I 1 1 1 ^i-,, . I , Wj 
Atturos de barreiro poro a f u s & i ^ ^ l ^ X v 

de^^SmU.O) f / ) \ (~_ 0: 

6 10 11 12 13 14 15 16 
r(fm) 

Figura 11.4 - CSícato efetuado po* Stok&tad [SttO] mottAondo a& OJUUAOA de. 
ba/uuina dt fauão pana o sl&tzma 0 * Sm como função do 
ângulo dt otientação 8, di^inido no dttaXht no canto &upt-
itío\ diAtUo. 
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>T(e)«ftw(e).R,»(e).tni1*C(2«#»w(t)l.CEM-E,(tl)l> (50) 
2Ec„ 

onde fizemos R0*Ra. R expresslo II.SO podo ser interpretada 

como a determinaçlo de uma esfera equivalente para o 

processo. Como o ângulo 0 nlo é vaia quantidade observável, o 

que se faz noraalatnti é uaa média sobre essa quantidade: 

<Or> * 
v/2 

er(0).sen0d0 (51) 
o 

0 calculo de (ar> • feito utilizando as expressBes 

derivadas por Vong (•o73), que utiliza um potencial nuclear 

tipo Woods-Saxon onde o raio do sistema R»a varia da 

seguinte forma: 

2 
Ria(9)= C R|[1»C5/4i,"Ma

cl'PaCcosV|)] (52) 
i«1 

onde foi considerada apenas a deformação quadrupolar. 0 raio 

Ri é dado por R|*1.25Rj»'*. 0 termo de quadrupolo também é 

considerado no potencial coulombiano. Para derivar 

expressOes mais simples, long assume CJCS A. posição e C-J^-JO.-tura, 

Para demonstrar como o efeito da deformação i 

importante em energias abaixo da barreira, reproduziremos 

aqui um cálculo feito por Hussein (HuôD para a reaçlo 

**0**8a5m. 0 parâmetro de deformação quadrupolar para o 

»»»5m é pa*0.23. Utilizando as exprcssSes acima foi obtido 

um abaixamento relativo da barreira coulombiana de, 

aproximadamente 10%. Para EC*<V,, • expresslo 11.10 nos 

conduz a Or**xp(ECn-Va), de modo que mesmo um efeito de 10% 

ji i bastante importante em o> nessas energias. 

Num trabalho mais recente, Lindsay e Rowley (LiS3) 

demonstram que, classicamente, o cálculo da seçlo de choque 
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de fuslo para um núcleo rotacional, supondo uma média sobre 

todas as orientaçSes possíveis do sistema deformado, implica 

em um acoplaaento (Ja70) de todos os estados da banda 

rotacional, que seriam, dessa forma, degenerados. Este 

procedimento, segundo os autores acima, é incorreto se 

somente o acoplamcnto do estado 2* é importante, que é o 

caso t ra as energias próximas da barreira coulombiana, onde 

• perda de energia na excitaç?o do estado 4* reduz a 

penetrabilidade da barreira. Baseado nesses autores podemos 

afirmar de que o calculo de ov, utilizando as expressSes de 

Vong descritas acima tenderia a superestimar a seçSo de 

choque de fusSo abaixo da barreira, pois nesses cálculos é 

feita uma media em ângulo, o que implica em acoplar todos os 

estados da banda rotacional degenerada, sem considerar a 

perda de energia. Fica implícito que a deformação estática 

nlo é possível de ser avaliada separadamente da deformação 

dinâmica, pois sempre teremos que fazer uma média em ângulo. 

Os autores acima sugerem de que os dois efeitos devem ser 

considerados em conjunto através do cálculo de canais 

acoplados. Esse cálculo será mostrado a seguir. 

II.6 - CBNQI5 RC0PLBD05 

Estamos interessados na seçSo de choque de fus9o 

subcoulombiana para ions pesados, cujos valores 

experimentais sío, subestimados pelo modelo de penetração de 

uma barreira de potenci;-' unidimensional. Os estruturas dos 

dois núcleos pesados em colisSo s3o muito complexas para 

terem parametrizadas por esferas rígidas, como supSe o 

Modelo unidimensional. Devemos considerar que os núcleos 

podem rodar, vibrar e trocar partículas, á medida que se 

aproximam para formar o núcleo composto. Atualmente, sabemos 

que (Re82) estes graus de liberdade adicionais podem 

desempenhar uf» ;,*pel importante na fusío subcoulombiana. 
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Nessa perspectiva, vamos considerar o cálculo de canais 

acoplados (0aÕ3b) onde todos os graus de liberdade podem, 

pelo menos em principio, ser considerados. Isso implica que 

cálculos numéricos bastante longos devem ser feitos para 

calcular a seçSo de choque de fusSo com detalhes. Porém, 

neste trabalho, vamos utilizar cálculos mais simples, onde 

aproximaçSes, as vezes drásticas, serSo feitas, com o 

intuito de ressaltar alguns efeitos que esses cálculo; 

apresentam. 

II.6.1 - 0 Problema de Canais Acoplados 

No cálculo de canais acoplados, vamos considerar a 

hamiltoniana total: 

H « H0(Ç) • K * V(x) • Vc^íx.Ç) (53) 

onde H0 é a hamiltoniana intrínseca do sistema em colisão, 

cujas estruturas internas sío descritas pela variável J. 0 

energia cinética e potencial relativa s3o dadas por K e V, 

respectivamente. Para simplificar o tratamento vamos 

trabalhar somente com a coordenada espacial x. 0 potencial 

representa uma barreira localizada em torno de x=0 para uma 

onda incidente de energia E. 

Introduzindo os auto-estados de H» temos: 

H0|n> * e„|n> (54) 

e expandindo a funçSo de onda total como: 

*« E X„(x)|n> (55) 
n 

a equsçSo de 5chr8dinger é equivalente ao seguinte conjunto 

de equaçSes acopladas para as funçSes de onda X„: 
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[-(1t*/2M>d*/dx»*V(x)-E)X_Cx)*-E(ctn.*<n|Vc»l.Cx.5>l»>)Xa.(x> 
(56) 

Estas equaçBes devem ser resolvidas d* acordo coa as 

condiçBes de contorno: 

[ tn»exp(-ik„x)*rnexp(iknx), para x-»+m 
C57) 

tnexp(-ik„x), para x-» -• 

Reina, p é a «assa reduzida • -n*k„*/2u=E-e„. 

Consideráramos o sistema como «stando inicialmente no estado 

fundamental indicado por n«0 e adotaremos C©*0. Os 

coeficientes de reflexlo e transaisslo para cada canal s9o 

dados por rn e tn, respectivamente. 

Rs equaçBes acima definem o problema no qual estamos 

interessados. Estamos assumindo que a massa reduzida e a 

energia potencial sío essencialmente as mesmas para todos os 

canais. Numa primeira aproximação, vamos considerar somente 

o caso no qual a interação de acoplamento pode ser fatorada 

nas partes intrínseca e de movimento relativo de acordo com: 

<n|v-cn.(x,5 )|m> « F(x)<n|G(5)|m> * F(x)6n. (58) 

onde o fator de' forma Fix) i independente dos estados 

intrínsecos que sSo acoplados. Estamos agora preparados para 

resolver casos especiais nos quais o problema de acoplamento 

é solúvel. 

II.6.2 - Desacoplando as equaçBes 

E possível desacoplar as equaçBes para X„ se pudermos 

tratar o fator de forma F como sendo efetivamente constante. 

Entlo obtemos: 
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<n|rU • F(x)6(?)|»> • €„*„. *F.6„. t H*. (59) 

Est» condiçlo pode nlo ser estritaaente encontrada nua 

probleaa fisico roil. Poréa, nosso principal interesse i na 

quantidade da fluxo qua atravessa a barreira. Coao ja foi 

demonstrado (DaS3a), essa quantidade depende essencialmente 

da intensidade do acoplaaento na regilo da barreira. Logo 

podeaos considerar a constante F« coao sendo ua valor 

representativo da força de acoplaaento nessa regilo. 

flpôs essas considerações, fica siaples resolver o 

probleaa do acoplaaento. Introduzindo a transforaaçlo 

unitária: 

Y.(x) x £ U.^X^x) (60) 

n 

onde U diagonaliza a aatriz M: 

E IUH, »!!,,.-* « A«*„. (B1) 
lk 

Feito isso, obteaos entlo as equaçSes desacopladas: 

l-(h»/2y)d*/dx» • V(x) • >. - ElY.íx) * 0 (62) 

Devido ao fatb de que toaaaos o fator de acoplaaento 

coao constante, nlo podeaos satisfazer rigorosamente as 

condiçBes de contorno iniciais requeridas pelo probleaa. 

Entretanto, para núcleos pesados, a energia relativa 

incidente é grande quando coaparada com as energias 

intrínsecas relevantes e coa a força de acoplaaento. Entlo 

•s condiçBes de contorno slo efetivaaente satisfeitas 

tomando fc constante ea 11.57, sendo agora hseka/2»i*E. 0 

coeficiente de transaisslo total é construído através da 

adiçlo de diferentes canais da forma: 
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T • t |t„|» (63) 
m 

Con a finalidade d« encontrar as funçBes Y.Cx) con o 

conportanento assintótico desejado, obtenos prineiro as 

solucBcs Y.(x) das equaçBes desacopladas COM as condiçBes do 

contorno usuais dadas por: 

[ exp(-ikx) • FLexp(ikx), para x-»*e 
(64) 

t_exp(-ikx), pare x—»-•. 

Usando as condições de contorno para Xn e a definicio 

de Y., V I M S que: 

Y.tx) * U.«7.(x) (65) 

Da unitariedade da «atriz U segue que: 

T * I |U.*|«|Ú|> s I |U..|*T[E. V(x)»A.) (66) 
m m 

Este resultado elucida o problema da penetraçlo da 

barreira con acoplanento de canais. 0 efeito do acoplanento 

é substituir a barreira V(x) por un conjunto de barreiras 

(V(x)#JU>. 0 coeficiente de transnisslo total i dado por una 

nédia ponderada dos coeficientes de transnisslo para cada 

barreira efetiva. Os pesos slo os fatores de superposiçlo 

|{n|0>|9 dos estados iniciais con as autofunçBes da natriz H 

correspondendo aos autovalores ^,. 

No linite clássico, para una barreira espessa, nlo ha 

transnisslo se a energia é nenor que Vm*\m, onde V. é o 

nàxino valor de Wlx). Neste caso, haverá un aumento nas 

energias abaixo de V. devido ao acoplanento de pelo nonos um 
valor de %m negativo. Por outro lado, para una barreira 

estreita, a transnisslo i essencialnente a nesna para todos 

es valores de à„, • conseqüentenente o acoplanento pode ter 
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•penas «MB pequeno «feito no coeficiente de transmisslo è 

bolsas energias. Desde eve os dados de fuslo para sisteaas 

pesados, quando comparados C M O «odeio unidimensional, 

exibem aumentos bastante elevados para a penetraçlo através 

da barreira de potencial, estamos lidando cea barreiras 

relativamente espessas onde os efeitos de acoplamento slo 

particularmente importantes para energias de bombardeio 

baixas. 

Recentemente, Tanimura e col. (Ta65) enfatizaram que, a 

aproximação de ocoplamento constante pode superestimar 

bastante a fuslo subcoulombiana, nos casos que os efeitos da 

ocoplamento sto fortes e os fatores de forma associados 

variam rapidamente. Dessa forma, se a interaçlo i forte, 

algumas modificações devem ser feitas. Podemos diagonalixar 

o sistema acoplado na regi3o da barreira (Da67), obtendo 

autoestados pn(r)> e autovalorts ̂ .(r) como uma funçlo de r. 

Daseados em 11.66 podemos entlo considerar a seguinte 

expresslo para a probabilidade de transmisslo total: 

T(E) « EonCr)|Ol*T. CE. V(r)»Jl„(r)) (67) 
* 

onde |0> ê o estado inicial e T„ é a probabilidade de 

tronsmisslo no autocanal m. Qqui os fatores de peso 

oq(R)|0>a slo fixados em R, que é a posiçlo da barreira nlo-

-perturbada. Supomos entlo que a superposição das 

probabilidades varia lentamente através da regilo da 

barreira, o que torna a escolha de R nlo critica. 

R construçlo aciea fornece a resposta exata no "limite 

súbito", estando de acordo com as consideraçBes de Tanimura 

e col.. Rlém disso, a aproximaçlo de ocoplamento constante 

pode ser derivada a partir da equaçlo acima. 

R equaçlo 11.67 pode ser facileente incorporada no 

cálculo da seçlo de choque de fuslo. Para isso expressemos 

os autopot .iciais nas vizinhanças da barreira nlo-perturbada 

COMO: 
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V(r)*A_(r)«V.t*V(r.)(r-r.)««;U<r. )•;*_( r.)(r-r. )•**.( r-r.)» 

(66) 

onde as derivadas A c -1'sSo obtidas via (Br83b): 

a« (-6 - tQ»*4F»(r.))»'»>/2 (69) 

o 9 i o ganho liquido em energia do movimento relativo no 

canal excitado, isto i. ffsOtAV» . Rqui Q i o valor de Q-de-

-reaçlo t ÒV( i a variaçSo na altura da barreira do canal de 

entrada, V.-V(r.). Rs posiçSes das autobarreiras serio, 

entlo, dadas por: 

r.. « r.-A'.(r.)/CV"(r.)*£(r.)) (70) 

as quais determinam as alturas das autobarreiras Vmm. Usando 

a aproximaçlo parabólica, a probabilidade total de 

transmisslo se torna: 

T(E) * £<m(r.)|0>*.(1*exp[(E-v..)/e]>-» (71) 
m 

onde e=(h/2w)[-V"(rB)/p]*^
a. Este procedimento funciona bem 

se os deslocamentos r»„-ra nSo s3o muito grandes. E 

conveniente controlar essa restrição fazendo com que a 

expanslo se dt em um intervalo limitado. Barreiras fora 

desse intervalo possuem pesos bastante pequenos. Q partir 

dos T(E) o calculo da seçSo de choque de fusSo é feito 

analogamente a expresslo II.1 

Todo o esquema acima descrito encontra-se codificado em 

um programa computacional chamado CCFUS (DaôB). Este 

programa calcula as seçBes de choque parciais e totais em 

energias próximas e abaixo da barreira coulombiana. 0 

potencial nuclear utilizado i o de Christensen e Winther 

(item II.3.6). Para o calulo dos fatores de forma para o$ 

canais inelisticos é usada uma expresslo derivada do modelo 

coletivo: 
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F"*(p.)*[(4»)-»'*H-p,RtdVN/dr(r. )J*F,e(r.)) (72) 

onde pi é o parâmetro de. deformação, R é o raio de interação 

e VM é o potencial nuclear. 0 segundo termo representa o 

fator de forma usual para a excitação coulombiana. Q fator 

(4w)-*' a resulta da média sobre todas as direçBes das 

coordenadas relativas. 

II.7 - ESPECTROS DE VELOCIDADE PORO 05 RESÍDUOS DE 

EVAPORRCBO 

Consider9ç8es cinemáticas para identificação dos 

resíduos de evaporação podem ser discutidas em uma base mais 

quantitativa através do uso do diagrama de velocidades 

mostrado na figura II.5 abaixo (Ca79): 

Figura II.5 - Diagrama de velocidade usado para 
discutir as propriedades dos resíduos de evaporação. 
Vc e VN são as velocidades de laboratório do núcleo 
composto e do resíduo, respectivamente. 

Na figura, Vc • u* »*o »» velocidades, no referencial 

do laboratório, do núcleo composto e do resíduo de 

evaporação respectivamente, enquanto que 0^ é o ângulo de 

laboratório do resíduo e 8 6 n é o ângulo de centro de massa, 

da velocidade de recuo resultante v,., dada ao resíduo devido 
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• emissão de várias partículas leves. 0 valor da velocidade 

de recuo vr e do angulo 8Cn depende de um complicado 

Mecanismo de evaporação seqüencial de partículas. Nào 

existe, portanto, expressSes analíticas simples para essas 

variáveis. Entretanto, existem consideraçSes cinemáticas 

simples as quais governam os limites extremos dessas 

velocidades. 

0 valor da velocidade de recuo vr é limitado por um 

valor máximo vMA)( dado pelo argumento de que o resíduo seja 

produzido no seu estado fundamental e que todas as 

velocidades de recuo sSo colineares. Se e„*x é a energia 

cinética maxima obtida pelas partículas evaporadas para 

produzir um dado resíduo de massa M„ no seu estado 

fundamental, ent3o: 

6**x • Ex - (Me • MR - Mc)c» (73) 

onde Ex é a energia de excitaçao do núcleo composto e M*, Mc 

e Mc s3o as massas do resíduo de evaporação, do núcleo 

composto e da soma de todas as partículas leves evaporadas, 

respectivamente. Supondo que todas as velocidades de recuo 

s?o colineares e usando cinemática de dois corpos, a 

velocidade máxima de recuo vM*x é dada por: 

v„*x • C2.MK.e„*x/M*.r1c)»'* (74) 

Por outro lado, usando o diagrama de velocidade da 

figura II.5 obtemos: 

V* * VCCOSBL. * (v„a - VcS.sen'eL.)»'8» (75) 

0 ingulo máximo de laboratório 8 n A M para os resíduos é 

entío dado por; 

stne**x • v«*x/Vc para vrAX<Vc (76) 
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Rs quantidades cinemáticas de interesse para os 

resíduos de evaporação sSo os centróides e as larguras na 

distribuiçSo de velocidades, como também a forma da 

distribuiçSo angular. Qpesar dessas quantidades serem 

previstas em detalhes através de cálculos estatísticos 

(Ga80), argumentos simples podem ser usados para derivar 

expressSes analíticas que concordam com muitos dos 

principais comportamentos cinemáticos. 

Idealmente, gostaríamos de ter uma expresSo analítica 

para a distribuiçSo da velocidade de recuo vr que 

incorporasse os efeitos da evaporaçSo em seqüência. Em vista 

disso, o primeiro passo é assumir que a distribuiçSo angular 

para todas as partículas emitidas é isotrópica no centro de 

massa. Neste caso o teorema do Limite Central fornece uma 

gaussiana para a distribuçSo de vr, esta distribuiçSo de 

probabilidades pode ser escrita como (Ca79): 

dao * K.vr.*.exp[-vr.
a/2sa) (76) 

dftendv,. 

onde K é uma constante de normalização, e o desvio padrSo da 

distribuiçSo das velocidades de recuo s depende dos detalhes 

do mecanismo de evaporaçSo. 

Transformando a eq. 11.76 para o referencial de 

laboratório em conjunto com a eq. 11.75, encontramos a 

distribuiçSo da velocidade de recuo V* no laboratório: 

d» o »Kv\»aexp{[-(v,csenel_)a-(V*-Vccosel.)»J/2s»> (77) 
dficdVn 

Note que a dependência em velocidade da quantidade 

(1/VR*). (d
ao7dftduR) é uma gaussiaia conforme o lado direito 

da equaçSo 11.77. Usando um valor médio para a massa dos 

resíduos de fusSo, a distribuiçSo experimental em velocidade 

pode ser transformada para um gráfico O / V * * ) . (dao/dfidVH) e 

entSo ajustada por uma funçSo gaussiana. Um exemplo é dado 

na parte de análise dos dados (item IV.7). No exemplo, 
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obtivemos UM valor para V* igual a Vccos8, dentro dos erros 

experimentais. 0 fato de os dois valores serem 

aproximadamente iguais indica que os resíduos de evaporação 

tem a mesma velocidade do núcleo composto (V c), com o termo 

cos6c devido a efeitos cinemáticos. Isto resulta que Vccos6 

nos dá a velocidade média dos resíduos de evaporação. 0 fato 

pode ser ilustrado através das duas soluçSes cinemáticas da 

equaçSo 11.75, desde que as soluçSes • - correspondem i 

emissSes trazeiras e frontais respectivamente. Supondo que a 

probabilidade de emissão seja simétrica em torno de 

Bc„=90°,as duas soluçSes sío igualmente prováveis e ent?o 

v\»=Vccosec. 

Concluímos entSo que a forma gaussiana da distribuição 

de velocidade é uma arma poderosa na análise dos d->dos pois 

permite verificar a forma dos espectros de velocidade dos 

resíduos de evaporação. 0 objetivo é ajustar todos esses 

espectros de velocidades através dessa análise é verificar 

experimentalmente (Ca79) como a largura da distribuição s 

varia com a energia de excitaç3o EM e posteriormente 

comparar esses resultados com os valores previstos» pela 

teoria Estatística do decaimento do núcleo composto. Essa 

análise será mostrada no capítulo IV. 
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Ill - P A R T E E X P E R I M E N T A L 

II1.1 - DESCRIÇQO DO HETODO DE MEDIDR 

III.1.1 - Introduçflo 

Nos últinos anos tem ocorrido um desenvolvimento muito 

rápido de técnicas pelas quais a identificação das 

partículas produzidas em reaçSes nucleares pode ser 

estabelecida. Escrevendo uma reação nuclear da maneira usual 

- X(»,b)Y -, a identificação de b pode ser determinada 

identificando seu número atômico Z e/ou sua massa atômica P. 

Particularmente, o estudo da formação do núcleo composto, 

através de uma reação de fus3o e seu posterior decaimento, 

pode ser efetuado através de várias técnicas. Se a fiss3o do 

núcleo composto n*o for um canal de decaimento importante a 

figura III.1 representa, esquematicamente, os principais 

produtos de uma reação de fus?o. Devido ao fato de que o 

núcleo composto decai principalmente por emissão de 

partículas leves, vemos que os resíduos de evaporação s3o 

emitidos em ângulos bastante dianteiros, formando um cone em 

torno da direçSo da linha do feixe. 

RESDUOS DE 
CWPORAÇAO 

ALFAS 

Figura II1.1 - Representaçlo esquemática dos produtos 
dt uma reaçlo de fuslo (Befl4). 
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Dessa asneira, uma técnica possível para o estudo das 

reações da fuslo seria através da identificsçlo dos resíduos 

de evaporaçlo do n»icleo coaposto foraado. Essa identificação 

pode ser feita, de aaneira direta, coa a deteçio dos 

resíduos de evaporaçlo ou, de aaneira indireta, através da 

identificaçlo da radiaçaV eletroaagnética característica por 

eles eaitida, no caainho seg-ido até atingir a estabilidade. 

0 aétodo indireto consiste na observaçlo das radiaçSes 

características dos resíduos de evaporaçlo, podendo estas 

ser as transições r características do nuclideo produzido no 

processo de decaiaento do núcleo coaposto, observadas num 

processo "ea linha" (feixe ligado), ou nua processo "fora de 

linha* (atividade residual)(Li66). Outra possibilidade é se 

observar os raios-X característicos de nuclíúeos radioativos 

nua processo fora de linha (StflOb). Os dois primeiros 

aétodos permitem a identificação de cada núcleo residual, 

por serem as radiações r características de cada nuclideo, 

enquanto o últiao nSo distingue nuclídeos de aesao número 

atôaico (isótopos). 

R identificação direta dos resíduos de evaporação pode 

ser feita através de sisteaas de teapo de vôo 

(Vi79), detetores telescópicos E- AE (Pe78), detetores de 

traço (Na70) e separaçlo química (Ja79). Rs duas últimas 

técnicas foram aais usadas no início das aedidas de fus3o de 

ions pesados, no coaeço dos anos setenta. Rtualmente as duas 

primeiras técnicas slo muito mais utilizadas que as duas 

últimas. 

0 sistema de tempo de vôo permite identificar o número 

de massa 0 dos resíduos de evaporaçlo, enquanto que sistemas 

telescópicos E- AE permitem a identificação de seu número 

atômico Z. Sistemas que utilizam os dois métodos 

simultaneamente, em conjunto com filtros de velocidade e 

defletores eletrostéticos ou magnéticos (CoOD, tem-se 

mostrado altamente eficientes e com grande poder de 

resoluçlo. 
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Neste trabalho estudaaos a fuslo pelos aétodos diretos 

utilizando a técnica do toapo do vôo coabinada COM ua 

sisteaa de deflexlo eletrostàtica. Discutireaos a seguir, ea 

detalhes, estes ãétodos incluindo nesta discussão as 

correçSes que devea ser aplicadas e, na parte final deste 

itea III. 1, suas-vantagens e liaitaçSes. 

III.1.2 - Descriçlo do sisteaa 

0 sisteaa identificador de aassas peraite aedir 

siaultaneaaente a energia (E) dos rtsiduos e o teapo (T) que 

esses demoram para percorrer uaa deterainada distancia (0). 

0 aassa (M) é ent3o obtida conforae a expressão: 

M*2ETa/D* (1) 

R correçSo para a aedida do número de aassa devido a 

inclusão de efeitos relativisticos na regiSo de energia do 

Rcelerador Pelletron-IFUSP é desprtzivel (aenor que 0.5% 

para protons com a maxima energia possível). 

Genericamente um sisteaa de teapo de vôo pode ser 

esquematizado conforme a figura III.2. 

DIREÇÃO DO FEIXE 
» 

Figura II1.2 - Esqueaa de ua sisteaa de ardida de 
teapo de vôo dos ions. D» é ua detetor do inicio do 
vôo, d é a distincia de vôo, 0a é o detetor de término 
de vôo e da energia do ion e i é o angulo de aedida no 
laboratório. 
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O detetor D* é tal que permite a passagem do resíduo 

através dele. emitindo um sinal indicativo do inicio da 

medida do tempo de vôo. 0 detetor Da. separado do detetor ü% 

pela distancia de vôo, fornece um sinal indicativo do 

término do tempo de vôo assim como de sua energia. 

Para ions leves, os detetores D» e Da s3o detetores de 

barreira de superfície. 0 detetor D» é do tipo 

transmissão, fino que permite obter informação também do 

número atômico. R informação do número atômico é obtida 

através das medidas da perda de energia no detetor Dx e da 

energia no detetor D a. 

0 sistema de tempo de vôo desenvolvido aqui no 

laboratório (Vi79) consiste em substituir o detetor Da por 

uma folha de plástico cintilador suficientemente fina 

(p*70 ug/cma) para permitir a passagem de ions pesados. 

R folha de plástico cintilador é acoplada opticamente 

por um espelho semi-esférico à uma fotomultiplicadora. Um 

desenho esquemático pode ser visto ná figura III.3. 

R resolução na determinação do número de massa dos íons 

é afetada pelas incertezas nas medidas da energia cinética 

dos ions e no tempo de vôo desses íons. fllém disso, existe 

uma imprecisão na distância de vôo dos íons devido às 

possíveis trajetórias causadas pelo ângulo sólido de 

deteçSo. Essas incertezas se relacionam com a incerteza na 

determinação dos números de massa pela expressão III.1 de 

onde obtemos: 

AM/M « [(AE/E)* • (2AT/T)» • C2AD/D)*]»'* (2) 

onde A representa a incerteza associada à variável que o 

acompanha. 

Para o intervalo de energias do acelerador (máximo de 

56 MeV para o feixe de i aC) e para a região de massa do 

núcleo composto formado (RNc*60), o tempo de vôo dos 

resíduos de evaporação é da ordem de 150 ns com uma 
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resoluçlo da aproxiaadaaente 1 ns, o que fornece uaa relaçlo 

AT/T da orde» de 0.71. 

R resolução na distancia de vôo depende essencialmente 

das diferentes trajetórias peraitidas pela geoaetria do 

sisteaa de detecto. Para a distSncia de vôo escolhida 

(D»74 ca) a incerteza na relaçSo AD/D é da ordea de 0.005%, 

o que o torna desprezivel perante as outras incertezas. 

R partir da expressão (III.2), teaos que, para 

conseguir uaa resolução ea aassa de AH / ri» 1 / 60 é necessário 

obter uaa resolução ea energia da ordea de 1.6%, o que n3o é 

possível devido a resolução intrinseca do detetor (nessa 

faixa de energia). Medidas do espalhaaento elástico para a 

reação "*TCu(*»Br ,y*Br)H*»TCu, coa o projétil na regi?o de 

energia da fus3o fornecea uaa resolução da ordea de 2.5*3.0% 

para esses produtos, coa o detetor £ a temperatura aabiente. 

Qssia sendo, nlo é possível separar as aassas dos resíduos 

de evaporação individualmente, sendo possível ent%o apenas o 

cálculo da seçSo de choque total de fus3o. 

III.1.3 - Porque teapo de vôo? 

R escolha do sistema de teapo de vôo obedeceu a várias 

razões. Ea comparação coa outro aitodo direto, a técnica 

E-AE, a razío é bea simples: nas energias de feixe 

disponíveis no laboratório, o núcleo composto, por essa 

técnica, nío seria discriminado das partículas do feixe 

degradadas em energia, as quais, devido á sua baixa energia, 

se misturariam com a fuslo. Por sua vez, os detetores de 

traço e de separação química, apesar de serem muito 

sensíveis, apresentam problemas na identificaçlo dos vários 

canais possíveis de reaçSo. R utilização de espectrógrafos 

magnéticos seria uma outra saída, porém também apresentam 

problemas como a distribuição dos estados de carga dos 

resíduos de fusfo e o detetor de posiçlo ser muito 

complicado. 
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O aétodo indireto possui a vantage* do sor ua Método 

rápido poréa, para a região do núcleo coaposto fornado 

(R*ex75,77) as inforaaçBes espectroscépicas ainda nlo slo 

coapletas, o quo leva a dificuldades no calculo da seçlo de 

choque absoluta de fuslo. 

R técnica de teapo de vôo nos pareceu a Melhor escolha 

para o estudo desses sisteaas. Poréa possui suas liaitaçBes 

coao o pequeno angulo sólido e a identificação das aassas 

dos resíduos de evaporação que é possível apenas para 

R»cs40. 

O quadro da pagina seguinte fornece ua resuao das 

técnicas experiaentais utilizadas até agora para a aedida da 

seçSo d* choque de fusSo para sisteaas de peso médio 

( 4 0 S R M C S 1 5 0 ) . 

III.1.4 - Placas de deflexao «letrostática 

Coao vimos, a deteçSo e identificação dos resíduos de 

evaporação provenientes de uaa reação tipo fusão nuclear é 

uaa técnica direta que permite, através de cálculos simples, 

a obtenção dos valores de seção de choque totais de fusão. 

R seção de choque diferencial dos resíduos de 

evaporação é usualmente centrada em 0o (figura III. 1), sendo 

que a sua deteçSo direta requer a eliainaçao ou pelo manos a 

redução do núaero de partículas do feixe transaitido através 

do alvo, as quais atingea o detetor. P intensidade do feixe 

transaitido consiste, tipicamente, de 10* partículas por 

segundo ou mais, as quais devem ser reduzidas por um fator 

de pelo menos 10" para se obter taxas de contagens 

trabalhaveis. Uma segunda dificuldade experimental é 

distinguir os resíduos dt evaporação das partículas do feixe 

degradadas em energia pelas fendas de coliaaçao (cauda do 

elastico)(Qc66, PeÔ7) as quais atingem o detetor, aumentando 

consideravelmente as contagens de fundo. Nesse sentido, 

técnicas complementarei de deteçlo dos resíduos de 
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TABELA XII.1 - Técnicas Experimentais as quais tem sido usadas para o estudo 
das reações de fusão em energias próximas & barreira coulombia-
da, para sistemas de peso médio e alto 

TÉCNICA 

Deteção de 

raios Y 

Telescópios 

de tempo de 

vôo 

Espectrõmetro 

de massa 

Técnicas 

químicas 

VANTAGENS 

- rápida 

- identificação 
de Z e A 

- deteta todas 

as partículas 

- custo finan

ceiro baixo 

- deteta todas 

as partículas 

- muito sensível 

DIFICULDADES 

- cálculo da seção de 

choque absoluta de 

fusão 

- ângulo sólido peque

no 

- dificuldades com mas, 
sas mais pesadas 

- não separa isõbaros 

- detetor complicado 

- distribuição de es. 

tados de carga 

- custo financeiro 

alto 

- dificuldades na 

identificação de 

todos os canais de 

reação 

INTERVALO DE MASSAS 

- total 

- A £40 

- A £140 

- total 

Rir. 

Li SC 

Vi 7t 

CO 11 

Ja 7! 



evaporação tea sido desenvolvidas procurando resolver esses 

dois problemas. R utilização de espectrôaetros de «assa 

(CoAD pode resolver esses dois problemas através de uaa 

coafl»inaçao de caapos elétricos e Magnéticos que separa o 

feixe transaitido dos residuos de evaporação; esses últiaos 

slo detetados ea posiçSes diferentes no plano focai, de 

acordo coa sua aassa. Ea outra classe oe instruaentos 

(Ru83) caapos eletroaagnéticos sío utilizados soaente para 

separar o feixe transaitido. 

R identificaçlo direta dos residuos de evaporação 

utilizando as técnicas descritas aciaa é possível devido à 

diferença de velocidades e estados de carga entre o feixe 

transaitido e os residuos de evaporação. 

Para o presente trabalho foi construído ua sistema de 

deflexao utilizando caapos eletrostaticos (Pe86) e adaptado 

ao sisteaa de teapo de vôo já existe no laboratório. R 

separação eletrostática foi escolhida devido ao fato de que, 

o raio de curvatura R é proporcional a rigidez dielétrica 

n»E/q nua caapo elétrico, enquanto que, ea ua caapo 

aagnético, R é proporcional i p/q (aqui, E é a energia 

cinética, p o aoaento linear e q o estado de carga atômico 

da particula). Enquanto que o aoaento p do feixe transmitido 

e dos residuos de evaporação s3o aproximadamente iguais, a 

energia E desses últimos é auito aenor que a energia das 

partículas do feixe, permitindo a separação. Rlguns sistemas 

desse tipo estSo sendo usados ea outros laboratórios (Beô5 e 

referências contidas). 

R aodificaçSo experimental introduzida nesse trabalho é 

aostrada, de foraa esquematica, na figura III.4. 0 pulso T«0 

é fornecido por una fina folha cintiladora (70 ug/cm3 de 

espessura) de plástico NE-111 em conjunto com um espelho 

esférico acoplado a uma fotomultiplicadora rápida (RCP-

6575). Vale a pena mencionar que a folha cintiladora tem uma 

segunda função muito importante, que é a de equilibrar o 

estado de carga médio dos produtos de reaçSo (Be72). Na 

figura também é mostrado o sistema de deflexlo eletrostético 
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que consiste de duas placas retangulares, com 3 cm de 

largura e 20 cm de comprimento, com um espaçamento de 1 cm 

entre as mesmas. Para o intervalo de energias disponível no 

laboratório, alguns kilovolts sío suficientes para separar 

as partículas do feixe dos resíduos de evaporação no 

detetor E. 0 detetor E é do tipo barreira de 

superfície e tem area de 50 mm3, que pode ser refrigerado a 

uma temperatura de até -13°C (Vi79). 0 detetor pode ser 

movido no eixo perpendicular ao plano das placas (eixo 

vertical) sem quebra de vácuo. Finalmente, na figura é 

mostrado o sistema de controle da posiçHo do feixe no alvo, 

o qual sera discutido no próximo item. 

Rs principais características do sistema estSo na 

tabela III.2: 

-ângulo solido geométrico: 5 x 1 0 - a msr 

-ângulo de aceitância: ± 0.24° 
-resolução em tempo 1 ns 

-resolução em energia: 2.5*3.0% 

-intervalo de medida angular: 2 ° Í 0 U A . Í 1 5 0 ° 

-voltagens típicas de operaçlo 

no deflator eletrostático para 

os produtos de fusSo: 2«3 kV 

-distância de vôo: 74 cm 

-resoluçSo em massa: AR/R»1/35 

TPBELP III.2 - Principais características do sistema de 
tempo de vôo. Os dados acima valem para o detetor E á 
temperatura ambiente e energias próximas à barreira 
coulombiana 

Uma série de medidas foram realizadas de modo a 

verificar os efeitos das placas defletoras sobre a 

eficiência total de medição do sistema. Nas figuras III.5 (P 

t B) *%o mostrados, para os sistemas N A T Q U * â*° em 0i_*r*7c> 

t Ei.Aa*4ã e 64 MeV, a taxa de contagem normalizada (em 

relaçío è um monitor fixo) dos resíduos de evaporação como 
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função da voltagem aplicada ao defletor cletrostático. 

Nessas medidas o centro do detetor E foi deslocado de 13 MM 

em relaçSo ao eixo de simetria do defletor. Rs curvas nos 

mostram a tensSo ótima (u
OPT) que deve ser aplicada de modo 

a se obter a máxima eficiincia de deteçSo dos resíduos de 

evaporação, dentro do ângulo sólido definido pelo colimador 

de entrada do sistema de deteçSo. fl eficiência de deteçSo 

também foi medida sem tensfo nas placas, com o detetor 

centrado, obtendo-se, dentro dos erros experimentais, o 

mesmo resultado. 

Foi desenvolvido um programa computacional (EFICRLL -

Ch85) para o calculo teórico de V O P T, supondo que os 

resíduos de evaporação estejam equilibrados com respeito ao 

estado de carga médio (Be72). 0 resultado teórico coincide 

com os dados experimentais, com um desvio máximo de 5%. R 

partir desse modelo foi levantada uma curva de cálibraçSo de 

VOPT em funçSo da energia de laboratório para os sistemas 

*»»«°Cu+*aC - figura III.6. Essa cálibraçSo foi utilizada 

para as medidas de seçSo de choque de fus3o contidas nesse 

trabalho. 

III.1.5 - Sistema de posicionamento do feixe no alvo 

0 espectro de partículas carregadas obtido à ângulos 

dianteiros (9,_ A BÍ10
O) apresenta a chamada "cauda do 

elástico" (elastic tail) a qual freqüentemente dificulta (e 

outras vezes inviabiliza) a análise do espectro. Esta cauda 

é devido á uma degradação de parte do feixe ao passar pelas 

'fendas de colimaçSo onde ocorre espalhamento múltiplo. E 

necessário entüo que essa cauda seja eliminada ou pelo menos 

minimizada para que medidas mais difíceis (baixa taxa de 

contagem) possam ser feitas. Nesse sentido foi desenvolvido 

(Rc86, Pe87) um sistema de posicionamento do feixe no alvo 

para que pudéssemos eliminar as fendas • colimadores na 
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F-újooa III, 6 -Tensão ótima aplicada nas placas de fie toras como 

função da energia de laboratório, dada pelo códi_ 

go EFICALL, para os sistemas C + * Cu. 
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entrada da câmara. Esse sistema é Mostrado em detalhe 

na figura III.4 e figura III.13 . 

0 sistema consiste, basicamente, de una placa de 

circuito impresso banhada a ouro, dividida em duas partes, 

isoladas entre si. Essa placa é posicionada atrás do alvo, 

a uma distância de 1.6 mm. Ro colidir com o alvo as 

partículas do feixe arrancam elétrons (chamados elétrons 

secundários) os quais sío capturados pelas placas, gerando 

correntes elétricas. Quando o feixe está centrado, as 

correntes nas placas s3o iguais e o sistema está balanceado. 

Ro se desviar do centro, o feixe introduz um 

desbalanccamento e, decorrente disso, um sinal é mandado à 

um circuito lógico que ativa desviadores magnéticos situados 

na entrada da câmara, que corrigem automaticamente a posição 

do feixe. 

R posiçSo do feixe no alvo é determinada pela raz?o 

normalizada | li - Ia | / (It+ Ia) . R figura III.7 mostra a 

variaçSo da razSo normalizada em função da posiç3o do 

feixe no alvo. R sensibilidade do sistema se mostrou 

excelente conforme mostra a alta inclinação da curva. 

Mesmo quando o controle automático foi desligado a 

estabilidade se manteve bastante boa, sendo que a posiçSo do 

feixe variou, no máximo de 0.2 mm (de acordo com a figura 

III.7). Para essas medidas sem controle automático, as 

correntes foram armazenadas sob forma de pulsos e eram lidas 

a cada 10 minutos. 

III.1.6 - Cálculo experimental da seçfo de choque total 
de fusSo 

R informação obtida na análise de um espectro, para um 

determinado canal de reaç?o, nos fornece o núnero de 

contagens para esse canal em um ângulo de laboratório fixo. 

Esse número de contagens pode ser escrito como: 
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Y*Cde/dQ).u.AQ.C1/J).N (3) 

onde: Y é o numero de contagens do referido canal. 
djr é a seç3o de choque no centro de Massa. 
dO 

u é o número de partículas no alvo por unidade de 
area. 

AO è o ângulo sólido do detetor no c m . . 

J é o fator de conversJo do sistema de centro de 

«assa para o sistema de laboratório. 

N é o número de partículas incidentes. 

Utilizando a relação III.3 acima podemos obter o número 

de contagens esperado para os residuos de fusTto: 

Yr=da. Mc«.Afio.J.. M (4) 
dfiF Jo 

Para normalizar os resultados obtidos utilizamos o 

número de partículas espalhadas elasticamente, contadas pelo 

monitor: 

Y„*d(r. ueu.Afi„.1. H (5) 

73* J„ 

Dividindo a expressto III.4 pela expressão III.S 

obtemos: 

do_ « Yr. da. Jp. AO» (6) 
dftF 7^ H5m ?Z ~EiTo 

P relaçSo anterior, III.B, apresenta uma dependência na 

razfo de ângulos sólidos do monitor sobre o detetor. Para 

eliminar essa dependência, medimos, posteriormente, o 

espalhamento elástico na mesma energia utilizada na reaçSo 

de fusSo. fl partir da equaçSo III.3 podemos escrever, para o 

espalhamento elástico: 
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dfi». Jo 

Utilizando novamente as contagens do monitor como 

normalização (equaçSo III.5), obtemos a relação: 

da. Aft„ * do. Yn. J„ (8) 

Subst i tu indo I I I . 8 em I I I . 4 obtemos: 

da = Yr_. _dp_. Y„» O ) 
"dTFr Y„ dft.u Yet_ 

onde Y„ s3o as contagens do monitor durante a medida da 

fusSo e Yn" s3o as contagens do monitor durante a medida do 

elástico. 

Como os ângulos de medida da fus2o s3o muito dianteiros 

On*x=20°), podemos admitir, em boa aproximação, que a seç3o 

de choque elástica em III.9 pode ser aproximada pela seçSo 

de choque de Rutherford. Pssim a expressão III.9 pode ser 

escrita como: 

da «JT^. _da_. JP. Yw» (10) 
dftr Yn dfiituTH «ict. 

onde JD é o fator de conversão de ângulo sólido do 

referencial de centro de massa para o referencial de 

laboratório. 

Podemos reescrever III.10 como: 

da * Y-_. KCE) (11) 

onde K(E) é dado pela expressão: 

K(E) « Y„». da. Jo (12) Yw». da. J« 
Y«c dQnuTH 
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t cujo valor é obtido das medidas de espalhamento elástico. 

fi expressão III.11 só e valida se a eficiência do 

sistema for unitária. Caso contrário, devemos dividir a 

expressão III.11 pelo valor da eficiência total de deteção 

do sistema de tempo de vôo. Fazendo isso obtemos: 

da - Yr. K(E).J_ (13) 

onde n é a eficiência de deteção do sistema para os produtos 

de fusão com respeito ao espalhamentoelástico. 

Para calcular o valor da seção de choque de fusão 

integrada é feito um ajuste das distribuiçSes angulares 

através de uma curva do tipo: 

dcr/dQ = R.exp[-(e/90)= + a(6/eo)* • b(e/80)*l (14) 

onde os termos em a e b são termos de correção da gaussiana. 

Com os valores dos parâmetros acima, podemos calcular o 

valor da seção de choque de fusão integrada: 

o> =2*. 
e. 

(da/dR).sen6.de (15) 

onde 8M é o engulo a partir do qual do/dft torna-se 

desprezível - para os nossos sistemas - 6„*20° (eq. 11.76). 

R eficiência de deteção do sistema de tempo de vôo está 

ligada principalmente ao fenômeno de espalhamento múltiplo 

(straggling angular) que os resíduos de fusão sofrem ao 

atravessar a folha cintiladora (Me71, Ge76). Para o cálculo 

dessa eficiência é necessário medir a seção de choque de uma 

reação cujas partículas emergentes tenham massa e energia 

próximas á da fusão e que tenha seção de choque conhecida. 

Com essa finalidade, é medido, num mesmo espectro, a seção 

de choque de recuo do alvo em conjunto com o espalhamento 

elástico, num certo ângulo de laboratório fixo. Se a energia 
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d* laboratório for abaixo da barreira coulombiana, as seçBes 

d* choque do espalhamento elástico • do recuo poda* ser 

aproximadas pela seçSo de choque de Rutherford. Rtravés de 

cálculos cinemàticos simples (Ha66), é possível achar a 

razVo entre as seçBes de choque do recuo e do elástico e 

entlo coaparar coa o valor experimental. Dessa coaparaçlo é 

tirado o valor da eficiência dos produtos com «assa e 

energia pròxiaias aos produtos de fuslo, COM respeito as 

partículas de »aC. 

Em uma Medida de recuo, por ex. *"Cu(iaC,*sCu)*aC, a 

eficiência de mediçlo é dada por: 

«c« * vcw*'Ycw (16) 

onde nCM é a eficiência de deteç?o; YCu" é o número de 

partículas de Cu detetadas e Y C u é o núMero de partículas de 

Cu CMitidas (dentro do angulo sólido do detetor). R relaçSo 

entre o núMero de contagens de recuo e o núaero de contagens 

do espalhaMento elástico fornece: 

R«K* * XC"" * nC"-Yc«« * OÇW.RTKO (17) 

Yc" ftc • Tc Oc 

onde RTBO * dado pelos cálculos cinema ticos. Assim temos: 

n C u * RgKp• «c * n (16) 
RTBO 

onde nc i a eficiência de deteçlo correspondente às 

partículas do feixe espalhadas elasticamente pelo alvo. 

R eficiência de deteçlo do espalhamento elástico nc 

está ligada somente a eficiência de cintilaçlo do plástico 

NE-111 pois, para o feixe, o espalhamento múltiplo é 

desprezível. 0 calculo da eficiência de cintilaçao e feito, 

contando-se as partículas de espalhamento elástico, que 

atravessam o plástico e atingem o detetor, de duas maneiras: 

com t stm coincidência entre os dois detetores (folha 
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cintiladora e detetor de estido solido). P relaçSo entre a 

taxa de contagens eu coincidência e taxa de contagens total 

(single) fornece a eficiência de cintilaçfo. Medidas 

efetuadas utilizando feixes de i aC e »*-»»0 revelara» ser 

essa eficiência da ordea de 9SI. 

III.1.7 - Vantagens e liaitaçBes do aétodo 

Discutiaos até o aoaento quais os parâaetros e quais as 

aproxiaaçBes necessárias para se obter a seçSo de choque de 

fuslo pelo aétodo do teapo de vôo. Caa base nessa discussão 

vaaos estabelecer o valor das incertezas experimentais 

associadas is seçBes de choque aedidas ea funç?o de sua 

Magnitude. 

P expressão III.13 que peraite obter a seç3o de choque 

dos resíduos de evaporação, esta ligada á dois parâmetros 

experiaentais auito iaportantes, a saber, o ângulo do 

detetor -8©- (que entra no cálculo da seçlo de choque de 

Rutherford) e a eficiência total do sisteaa de deteçHo n.. 

Esses parâaetros s3o comuns á basicaaente todos os métodos 

diretos de determinação de seçães de choque absolutas. Da 

precisão de suas deterainaçBes dependerá a precislo da 

aedida da seç3o de choque. 

0 ângulo do detetor (0D) é calibrado através de uma 

reaçSo de espalhamento elástico ea energias abaixo da 

barreira couloabiana, onde a seçSo de choque elástica pode 

ser aproxiaada pela seçSo de choque de Rutherford. 

Uaa fonte de erro relacionada coa o valor do ângulo 

descrito aciaa reside no fato de que, sea o uso dos 

coliaadores da entrada da câaara, o feixe pode desviar-se de 

sua posiçSo central de colisSo. Esse desvio ocasiona um erro 

•M ângulo que deve ser estiaado. E necessário dizer que esse 

desvio é estiaado apenas nas aedidas ea que n3o foi possível 

o uso do sisteaa de controle automático da posição do feixe 

no alvo (ttea III.1.5). R calibraçío angular será aostrada 
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•« detalhes na seçSo III.3.3 e a estimativa do erro em 

ingulo devido ao posicionamento do feixe no alvo é dada em 

(Ch06). Vale a pena Mencionar que, devido a ótima 

estabilidade do acelerador, os erros en ângulo associados ao 

desvio da posição do feixe foram pequenos, variando de 3.61 

(para o ingulo mais dianteiro - 2o) à 0.13% (para o ângulo 

na is trazeiro - 35°). Para o nonitor (cujo ângulo é fixo) o 

erro associado foi de 1.6%. Para a obtençío do erro total em 

ângulo o erro intrínseco deve ser somado ortogonalmente ao 

erro devido ao desvio da posição do feixe. 

0 cálculo da eficiência envolve, praticamente, apenas 

os erros estatísticos das contagens do recuo e do elástico. 

O erro em ângulo é reduzido ao escolhermos regiSes angulares 

onde a razlo entre as contagens (recuo sobre elástico) 

varia pouco em relação ao ângulo. Uma vantagem desse método 

é que, dentro do intervalo de energia dos resíduos de fus?o, 

a eficiência se mantém praticamente constante com a energia 

(He71). Medidas realizadas com feixes diferentes (13C, **D, 

**0), com energias de recuo que cobriam todo o espectro de 

energias da fus3o, forneceram os mesmos valores para a 

eficiência de medição, dentro dos erros experimentais. 

Por fim devemos mencionar que as distribuiçSes 

angulares na"o foram levantadas para todas as energias 

medidas. Para as energias onde a distribuição angular r>3o 

foi feita seguimos um procedimento muito utilizado que é o 

de assumir que a forma das distribuições n3o muda muito com 

a energia. Rssim o valor da área da distribuição angular 

(o r), dividido pelo valor da seç3o de choque diferencial 

máxima se mantém aproximadamente constante. Essa razSo entío 

é utilizada para calcular ar • Portanto, nas energias onde 

nSo foi medida a distribuição angular, o erro dessa razSo 

deve ser somado ortogonalmente ao erro da seçlo de choque 

diferencial. 

Levando-se em conta a propagação de todos os erros 

experimentais citados, menos o da calibraç?o da tensio ótima 

das placas cuja magnitude correta varia entre 0*10%, as 
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incertezas experimentais na seção de choque varia» 

tipicamente de 6% a 25%, sendo a incerteza mais alta 

associada as seçSes de choque de fusão abaixo da barreira 

coulombiana, por apresentarem baixa estatistica. 

E importante mencionar que uma limitação do nosso 

sistema é a posição da folha cintiladora (detetor T = 0 ) , que 

impede que o braço de tempo de vôo seja posicionado à 0 o. 

Sem envolver modificações mecânicas, não foi possível 

rolocá-la após as placas defletoras. Porém nossas medidas 

revelaram que a folha cintiladora é capaz de suportar taxas 

de contagens de até 1 MHz. Esse resultado é bastante 

satisfatório pois nos permite posicionar o braço de tempo de 

vôo em um ângulo mínimo de 2 o . Vale a pena dizer que o 

sistema de tempo de vôo foi projetado para trabalhar com 

feixe pulsado, o que eliminaria a presença da folha 

cintiladora. Como o sistema de pulsação do feixe do 

Bcelerador Pelletron já está em fase final de construção, em 

breve esse fato poderá ser concretizado. 

Uma vantagem importante da técnica de tempo de vôo é a 

facilidade com que os dados experimentais podem ser 

reduzidos (ver seção III.3.3) e a seção de choque de fusão 

calculada. 0 uso das placas defletoras eliminou o principal 

problema experimental que era a medida da distribuição 

angular dos resíduos de fusão á ângulos dianteiros. Rlém 

disso com os espectros biparamétricos energia versus tempo é 

possível construir espectros biparamétricos variados como 

energia versus velocidade, massa versus velocidade e massa 

versus energia e obter suas projeçSes nos respectivos eixos 

como é mostrado na figura III.6. Isso enriquece a análise 

dos dados e possibilita visualizar outros possíveis canais 

de reação como, por ex., a fragmentação do alvo ou do 

projétil antes do núcleo composto ser formado. 

Pelo exposto, nessa seção, pode-se concluir qun as 

modificações introduzidas no antigo sistema de tempo de vôo 

tornaram possível utilizar essa técnica como uma ferramenta 
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bastante útil no estudo de reaçSes entre ions de peso médio 

CP Nc«80), no intervalo de energias do nosso acelerador. 

III.2 - RRRRNJO EXPERIMENTAL 

III.2.1 - Fonte de Ions e o Rcelerador Pelletron 

Ps medidas apresentadas nesse trabalho foram realizadas 

no Rcelerador Pelletron 8UD da Universidade de 52o Paulo 

(5a74). P fonte de ions utilizada é do tipo 5NIC5 (Source of 

Negative Ions by Cesium Sputtering)-(Te83). P figura III.9 

abaixo mostra um esquema da fonte. 

FONTE DC CÉSIO C»* U ) 

0 i CCTOOO «COM PASTILHA DE C) 

ui / r i i 

FONTE DO FILAMENTO 

Figura III.9 - Esquema da fonte de ions 5NIC5 
mostrando atrajetória dos ions Cs* (linha cheia) e 
dos ions extraídos do catodo (linha pontilhada). 

O vapor de Césio é contido em um forno, mantido à uma 

temperatura entre 200°C e 300°C. Ptravés de uma válvula, o 

vapor de Césio é introduzido (P) em uma regido de descarga 

na qual os átomos neutros sío ionizados por elétrons 

emitidos por um filamento helicoidal feito de tungstênio. 

Ions positivos de Césio (Cs*) s3o formados na regido em 

torno do filamento sendo focalizados diretamente sobre o 

catodo (B), através de uma diferença de potencial Vc. No 
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catodo se localiza o material (iaC) do qual se deseja 

produzir o feixe. 0 feixe de Cs*- ao chocar-se com o catodo, 

arranca ions de carbono que tornam-se negativos ao 

in eragirem com o feixe de Cs*, sendo ent3o extraídos 

através da tenslo V c. 

0 catodo é um pequeno cilindro de cobre, ôco pela 

metade, no qual é prensado o elemento do feixe. Foi usado, 

para o nosso caso, pó de grafite natural. 

Ro sair da fonte, o feixe de C~ é previamente acelerado 

por um potencial v*c = -80 kv". P seguir, um quadrupolo 

eletrostático garante ao feixe as condições óticas ideais 

para a injeção no acelerador. 

Rntes de ser injetado no acelerador (figura III.10), r 

feixe é inicialmente defletido de 90° por um eletroímã 

ÍME-20) que seleciona a massa do projétil. Prosseguindo, o 

feixe penetra no acelerador sendo acelerado por uma tensSo 

V-r. Na regiSo central do acelerador, o feixe atravessa uma 

folha fina de carbono (stipper) perdendo vários elétrons e, 

portanto, adquirindo carga positiva com uma distribuindo 

percentual que depende da natureza e energia dos ions 

(figura III. 11). Os ions positivos süo ent3o, em um segundo 

estágio, novamente acelerados pelo potencial v"T do terminal, 

possuindo na saída do tubo acelerador a energia: 

E « |VK| • (Z + D . V T (Mev1) (19) 

Na saída do acelerador, o feixe é novamente defletido 

de 90° pela açSo de outro eletroímã (ME-200), cuja 

finalidade é separar as partículas componentes do feixe em 

função da relaçío entre massa (li), carga (Z) e energia (F) 

previamente determinada. 

0 controle de energia é feito automaticamente por um 

sistema composto por duas fendas, situadas no ponto imagem 

do ímí ME-200, e um triodo cujo catodo está em terra. R 

placa do triodo está ligada a uma agulha de corona colocada 

junto ao terminal. 5e ocorrer uma variação no potencial do 
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terminal ( V T ) , haverá una variação na energia do feixe e 

também no raio de curvatura das partículas no interior do 

iaia*, fazendo com que o feixe passe a incidir •• maior 

quantidade eu uma das fendas de controle. 0 sinal das fendas 

é transformado numa correçSo na tensSo na grade do triodo, 

ocasionando um aumento ou diminuição na corrente de corona 

para restabelecer o potencial correto. Esse sistema assegura 

uma excelente precisão na energia do feixe (melhor que 

0.051) e boa estabilidade, com variação de corrente do feixe 

entre 101 e 15% durante uma medida. 

Opôs passar pelas fendas de controle, o feixe é 

novamente defletido por outro eletroimS (switching magnet), 

que o dirige à uma das seis canalizaçSes existentes. 

III.2.2 - Câmara de espalhamento 

0 sistema de tempo de võo aqui descrito está localizado 

no término da canalização de 45° na área experimental "P" 

do laboratório Pelletron. 

P câmara de espalhamento foi construída com um tubo de 

aço inoxidável de 200 mm de diâmetro e 250 mm de altura. Ela 

foi dividida em.duas partes; uma fixa à canalização e a 

outra móvel. 

P parte fixa â canalização contém o conjunto de porta-

alvos, as placas de controle da posiçlo do feixe e o 

moni tor. 

Na parte móvel encontra-se o sistema de deteçio de 

tempo de vôo em conjunto com o defletor eletrostático 

acoplados á câmara por um tubo de aço inoxidável denominado 

tubo de vôo. 

Um desenho de toda a montagem é mostrado a figura 

XII.12. 

P divislo da câmara foi feita num corte normal ao eixo 

de simetria para possibilitar a rotação entre as duas 

partes. Como o tubo de vôo está fixo á parte móvel da câmara 
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Figura III. 12 -Ve&enho mecânico {conte longitudinal) da montagem da camana de medida de tempo 
de vôo, incluindo o ti&tema de ponta alvoò, a camana do cintUadon e camana d», 
alvo*. Ha {iguna òão indicado*: 7 J tubo de acoptamento da comam ao acelena 
do\; 2) camana de alvo*; 3) òuponte da camana de alvoò; 4) òalda* pana bombea-
mento de vácuo; 5) me&a de apoio da camana; 6) tonne de òuponte de alvo*; 7) 
iuponte do cotünadon de òalda do {eixe; S) *ede do moniton; 9) camana da {olha 
de plÃàtico cintUadon; 10) espelho òemi-eàCínico; 11) tubo de vôo; 11) iede 
do deteton de banneina de òupen^Zcie. O colÀjmadon {oi netinado neòte pnetente 
tnabalho. 



B a canalização do feixe à parte fixa, o eixo de simetria da 

câmara teve que ser inclinado. 0 ângulo de inclinação da 

câmara vale es15°16>. 

; Para a medida do ângulo de rotação da câmara em torno 

do seu eixo de simetria, ela possui uma escala graduada e um 

nônio que possibilita a medida desse ângulo com precisVo de 

0.06°. Com o conhecimento desse ângulo (que chamaremos de 

6I_XDO) é possível determinar o ângulo de espalhamento no 

sistema de laboratório (que chamaremos 8,.*.) através da 

expressão (Vi79): 

SUAS = arcos(senao. • cosatt.cos8LIDO) (20) 

onde o é o ângulo de inclinação da câmara. 

P câmara dispSe ainda de uma saída que possibilita a 

colocação de um monitor, direcionado para o centro 

geométrico dos alvos, na linha do feixe. 

0 suporte de alvos instalado consiste de um quadro que 

pode conter até três alvos simultaneamente, permitindo 

trocá-los sem quebra de vácuo. 0 quadro está preso numa 

barra que permite girar o plano do alvo em relação á direção 

de incidência do feixe sem quebra de vácuo. 0 ângulo de 

rotação é medido externamente. 

Independentemente do movimento de rotação, o suporte 

pode ser deslocado no sentido vertical, de modo a trocar o 

alvo exposto ao feixe. Esse movimento é permitido por tubos 

sanfonados finos que prendem o suporte de alvos â parte fixa 

da câmara. 0 alvo escolhido é posicionado na linha do feixe 

com o uso de espaçadores que distendem ou comprimem os 

tubos sanfonados. 0 figura III.12 mostra um desenho em corte 

desse sistema (peça número 6). 

Ppesar do suporte de alvos permitir a montagem de até 

três alvos, na realidade foram utilizados apenas dois alvos. 

Na posição do terceiro alvo foi colocado um colimador de 

tântalo, de furo central de 2 mm de diâmetro, que permite a 

otimização da focalizaçlo do feixe incidente sobre o alvo, 
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sendo a dimensão típica da seçSo de feixe sobre o alvo de 

2 mm de diâmetro. Esse sistema de otimização é muito 

importante devido ao fato de que foram retirados os 

cotimadores da entrada da câmara. R figura III.13 mostra 

em detalhe esse sistema. 

Rntes de iniciarmos as medidas, colocamos a torre de 

alvos no primeiro estágio (figura III.13) o qual contém o 

colimador e, à 10 cm atrás, uma placa coletora, ambas 

alinhadas e isoladas eletricamente uma da outra. Variando os 

controles de posição do feixe, minimizamos a corrente no 

colimador e maximizamos a corrente na placa coletora até 

obtermos uma raz3o entre ambas menor que 10 s. Esse 

procedimento define a geometria do feixe e é sempre repetido 

quando mudamos a energia do terminal. 

R centragem da câmara, torre de alvos e do sistema de 

deteçSo em relação à linha do feixe foi feita com o auxilio 

de um teodolito. R centragem do eixo de rotaç3o do tubo de 

vôo, importante quando s3o feitas distribuições angulares, 

foi feita com o procedimento descrito a seguir. Desmontou-se 

uma parte da canalização, antes da câmara de espaIhamento, e 

simulou-se o feixe por uma fonte laser. 0 alvo foi 

substituído por uma fina folha de papel vegetal. Variamos 

entSo a posiçSo do tubo de vôo, de 0 o até 60°, sempre 

verificando se era possível localizar o alvo visualmente 

através do tubo (o detetor de estado sólido foi retirado). 

R calibraç?o angular do sistema foi feita através da 

medida do espalhamento elástico, em baixa energia, para o 

sistema * Büu+ 1 #0 em diversos ângulos. Comparando as seções 

de choque teórica (Rutherford) e experimental a calibraçKo 

pode ser realizada utilizando-se o método de ajuste por qui-

quadrado. Os dados referentes à essa calibraçSo serSo 

mostrados na seçSo III.3.3. Nessa seç3o também é mostrada 

uma distribuição angular para os produtos de fusSo, para o 

sistema **0**8Cu, onde foram medidos ângulos positivos e 

negativos, mostrando a boa simetria angular do nosso 

sistema. 

- 68 -



Figura III. 13 - VeAaXhi da toKM. dt alvoò, moòtAAndo o tíitttm de cinficUÁzação do jeóce 
[cotimdoi mcú& tolttoK) e o ò-Uttma de. poiicionamnto do itixt no alvo. 
[dttathi no lado òupvUo* tiqufido) 



Os alvos utilizados slo do tipo auto-suportante c fora» 

confeccionados a partir da evaporação dos isòtopos do cobre 

C63 e 65) na foraa aietalica, sendo o grau de pureza 

isotépica de 99.91 para aabos. R deterainaçlo da espessura 

dos alvos foi feita utilizando-se a técnica de perda de 

energia CVi66). con o auxilio de uaa fonte alfa calibrada. R 

espessura Média encontrada foi da ordea de 100 pg/caz. R 

aesaa técnica foi utilizada para deterainar a espessura das 

folhas cintiladoras, onde encontraaos valores da ordea de 

70 pg/ca3. Vale a pena aencionar que a técnica de confecção 

das folhas cintiladoras (Vi79) é siaples e barata, o que dá 

ao nosso sisteaa uaa grande vantagea, quando comparado a 

outros sisteaas (RnÔ7) que utitizaa detetores do tipo 

aultiplicadores de elétrons, que slo caros e delicados. 

III.2.3 - Eletrônica de aquisicSo de dados 

Conforae descrito anterioraente, o sisteaa de deteçSo 

de teapo de vôo consta de: 

a) - aedida do instante inicial de vôo, 

b) - aedida do instante final de vôo e da energia dos 

ions. 

R eletrônica u.tilizada pode ser separada en duas partes 

distintas: 

a) - eletrônica "rápida" associada és determinações dos 

instantes inicial e final de vôo. 

b) - eletrônica "lenta" associada a energia dos ions. 

Os termos "répido" e "lento" referm-se i tempos da 

ordem de nanosegundos e aicrosegundos respectivamente. 

Vamos descrever com detalhes cada ramo do circuito. 

•) - Eletrônica Rápida: a figura III.14, na página 

seguinte, fornece um esquema genérico dessa eletrônica: 
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Figura III.14 - Circuito simplificada de eletrônica 
rápida associado a medida de tempo de vôo dos ions. Os 
vários discriminadores temporais testados sío 
discutidos em (Vi79). 0 modo escolhido foi a 
discriminação à fraçío constante. 

Os sinais gerados pela fotomultiplicadora sío 

suficientemente altos, nío necessitando de maiores 

amplificaçOes. Os sinais gerados pelo detetor de barreira 

de superfície (DBS) possuem amplitudes demasiadamente 

pequenas para fins de discriminação, devendo ser 

amplificados. Nesse sentido, o cuidado que deve ser tomado é 

que, devido as características temporais desses sinais, os 

pré amplificadores e amplificadores utilizados devem ter boa 

fidelidade de resposta em freqüências altas. 

0 modo de discriminação escolhido foi o "modo de fraç3o 

constante" (6e68) pois forneceu uma boa resolução em tempo 

quando comparado à outros modos de discriminaçSo (Vi79). 

Os sinais discriminados s3o introduzidos em um 

conversor de tempo em amplitude de pulso (T.R.C). Este gera 

um sinal proporcional a diferença de tempo entre ambos. 

Foi introduzido nesse circuito um atraso (T 0) entre os 

instantes inicial e final de vôo, de maneira que o disparo 

do TRC seja feito somente por partículas que tenham 

atravessado a folha e atingido o detetor. Com isso evita-sa 

o disparo do conversor por particulas que atinjam a folha 
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nas nSo atinjam o detetor, diminuindo o tempo morto da 

eletrônica e aumentando a eficiência do sistema. 

; b) - Eletrônica Lenta : a figura III.15 fornece um 

esquema geral dessa eletrônica: 

WtLCTMiaCA M m — 

Figura III.15 - Eletrônica lenta associada às medidas 
de energia e tempo de vôo dos íons. 0 circuito inibe 
sinais de energia e tempo n3o coincidentes. Os nomes 
abreviados significam: LG5- Linear Gate Stretcher, 
T5CR- Time Single Channel Qnaliser, GD6- Gate Delay 
Generator. 

Para a formação do sinal de energia proveniente do DB5 

utiliza-se um pré-amplificador e um amplificador 

convencionais. Este sinal, juntamente com sinal do TRC, s3o 

tratados por uma eletrônica padrão cuja funçSo é: 

i) - torná-los coincidentes temporalmente; 

ii) - garantir que eles só possam ser analisados em 

pares; 

iii) - gerar um sinal proveniente dessa coincidência 

(sinal •GOTE"). 

Os sinais de energia e tempo devem ser armazenados para 

análises posteriores. Para isso eles sSo digitalizados em 

conversores análogo-digitais (PDC)(Kn7ô) e armazenados no 

computador VPX-780. 
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Para isso eles devem ser tratados de maneira a 

garanti r: 

i) - a conversão de cada um independentemente, 

respeitando as condiçOes impostas pelo PDC; 

ii) - a conversão coerente de cada par de sinais de 

energia e tempo;. 

iii) - a conversão de um dado par deve ocorrer somente 

quando o par anterior tiver sido lido e armazenado; 

iv) - os sinais componentes do par devem ter uma ordem 

para a leitura e armazenamento, além de permitir a distinção 

entre os sinais para futuras manipulaçSes. 

Os itens i) e ii) são preenchidos pela eletrônica 

'lenta* que gera os sinais com a forma de pulso correta 

para a conversão e os mantém em coincidência, além de não 

permitir a passagem de um evento não coincidente, que são 

bloqueados nos circuitos L.G.5. indicados na figura. 

fllém disso, existe uma interface entre os RDCs e a 

MEMORIQ 5PM, sendo o acesso ao usuário feito através de uma 

matriz de fiação lógica. 0 sinal GOTE introduzido na matriz 

lógica inicia o processo de conversão dos pares E e T, 

através de um outro sinal "coinc", proveniente da mesma 

matriz, que atua nos PDCs, no modo coincidência, liberando 

os mesmos para o processo coerente de digitalização. Com 
s 

esse sistema os itens iii) e iv) são satisfeitos. E possível 

ainda, armazenar outros eventos concomitantemente aos pares 

energia e tempo de vôo. 

Um esquema desse sistema de aquisição de dados 

encontra-se na figura III.16, na página seguinte. 
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Figura III.16 
armazenamento dos 
energia e tempo de vôo dos íons 

Esquema do modo de conversão e 
sinais correspondentes às medidas de 
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III.3 - BQUISIÇRO E REDUÇRO DOS DRDOS EXPERIMENTRI5 

III.3.1 - Hétodo de aquisição dos dados 

Rs informações de energia e tempo, sob a forma de 

pulsos, depois de digitalizadas são enviadas, evento por 

evento, à determinadas posiçSes de um módulo de memória 

(memória 5PM), através da matriz de fiação lógica descrita 

anteriormente. 0 ganho de conversão utilizado foi de 1024 

canais. Esse método de aquisição é denominado "modo-fila". 

Do módulo de memória, os dados são enviados à área de 

trabalho do usuário, no computador VOX-780 e dai 

armazenados em fitas magnéticas que serio utilizadas na 

redução dos dados, que é feita fora de linha. 

Rntes do início da experiência (modo teste), pode-se, 

através de uma tela de exibição (terminal 4105-Tektronix), 

observar os espectros biparamétricos para efetuar os ajustes 

necessários (como, por ex., ajustar o ganho de tempo e 

energia). Durante a experiência, a monitoração é feita por 

inteimédio das projeções dos espectros biparamétricos nos 

eixos X e Y (T e E ) , que são exibidos na tela, em linha. 

Os espectros das projeçSes e do monitor são armazenados 

no módulo de memória 5PM e, posteriormente são transferidos 

e armazenados na área de trabalho do usuário, para posterior 

análise. Esses espectros são adquiridos em modo multicanal. 

Um esquema geral da eletrônica de aquisição e sistema de 

armazenamento dos dados é mostrado na figura III.17. 

0 programa de aquisição é denominado 5PM (Pa87) e 

permite, também, através do terminal tektronix 4105, que se 

efetue várias operações em linha sobre os espectros 

multicanais exibidos, como por ex., expansão de certas 

regiBes, determinação de coordenadas e contagens de picos, 

integrações de regiBes, calibração de espectros, etc. Rlém 

disso, o programa de aquisição permite que se faça 

transformações nos eixos dos espectros biparamétricos 

podendo-se, por ex., a partir de um espectro T„E obtermos um 
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espectro VXM ou E«M na tela de exibição, em linha. Para 

isso, basta o usuário definir as transformações que se 

deseja fazer num arquivo de configurações que será lido 

assim que o programa de aquisição for acionado. Esses novos 

espectros biparamétricos também podem ser projetcdos e 

armazenados durante as medidas. 

Atualmente já está implantado um programa (Ri66) que 

permite a aquisição e análise de espectros multicanais num 

microcomputador tipo IBM-PC. Para isso, os espectros sà"o 

armazenados em um analisador multicanal e transferidos 

posteriormente para a memória do micro, de orJe sHo gravados 

em disquetes. Esse procedimento é muito útil pois permite 

uma análise gráfica posterior no próprio microcomputador. 

III.3.2 - Medidas realizadas 

Nosso trabalho foi centrado no estudo dos sistemas 

**C+*3-*BCu, sendo que a tabela III.3 mostra um resumo das 

medidas de fusíSo efetuadas. 

0 valor da barreira coulombiana para esses sistemas foi 

calculada pela relação abaixo (Ch76): 

V.c = Z T . 1P . e« MeV (21) 
cm 1.07(RF*'* • PT*'»)*2.72 

onde (Zp,PP) e ( Z T « P T ) S H O os números e massas atômicos do 

projétil e do alvo, respectivamente. 

P espessura média do alvo foi calculada através da 

técnica de perda de energia, conforme já descrito 

anteriormente. 

P perda de energia do feixe no alvo foi calculada 

utilizando expressSes parametrizadas por Ziegler (ZiÔO) 

considerando a espessura total do alvo. P energia efetiva 

corresponde á energia média no centro do alvo, ou seja: 
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TABELA III.4 - Medidas de oapalhamento elástico realizadas. 
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Er = E C A . - *E/2 (22) 

Rs energias no sistema de centro de massa (E c n) e a 

energia de excitaçSo do núcleo composto ( E N c
a ) sSo 

calculadas em relaçSo ao valor da energia efetiva. 

Rs correntes de feixe foram ajustadas em funçío da 

espessura do alvo, energia de bombardeio e ângulo de medida, 

de maneira que a taxa de contagem sobre a folha cintiladora 

nSo fosse muito elevada, o que poderia danificá-la. 

R normalização dos dados experimentais foi realizada 

medindo-se o espalhamento elástico nas mesmas energias 

medidas para os resíduos de fusSo. R tabela III.4 fornece um 

resumo das medidas de espalhamento elástico realizadas. 

R calibraçSo angular do sistema foi feita medindo-se 

uma distribuição angular para o sistema * 8Cu( l»0,»*0)* sCu na 

energia de s3.1 MeV (VBC = 43.4 MeV) e nos ângulos 7
o, 10°, 

12°, 15°, 18° e 20°. Como a energia é próxima à barreira e 

os ângulos dianteiros, o espalhamento pode ser considerado 

Rutherford. 

R medida da eficiência do sistema foi feita medindo-se 

o recuo do alvo e o espalhamento elástico para a reação 

••Cu(*»C,*»C)*"Cu em E u*. = 28 MeV e 6 L I D O = 35° 

(v".c*31.6MeV). 

Para cada medida de espalhamento elástico feita, tanto 

na calibraç3o angular como nas medidas de eficiência, foi 

calculada a raz3o de ângulo sólido entre o detetor de tempo 

de vôo e o monitor ( R A M ) . Com isso procuramos testar a 

consistência dos dados obtidos, pois essa raz3o é uma 

constante para o nosso sistema. 

79 



III.3.3 - ReduçSo dos dados experimentais 

R) - Programas e facilidades 

R redução dos dados foi efetuada, em sua maior parte 

fora de linha, utilizando um computador VOX 11/780 e alguns 

programas específicos para a redução dos dados 

biparamétricos. Para isso, foi utilizado um terminal gráfico 

de alta resolução (TEKTRONIX 4014) acoplado ao computador 

VRX que nos permite, a partir dos dados brutos, efetuar 

exibiçSes de espectros biparamétricos, traçar poligonais e 

exibir projeçSes (programa P0LIG0 - TeB6). Esse sistema de 

reduçSo permite que se realize operações sobre os eixos dos 

espectros biparamétricos podendo-se obter, a partir do 

espectro original T XE, espectros derivados como MXE ou MXV 

(figura III.8). Pode-se, também, trabalhar sobre as 

projeçSes, det i.' ninando- se área de picos, coordenadas, 

centróides, etc.. Rlém disso é possível fazer operaçSes 

sobre os eixos das projeçSes- X (grandeza) ou Y (contagens). 

0 sistema permite também que se armazene os espectros 

bidimensionais ou as projeçSes e que se obtenha uma saída 

por impressora de alta resolução. 

Fazendo uso, dessas facilidades, podemos, entUo, passar 

à obtenção de espectros em uma forma conveniente para 

posterior análise. 

B) - Identificação do canal de fusSo 

0 cálculo da seçío de choque total de fusSo depende do 

número de contagens desse canal em cada espectro. Isso 

envolve apenas a análise do espectro T XE. Nesse espectro é 

necessário se identificar com clareza quais s3o os eventos 

determinados pelos resíduos de evaporação. Vamos agora 

proceder à essa identificação. 

Os sinais armazenados no espectro bidimensional tempo-

energia slo X • Y tais que: 
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X « r.(T0 - T) (23) 

Y = p.(E - E 0) (24) 

onde E é a energia cinética dos ions; E 0 corresponde a 

energia de discriainaçSo da eletrônica; P, r slo 

constantes de proporcionalidade que dependeu do ganho dos 

aaplificadores e modos de conversão analogo-digital; Y o 

sinal digitalizado proporcional a energia; T0 o teapo de 

atraso devido aos teapos internos de conversSo de sinais 

mais o atraso introduzido; T o teapo de vôo real das 

partículas; X o sinal digitalizado proporcional à diferença 

T0 - T. 

Sabemos poréa, que para o sisteaa de teapo de vôo vale 

a relação III.1 ou seja: M=2ETa/Da. Substituindo essa 

expressão ea III.23 e III.24 vem: 

X=r.fT0 - r H.Da *|»'a\ (25) 

\ |.2.CY/0*EO>J J 

Fazendo: TQ" = r.T0, E©- = P-E0, K = r.Da.(p/2)*'a vea: 

X-T0- = - K.£M/(Y*E©-))»'a Í2B) 

Como T©>X (o atraso deve ser aaior que o tempo de vôo 

das partículas) podemos escrever (26) coao: 

To- - X » K.[r1/(Y*E©-)J»'a Í27) 

fi expressão III.27 representa a funclo que relaciona os 

sinais digitalizados e armazenados X e Y. Esses sinais 

formam hipérboles que diferem entre si através da 

dependência coa a aassa das partículas. Um espectro típico 

desse modo de conversSo e armazenamento se encontra na 

figura III.16. Nessa figura distinguimos' claramente dois 

grupos: uma hipérbole cortada, que representa as partículas 

de *aC e outra hipérbole dentro de um polígono, que 
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representa os resíduos de fusão. Podemos rebater no eixo 

horizontal (T0** - T) somente o grupo de fusão, utilizando o 

programa POL160. Fazendo isso obtemos a figura III.19, 

encontrando o seguinte valor para o centróide: 

C = 481.6 canais (28) 

Vamos demonstrar que esse centróide corresponde ao 

grupo dos produtos de fusão. Isso implica em calcular a 

velocidade média que os resíduos de evaporação possuem ao 

atingirem o detetor. Essa velocidade média corresponde à 

velocidade do núcleo composto formado ( V c n ) , pois a emissão 

de partículas leves pelo núcleo composto é isotrópica, 

comforme discutido no item II.7. Da expressão da energia 

cinética obtemos: 

Vc* • C . [ 2 . E C ( , / ( A N C . M C * ) ] * ' * (29) 

onde Mc 2 = 931.5 MeV e c = 30 cm/ns. 

0 cálculo de ECm para os resíduos de fusão envolvem a 

conservação do momento linear e a cinemática da reação. 

Supondo que o resíduo saia à 0° temos: 

Een * 0,./(RP+RT) • E, (30) 

Utilizando os valores dados na figura III.16 obtemos 

E C M S 6 . 3 5 MeV. Porém é necessário considerar a perda de 

energia que os resíduos sofrem ao atravessarem o alvo e a 

folha cintiladora (ZiõO). Calculando essas perdas obtemos: 

- perda de energia no alvo = 0.38 MeV 

- perda de energia no plástico =1.44 MeV 

o que ocasiona uma perda total de 1.82 MeV. Portanto a 

energia final média dos resíduos de fusão será Ec«i
s6.53 MeV. 

Utilizando esse resultado em (29) obtemos: VC;M = 0.405 cm/ns. 

Resta saber o quanto corresponde isso em canais (T) no 

espectro. Para isso, temos que possuir o fator d«. calibração 
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en tempo (F). Essa calibraçSo foi medida experimentalmente 

tomando-se a projeção do espalhamento elástico sobre o eixo 

dos tempos duas vezes sendo a segunda vez com um atraso 

conhecido. Essa medida forneceu o valor F=0.263 ns/canal. 

Assim para o tempo de vôo temos: 

D * v.t (31) 

D = vcr(. (To - T ) . F (32) 

onde D=74 cm e T0= 1169.1 canais. 0 cálculo de T 0 é feito 

pelo programa CRLCTO (Ch87). Substituindo esses valores em 

(32) obtemos: 

Ten = 474.6 canais (33) 

onde a incerteza média &T/T é da ordem de 6\. 

Vemos que o resultado é muito próximo do experimental 

(111.28), o que comprova que o grupo projetado é o grupo dos 

produtos de fusão. E importante mencionar que o resultado 

acima foi obtido sem considerar outras correções como por 

ex. defeito de puis oV^erda de energia na camada de ouro do 

detetor E. 

R identificação dos resíduos de fusão também pode ser 

feita através do espectro de massas (figura III.20). 

Utilizando com calibração em massa as medidas de recuo do 

alvo e de espalhamento elástico, a massa dos resíduos de 

fusão foi estimada em 72±3 u.m.a. para o sistema * aC + *:»Cu em 

E L A B * 5 3 . 7 Me u, que corresponde, dentro dos erros 

experimentais, à massa do resíduo de evaporação médio 

pervisto pelo código de decaimento estatístico PPCE (GaôO). 

Para finalizar, o cálculo do número de contagens de 

fusão (YP) é feito extraindo o total de contagens dentro do 

polígono da fusão (figura III.18) para cada espectro. 
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O - Análise dos espectros multicanais 

Para o cálculo das contagens do monitor (Y n) utilizamos 

os programas PLEX e PIPP (Ri86). 0 primeiro calcula a área 

de um pico dados os limites inferior e superior, ajustando o 

fundo por uma reta. 0 segundo faz um ajuste do pico através 

de uma gaussiana com caudas exponenciais. Como nossos alvos 

eram compostos apenas de cobre e ouro, na maioria dos 

espectros do monitor os dois picos de espalhamento apareciam 

nitidamente separados sendo, nesses casos, utilizado o 

programa PLEX. Para energias mais baixas, onde os picos se 

misturaram, foi utilizado o programa PIQP, que pode ajustar 

até dez picos simultaneamente. Esses programas foram 

utilizados também para o cálculo das contagens do 

espalhamento elástico (calibração angular, normalização e 

eficiência). 0 espectro do recuo foi obtido originalmente 

biparamétrico, e o número de contagens extraído da mesma 

forma que na fusão. 

D) - Obtenção do espectro biparamétricô v"xM 

Como foi comentado na introdução deste trabalho, a 

reação entre ions de peso médio apresenta uma variedade 

enorme de canais de reação. R medida da seção de choque de 

fusão pode, muitas vezes, ser feita em conjunto com outros 

possíveis canais como o espalhamento elástico e inelástico, 

reaçSes periféricas e a fissão simétrica. Neste presente 

trabalho, como foram usadas as placas de deflexão 

eletrostática, os outros possíveis canais de reação devem 

ter a razão q/E próxima a da fusão. Muitas vezes a 

utilização apenas do espectro TXE não nos permite visualizar 

esses outros produtos. 

Com o intuito de se verificar a possível presença 

desses outros canais de reação além da fusão, como por ex. a 

fusão incompleta (Ts86) ou a massa intermediária (Pe85), foi 

construído o espectro bidimensional V*M. 
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O eixo de velocidade foi construído a partir da 

expressão III.23 considerando a definição de velocidade 

uniforme: v* = D/T. R partir dessas duas expressSes obtemos: 

V=d.r/r.T0-X (34) 

Fazendo: T c" = r.T0 ; D.r = C obtemos: 

V * C/(To- - X) (35) 

onde T0* já foi calculado anteriormente. R constante C é 

escolhida de modo que a projeção dos resíduos de fusa'o no 

eixo de velocidade tenha de 30 a 40 canais, aproximadamente. 

0 eixo das massas foi construído utilizando-se a 

expressão III.27. R partir dela podemos escrever: 

(To- - X)».(Y + Eo"> = K*.M (36) 

onde E 0" é dado pelo programa CRLCTO. R constante K é 

escolhida de forma que o espectro de massas ocupe os mesmos 

1024 canais disponíveis para o espectro original TXE (X XY). 

Foi verificado, através do programa CRLCTO, que o valor de 

E 0~ varia suavemente com a massa. R partir desse fato 

utilizamos uma parametrizaç3o linear para E 0" sendo seu 

valor calculado a partir da expressão: 

Eo- * R • B.M (37) 

onde R e B s3o calculados a partir do E 0" fornecido para a 

massa do espalhamento elástico (R=12) e do recuo (R=63). 

P identificação das massas se faz de maneira direta, 

utilizando como calibraç3o do eixo, as massas do 

espalhamento elástico (R=12) e do recuo (R=63). R figura 

III.20 mostra um espectro biparamétrico Vxr1 e suas projeções 

em massa e vtlocidade. 0 eixo das massas foi rebatido 
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integralmente, enquanto que no eixo de velocidade apenas as 

massas de fusSo foram rebatidas. 

III.3.4 - Resultados obtidos 

R) Medidas preliminares 

Para o cálculo da seçSo de choque absoluta de fus3o 

(expressão III.13) é necessário o conhecimento de todos os 

parâmetros envolvidos, a saber: o ângulo do detetor 

(calibraçSo angular), o valor da constante de normalização 

K(E) e a eficiência de deteça*o. Vamos agora descrever os 

resultados obtidos para esses parâmetros. 

R calibraçSo angular do sistema de deteçSo foi obtida 

através do estudo do espalhamento elástico em 7°í6UAIi i20° 

para a reaç3o **Cu***0 na energia de 46 MeV. Como o 

espalhamento pode ser considerado Rutherford, a taxa de 

contagens normalizada (em relação à um monitor fixo) do 

canal elástico dividida por sen-*(0cn/2) deve fornecer uma 

constante ( K c ) . R tabela III.5 ajaixo fornece os valores 

dessa constante. Com os dados dessa tabela foi construído um 

gráfico (figura 111.21) onde se pode visualizar a boa 

calibraçSo angular do nosso sistema. 

Kmm (graus) 

7 
10 
12 
15 
18 
20 

MEDIR 

Kc C „ 10— ) 

1.253 ± 0.062 
1.312 ± 0.046 
1.211 ± 0.039 
1.173 ± 0.031 
1.187 * 0.024 
1.126 ± 0.020 

1.175 * 0.020 

R A B 

9.00 t 0.68 
8 .43 t 0.56 
9 .19 t 0.60 
9.46 ± 0.59 
9.37 ± 0.56 
9 .66 t 0.59 

9.23 ± 0.24 

Tabela III.5 Valores da constante de calibraçSo 
angular e da razío de ângulo sólido R*« para a reaç3o 
>*0 • *°Cu em E t A . * 46 Mev\ R partir dessa tabela é 
construída a figura III.22. 
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E importante mencionar que a simetria angular do 

sistema de detecto também foi verificada por membros do 

nosso grupo. Foram feitas medidas de seç3o de choque de 

fusSo para os sistemas »*0**BCu para ângulos positivos e 

negativos. R figura 111.22 mostra uma distribuição angular 

onde pode ser visualizada a boa simetria angular do sistema 

de tempo de vôo. 

0 cálculo da eficiência do sistema de medição foi 

obtido medindo-se o canal elástico e o canal de recuo para a 

reaçKo **.*»Cuí *aC, »aC)**'*a»Cu com E,.»a=2& MeV e 9i.*B =33 .7«> 

e 40.5° . Nessas con :ç8es o recuo (**-*»Cu) tem energia 

próxima dos resíduos de fusío. Ptravés da expressão III.18 

encontramos valores para a eficiência que variaram entre 25 

e 30%, onde a eficiência das partículas espalhadas 

elasticamente (nc) foi, em média, 95% (Vi79). 

fis medidas de espalhamento elástico, feitas nas mesmas 

energias das medidas de fusío, forneceram valores para a 

constante de normalização K(E) que estío na tabela III.6: 

E,.*,, (MeV) 

56.1 

53.7 

48.1 

44.1 

40.1 

35.1 

32.0 

30.6 

29.6 

K(E) - *»Cu (mb) 

32567 * 683 

39671 ± 822 

48840 * 1879 

44481 * 973 

74257 t 2835 

96919 * 3700 

116607 ± 4452 

127521 ± 4868 

136282 t 5203 

K(E) - *=Cu ímb) 

32467 * 1258 

38262 ± 872 

50360 ± 1941 

45961 * 1010 

72585 * 2827 

94738 ± 3690 

113983 ± 4440 

124651 ± 4855 

Tabela III.6 - Valores obtidos para a constante de 
normalização K(E) através das medidas de espalhamento 
elástico. Esses valores foram utilizados no cálculo da 
seçío de choque du fusSo (expressão 111,12). 

Para a construção dos espectros de velocidade é 

necessário conhecer o valor da energia dos resíduos de 
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evaporação Con essa finalidade, um estudo da perda de 

energia para esses resíduos foi feita, utilizando as 

expressBes parametrizads» de Ziegler (Zi80), cujo 

resultado pode ser visto na figura III.23. Os valores finais 

de energia e velocidade para os resíduos de fusSo estlo na 

tabela III.7: 

Er 
RCV 

56.02 
k 

53.61 
• 

48.01 
» 

44.00 
* 

40.0 
* 

34.99 
> 

31.89 
• 

30.49 
* 

29.49 

Alvo 

63 
65 

63 
65 

63 
65 

63 
65 

63 
65 

63 
65 

63 
65 

63 
65 

63 

C N C 

ncv 

8.96 
6.73 

6.58 
8.35 

7.68 
7.48 

7.04 
6.66 

6.40 
6.23 

5.60 
5.45 

5.10 
4.97 

4.88 
4.75 

4.72 

*ET 

ncv 

1.9C 
"?.9Ü 

1.82 
1.82 

1.68 
1.68 

1.52 
1.52 

1.40 
1.40 

1.23 
1.23 

1.14 
1.14 

1.09 
1.09 

1.05 

F N C " 
MKW 

7.06 
6.63 

S.76 
6.53 

6.00 
5.80 

5.52 
5.34 

5.00 
4.83 

4.37 
4.22 

3.96 
3.83 

3.79 
3.66 

3.67 

*tT (1) 

21.2 
21.6 

21.2 
21.8 

21.8 
22.5 

21.6 
22.2 

21.9 
22.5 

22.0 
22.6 

22.3 
22.9 

22.5 
22.9 

22.2 

v N C 
cn/m 

0.426 
0.414 

0.417 
0.405 

0.1-5 J 
0.352 

0.377 
0.366 

0.359 
0.346 

0.336 
0.325 

0.315 
0.310 

0.312 
0.303 

0.308 

Tabela III.7 - Valores de energia e velocidade para os 
resíduos de fusío ja descontada a perda de energia. 0 
valor de E* é dado na tabela III.3. R perda de energia 
total ÍET leva em consideração a perda de energia no alvo 
e na folha cintiladora. 0 valor da energia final dos 
resíduos é dado por E N C " - E M C - *E T• 

B) - Medidas de Fusío 

Apresentamos nesta secçSo os resultados das medidas de 

seçSfo de choque de fuslo para os sistemas estudados. 0 

figura III.24 fornece a distribuiçlo angular dos resíduos de 

ev»poraç3o para os sistemas *».*»Cu*,*C na energi? de 53.7 
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MeV e de 40.1 MeV. Foi utilizado o ajuste descrito pela 

expressão III.14. 

0 cálculo da seç?o de choque absoluta foi obtido 

através das expressSes III. 13, III.14 e III.15. R figura 

III.25 mostra as funçQes de excitaçifo da fusISo para os dois 

sistemas estudados. 

Os erros experimentais nas seçBes de choque calculadas 

levam em conta a propagação de erros decorrentes das 

incertezas nas contagens de fus3o, nas contagens do monitor, 

do ângulo do detetor, da constante de normalização K(E) e da 

eficiência de mediçSo. Nas medidas onde n3o foi possível a 

utilização do controle automático da posição do feixe no 

alvo, foram feitas medidas de corrente das placas coletoras 

de elétrons desse sistema. P partir dessas medidas foi feito 

uma estimativa do erro em ângulo devido ao desvio do feixe 

no alvo, de acordo com o item III.1.5. 

P discussão dos resultados obtidos, em relaçSo às 

distribuições angulares e funçSes de excitaçKo de fusSo dos 

sistemas estudados é feita no capítulo IV. Será feita também 

uma análise dos sistemas estudados através da utilização dos 

espectros de velocidade. 
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I V - A N A L I S E D O S D A D O S 

IV.1 - INTRODUÇÃO 

Neste capitulo faremos a comparação dos resultados 

experimentais c- os modelos semiclàssicos , que permitem 

calcular a seçSo de choque de fusío, comentados no capítulo 

II. Posteriormente, faremos um estudo dos espectros de 

velocidade dos resíduos de evaporação para as duas reaçSes 

tentando verificar, através do formato dos espectros, se há 

alguma diferença de comportamento para os dois sistemas. 

IV.2 - 0NRL15E DO 5EÇA0 DE CHOOUE DE FU5R0 

IV.2.1 - Parâmetros da Barreira de FusSo 

Segundo o tratamento puramente clássico (modelo do 

corte abrupto), válido para energias acima da barreira 

coulombiana, a seçHo de choque de fusSo (eq. 11.4) apresenta 

um comportamento linear em função de 1/ECB, comportamento 

esse que é observado nos sistemas estudados neste trabalho, 

como podemos notar na figura 111.25 . 

Com o objetivo de tentar reproduzir nossos dados em 

todo o intervalo de energia medido e extrair parâmetros que 

definem a barreira efetiva de fusío para nossos sistemas, 

aplicamos o formalismo do modelo unidimensional de 

penetração da barreira, Na aplicação desse formalismo, 

escolhemos um determinado modelo para o potencial nuclear 

e através do método descrito por Vaz et.ai (Va81) calculamos 

a seçío de choque de fusSo. P comparação desse valor com a 

seçío de choque experimental, permite extrair parâmetros da 

barreira que tem uma correlação direta com o potencial 

nuclear utilizado. 

- 98 -



O cálculo da seç3o de choque de fus3o é feito pelo 

código KRTTY (Te85), que determina o coeficiente de 

transmissão para cada onda parcial l, através da aproximação 

parabólica descrita no item II.2. 0 programa permite que se 

introduza o parâmetro livre AR no raio de interação nuclear. 

Utilizando-se o -método dos mínimos quadrados determina-se o 

valor de &R que permite ajustar a seç2o de choque 

experimental nas energias em torno da barreira coulombiana. 

Esse procedimento permite determinar os valores de RD, V„, e 

"hw0 . 

0 programa KRTTY permite que se escolha entre os seis 

modelos para o potencial nuclear descritos no item II.3. Uma 

vez obtido os coeficientes de transmissão a seçKo de choque 

é calculada pela equação II.1. 

Na tabela IV.1 mostramos os parâmetros de barreira de 

fusUo obtidos, utilizando esses potenciais. Pela tabela 

podemos verificar que os valores de RH e VB variam em torno 

de A\ apenas, enquanto que o parâmetro AR oscila dentro de 

0.03 fm em torno do zero (menos para o potencial de Ngô, que 

superestima bastante a seçSo de choque de fus3o obrigando 

que o valor de &R seja bem negativo). 0 bom acordo obtido 

para os parâmetros da barreira nos mostra que estes 

parâmetros sío pouco sensíveis à forma do potencial de 

interação. 

Na figura IV.1 mostramos o resultado dos ajustes 

efetuados para dois potenciais: o de proximidade e o KN5. 

Podemos ver que o formato das curvas s3o mu it parecidos, 

sendo que esse formato é praticamente o mesmo para os demais 

potenciais. Em comparação com o potencial de proximidade, os 

potenciais que forneceram melhor xa d3o valores um pouco 

mais altos para o> perto da barreira e um pouco menores em 

energias mais altas, e para potenciais com piores valores de 

x 9 o comportamento é inverso. Na figura IV.1 pode-se 

verificar ainda que, para ambos potenciais, o cálculo 

reproduz muito bem os dados para energias mais altas, mas 
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POTENCIAL 

PRT 

KNS 

KWP 

BAS 

DDS 

CAW 

°FX 
1/Ecm 

ALVO 

63 

65 

63 

65 

63 

65 

53 

65 

63 

65 

63 

65 

63 

65 

vB 
(Mev) 

25.73 

25.40 

25.62 

25.28 

25.45 

25.20 

24.30 

24.09 

26.12 

25.78 

26.05 

25.65 

25.66 

25.30 

*B 
(fm) 

8.91 

9.04 

8.93 

9.07 

8.92 

9.04 

8.71 

8.81 

9.04 

9.17 

8.94 

9.09 

8.56 

8.69 

hwo 
(Mev) 

3.81 

3.75 

3.56 

3.51 

3.46 

3.46 

2.65 
2.62 

4.26 

4.20 

4.21 

4.14 

-

AR 

(fm) 

0.029 

0.053 

-0.039 

-0.030 

-0.0004 

0.030 

0.053 
0.058 

-0.802 

-0.723 

-0.198 

-0.166 

-

Xa 

0.42 

0.74 

0.77 

0.99 

0.93 

1.04 

4.46 
4.26 

0.25 

0.59 

0.30 

0.62 

0.57 

0.91 

REFERÊNCIA 

BI 77 

Kr 79 

Wi 78 

Ba 74 

Mg 75 

Ch 76 

Wo 73 

TABELA IV.1 - Valores dos parâmetros de barreira de fusão para os sistemas ^C + 63,65cu 
obtidos através do código KATTY, utilizando seis potenciais nucleares dif£ 

rentes. VQ é a barreira de fusão, Rg ê o raio da barreira; huv a curvatura para i=0 e AR 
é o acréscimo no raio de interação obtido através do melhor ajuste utilizando o teste de 
Xa (também dado na tabela). As abreviações significam: PRT «* Proximity Potential; KNS • 
Krappe, Nix and Sierk Potential; WWP » Wilkzynsky, Wilkzynska Potential; BAS = Bass Poteri 
tial; DPS = Density Surface Energy Potential e CAW » Christensen and Winther Potential. 
Na última linha são colocados os valores empíricos para Rg e VJJ obtidos pela aproxi 
mação de corte abrupto. 
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subestima a seç3o de choque de fusSo para energias ao redor 

e abaixo da barreira coulombiana. 

R comparação dos valores de VB e RB obtidos rira os 

sistemas estudados com valores de outros sistemas pode ser 

feita, de acordo com o trabalho de Vaz e colaboradores 

(VafiD, definindo-se os parâmetros equivalentes rmr e rof-

como: 

rmr - Z» .Za.e
a/VB .(Ri»'*^;,»''») (1) 

r8f = R./ÍR^^^ + Ra»^:») (2) 

Nessas expressQes 2X , Za e fí% , Ra s3o os números 

atômicos e números de massa do projétil e do alvo, 

respecti vãmente. 

Do estudo sistemático feito por Vaz, de 87 funçSes de 

excitaçSo, utilizando-se o potencial de proximidade, pode-se 

estabelecer o seguinte comportamento dos parâmetros rmr e 

r., = 2.2951-0.2966.Log^íZ» .Za) fm 13) 

r„, = 2.0513-0.2455.Log»0(Zi.Za) fm (4) 

Na figura IV.2 mostramos os parâmetros rmr e r0+ , 

definidos pelas equaçSes IV.1 e IV.2, para os sistemas 

estudados, juntamente com alguns dos valores experimentais 

da compilação feita por Vaz, em funçSo do produto Z*.Za. E 

mostrado também o valor do parâmetro ÒR, necessário para se 

ajustar as seções de choque experimentais. 

Vemos que os valores de rmr,t0* e &R obtidos para os 

nossos sistemas estSo dentro dos valores previstos pela 

sistemática. 

0 resultado acima nos permite concluir que o conjunto 

ds parâmetros de barreira obtidos é bem consistente, o que 

nos permite fazer uma comparação das funçSes de excitaçSo 

de fusSo. Uma maneira simples de comparar as seco"es de 

choque experimentais é representa-l?s em conjunto, num mesmo 
9 
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gráfico, descontando-se os efeitos geométricos entre os dois 

sistemas (Skô7). Isso é feito na figura IV.3, onde é 

Mostrada a seçSo de choque "reduzida* de fusío para os dois 

sistemas. Essa seçSo de choque è dada por: 

•««oCE^arCEKCR.*»^/!*.)» (5) 

e é plotada em funçSo da energia reduzida: 

E'»Ec<i.V."«
F/V. (6) 

onde VB e V B*
E r sío as barreiras do sistema em questão e do 

sistema de referência respectivamente. P escolha do sistema 

de referência é arbitrária. Para esta análise, o sistema 
t 2Ct* 3Cu foi selecionado, sendo que o comportamento dos 

dados experimentais mostra pouca influência nas posições 

relativas das seçSes de choquje comparadas devido à escolha. 

Para o sistema de referência, ffrRED(E')=oF(E) e E'=E. 

Nessa escala reduzida, as funçSes de excitaçío 

calculadas pelo tunelamento unidimensional da barreira, a 

princípio, coincidem entre si em todas as energias. R 

figura IV.3 nos mostra que para os dois sistemas, as 

diferenças devido ao aumento da seçío de choque ao redor a 

abaixo da barreira, descontando o efeito geométrico, sío 

pequenas. Isso nos mostra que os acoplamentos que favorecem 

um aumento da se*3o de choque abaixo da barreira devem ser 

semelhantes para os dois sistemas. Para uma discussão mais 

detalhada uma análise de canais acoplados é necessária, a 

fim de que possamos descobrir quais canais favorecem a fusío 

9ubcoulombiana. 

IV.2.2 - Análise de Canais Acoplados 

Para a análise de canais acoplados foi utilizado o 

código computacional CCFU5 (Daô6). P maneira como os 
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acoplamentos s3o considerados é descrita no itet II.6. Us 

coeficientes de transmissão são calculados utili?ando-se i 

aproximação parabólica, descrita no item II.2. Enquanto qu.; 

o uso de um valor constante para o acoplanento tende a 

superestimar os efeitos do acoplamento, a versão de 

'intervalo finito", já implementada no código e descrita no 

presente trabalho, subestima levemente esses efeitos de 

acoplamento para valores de Q negativos, quando comparada 

com a solução numérira exata do problema (Da87). 

Como foi mostrado na figura IV.1 os sistemas aqui 

estudados apresentam um aumento na seção de choque de fusão 

para energias em torno e abaixo da barreira. Esses aumentos 

são parcialmente causados por excitaçBes inelasticas do alvo 

e projétil durante a interação. Na tabela IV.2 são listadas 

todas as transições E2 para o estado fundamental incluídas 

no cálculo de acoplamento de canais. 

Com os valores da tabela IV.2 foi utilizado o código 

CCFU5 e os resultados mostrados na figura IV.4. 0 potencial 

nuclear utilizado no código é o de Christensen e Winther 

(CRWHtabela IV. 1), cujos parâmetros foram obtidos através 

do programa KRTTY. Podemos verificar que ocorre um aumento 

na seção de choque de fusão para a regido de energias 

baixas, porém . o cálculo continua a subestimar os valores de 

o> nessa região. 

R diferença que continua existindo nas funçBes de 

excitação de fusão experimentais para a região de baixa 

energia deve ser devida aos efeitos de acoplamento de ordem 

superior, ao caráter aproximativo do cálculo e provavelmente 

devida aos efeitos dos canais de transferência. P tabela 

IV.3 fornece os valores de 0 de reação dos principais 

processos de transferência para os sistemas estudados. 

Podemos verificar, através da tabela IV.3 que os canais de 

transferência de uma alfa do alvo para o projétil são os que 

apresentam maiores valores de 0 podendo, talvez, desempenhar 

um papel importante no acoplamento (5k67). Por outro lado, 

já foi verificado (Da63a, Br03) que tanto canais de 
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MOCLEO 

«3Cu 

«5Cu 

12C 

J" 

1/2" 

5/2" 

7/2" 

5/2" 

1/2" 

5/2" 

7/2" 

5/2" 

2* 

E* (Mev) 

0.67 

0.96 

1.33 

1.41 

0.77 

1.12 

1.48 

1.62 

4.43 

X 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

B|EX )(b*c») 

0.0110 

0.0332 

0.045 

<0.002 

0.0092 

0.0289 

0.036 

<0.030 

0.0029 

h 
0.243 

0.265 

0.234 

0.110 

0.200 

0.220 

0.195 

0.078 

0.60 

TABELA IV.2 - Daeos referentes âs transições inclásticas para os esta, 

dos incluidos no cálculo de canais acoplados. Cs dados 

fora» retirados de: «Cu - NDS, B2, 1967, 1-3; *5Cu " "DS, B2, 1967 , 

4-6; 12C - HDT vol.l. (NDS • Nuclear Data Sheets; NDT » Nuclear Data 

Table). 

TIPO DE 

TRANSFERÊNCIA 

2n 

In 

-In 

-2n 

2P 

IP 

-lp 

-2p 

a 

- a 

S I S T E M A 

12c + <3Cu 

- 6.62 

- 5.91 

-10.81 

-14.02 

-10.69 

- 4.18 

- 8.25 

-15.53 

1.36 

- 3.64 

12c • 65Cu 

- 4.70 

- 4.96 

-11.62 

-15.66 

-13.43 

- 5.51 

- 7.03 

-12.99 

0.37 

- 2.88 

TABELA IV.3 - Valores de 0 de reação para transferên 

cias para o estado fundamental nos sis_ 

tentas 12C 4 *3,65cu. O sinal (4) significa transfe

rência de partículas para o projétil (pick-up) e o 

•inal (-) o contrário (stripping). Os valores de 0 

••tio «III Mev. 
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transferência com valores de Q positivos ou negativos podem 

contribuir para o aumento da seç3o de choque de fus3o abaixo 

da barreira. 

: Com o objetivo de se obter uma estimativa da 

importância relativa dos canais de transferência de um 

neutron, foi feito um cálculo (5k87) similar ao realizado 

por Landowne e col. (La86) utilizando o código CCFU5. 

Segundo esses autores, o acoplamcnto de um nucleon se dá com 

um fator de forma descrito por: 

F(r)= 3 MeV (7) 
1 ttexp (r-R)/a) 

com R=1 .2(flp1'':!, + RT
1'':») e a = 1.4 fm. Sendo possível a 

transferência do neutron do projétil para o alvo e vice-

versa, selecionamos o processo que possuía o maior valor de 

Q. Os valores da magnitude de acoplamento e de Q do processo 

s3o dados na tabela IV.4 abaixo. 

Sistema 

»»C**3Cu 

*aC+*BCu 

Transição 1n 
(tipo) 

pick-up 

pick-up 

Q 
(MeV) 

-5.S1 

-4.96 

Magni tude 
F (MeV) 

0.81 

0.78 

Tabela IV.4 - Valores de Q de reação e da constante de 
acoplamento F para a trasferência de um neutron. 

R figura IV.4 nos mostra o resultado desse acoplamento 

onde vemos que houve um ligeiro aumento da seç'áo de choque 

de fusío para energias em torno e abaixo da barreira 

coulombiana, porém o valor da seçSo de choque ainda 

permanece subestimado. Essa diferença pode ser ainda devido 

á outros canais de transferência n3o computados. Para 

efetuarmos o acoplamento desses novos canais é necessário a 

medida da seçío de choque de transferência desses processos 

para se obter os fatores de forma F(r). 

109 -



Um cálculo alternativo e interessante foi realizado, em 

conjunto com E. Crema no sentido de se estimar o efeito do 

acoplamento sobre a barreira de fusUo. Sabemos que o aumento 

teórico da seç3o de choque de fus3o abaixo da barreira se 

deve á diminuição da barreira coulombiana do sistema devido 

ao acoplamento dos canais inelásticos e de transferência. 

Nío é possível saber à priori quais s3o os canais de 

transferência que favorecem o abaixamento da barreira 

coulombiana. Nesse sentido foi feito um cálculo, utilizando 

o código KRTTY, no qual todas as barreiras de potencial 

efetivas, para cada onda parcial l, eram abaixadas de um 

fator AV B. Calculávamos ent3o a seç3o de choque de fusSo, 

variando o parâmetro &Vu no intuito de se obter o menor 

valor de x3 . 0 resultado desse cálculo pode ser visto na 

figura IV.5 onde podemos perceber que os pontos abaixo da 

barreira, para os dois sistemas, s3o bem ajustados. Resta 

saber como correlacionar esses valores de &VB com o 

acoplamento de canais, o que ntlo e uma tarefa elementar. 

Nesse sentido usamos o seguinte artifício: utilizamos o 

código KRTTY n3o com os pontos experimentais, mas com os 

pontos dados pelo código CCFU5 no ajuste realizado na figura 

IV. 4 (acoplamento com- os canais inelásticos mais a 

transferência de um neutron). 0 ajuste realizado forneceu 

para AV» cerca de 60% do valor original, de forma que o 

acoplamento utilizado diminue de 40% o valor de AV„ . 

Dessa forma, resta computar os efeitos de deformação 

estática, que podem ser uma possível explicação para o 

aumento restante da seç3o de choque de fus3o subcoulombiana. 

Eisa análise será feita no próximo item. 

Recentemente, (Rg87) foi feito um estudo sobre o 

parâmetro ÂVn baseado na aproximação do modelo da gota 

líquida. 0 geometria do sistema é descrita por duas esferas 

conectadas por um pescoço, e a energia cinética e potencial 

6 calculada por essa parametrizaçSo. Foi feita uma 

sistemática para sistemas simétricos, com o objetivo de 
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obter expressBes empíricas para &Vm. Drrssa sistemática foi 

extraído o parâmetro T K P F dado por: 

jK„r - 4Z»za/tnt*^
sna*'

3(R1»'»*na*'*
3)] (6) 

onde Z» e Z a (Qx e Q a) s3o os números atômicos (de massa). 0 

dependência de AVB com o parâmetro T E F F é dada por: 

AV„ = «(T.rK)* (9) 

onde asO.0016 MeV e (J»2.5. 0 resultado dessa sistemática é 

dado na tabela IV.5 abaixo. 

SISTEMA 

**C+*3Cu 

»zC**sCu 

AV»(experimental) 

0.98 

0.90 

AVD(expressão IV.P) 

0.83 

0:80 

Tabela IV.5 - Comparação entre os valores do parâmetro 

AVB obtidos experimental e teoricamente. Os valores 

estilo em MeV. 

Pela tabela acima vemos que os valores experimentais e 

teóricos s3o próximos, sendo que pequenas diferenças podem 

decorrer do fato que efeitos quânticos não foram levados em 

conta, e não indicam conflito com esse tipo de modelo. 

IV.2.3 - Influencia da deformação estática 

Como foi visto na seção II.5 a deformação estática, em 

principio, é o efeito de estrutura nuclear mais simples de 

ser considerado na seção de choque de fusão. 

Para os cálculos de seção de choque de fusão incluindo 

deformações estáticas do alvo e projétil utilizamos o código 

computacional PGMW0NG3 (Li06b), que utiliza o 
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SISTEMA 

12c • 63Cu 

12c + 6*Cu 

16o + O c u 

16o • *5Cu 

18o + 63cu 

18o + ^^cu 

VC t e . » . ) 
<Mev) 

25.73 

2S.40 

33.04 

32.83 

32.81 

31.78 

*B 
(fm) 

8.91 

9.04 

9.29 

9.36 

9.36 

9.70 

vBc 
(Mev) 

26.58 

26.45 

34.53 

34.38 

34.15 

34.00 

VBC - vB „ l o n 

VBC 
C») 

3.2 

4.0 

4.3 

4.5 

3.9 

6 .5 

TABELA IV.fi - Valores de Vg e Rg para os seis sistemas, usados no cál̂  

culo de oF
Red (E'). Na Tabela c mostrada a barreira 

coulombiana Vgc» dada pela eq. III.21, e a.diferença percentual entre 

VBC e VB> c o m ° intuito de verificar a consistência dos dados obtidos. 

Podemos ver que o percentual de diferença permanece razoavelmente cons 

tan te, dentro de 1% para o ^Cu e 2,5% para o 'sCu. Os parâmetros Rg 

• Vgforam obtidos através do código KATTY, utilizando o potencial de 

proximidade. Os dados do sistema 160 + 63,65cu foram obtidos de 

(P«r-86). Os dados do sistema ^ 0 + 63,65cu foram gentilmente cedidos 

por L.C Chamon. 
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desenvolvimento teórico descrito n? seção II.5. Nesse 

cálculo consideramos fixos os valores de V„ , Rn (dados pelo 

gráfico de ffr><1/Ecn - figura III.25) e os valores do 

parâmetro de deformação 0 (primeiro estado excitado do alvo 

e projétil - tabela I V . 1 ) . 0 parâmetro variável foi o valor 

da curvatura da barreira - "nw0 - . 

0 resultado desse cálculo pode ser visto na figura 

IV.6. Há um excelente acordo entre os dados experimentais e 

os valores calculados. Devido ao bom ajuste conseguido 

poderíamos pensar que a deformação estática seria a única 

explicação para o aumento da seção de choque de fusão abaixo 

da barreira porém, de acordo com o que foi discutido no item 

II.5 o cálculo de Ulong tende a superestimar o aumento de aF 

abaixo óa barreira. 

Do que foi exposto acima fica difícil fazer uma 

estimativa numérica da importância da deformação estática 

nas seçSes de choque subcoulombianas. Com o intuito de 

realizar um estudo qualitativo dó papel da deformação 

estática para esse sistema, fizemos uma comparação com dadr.s 

experimentais de outros sistemas menos deformados, 

utilizando os mesmos núcleos-aivo. Nesse sentido a 

deformação estática deve ter importância menor para o~ caso 

no qual o feixe de Carbono é trocado por * * 0 , que é 

duplamente mágico, ou pelo **0 que apresenta parâmetro de 

deformação menor. Uma comparação entre esses sistemas foi 

feita e os resultados estão na figura IV.7. Nesta figura 

fizemos dois gráficos, um para cada alvo, de o r
H t " „ E ' para 

os três sistemas. Esse tipo de comparação é muito 

interessante pois os efeitos geométricos e a diferença de 

barreira de fusão são eliminados. 0 tabela IV.6 fornece os 

valores de VB e RH utilizados na comparação. Pela figura 

IV.7 podemos verificar que o sistema *aC + A : ,'* sCu possui o 

maior aumento de seção de choque subcoulombiana quando 

comparado com os outros dois sistemas, o que nos leva a 

concluir que, para os sistemas ia»C + **'*°Cu, a deformação do 
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carbono desempenha papel fundamental no aumento da seça*o de 

choque de fus3o abaixo da barreira coulombiana. 

Devido à chamada "anomalia de limiar" (5a87)(Pe87b) já 

constatada no sistema »*0**3Cu a comparação para esse 

isótopo (**Cu) apresenta uma incerteza maior pois o erro 

experimental na determinação de Vu aumenta. Na figura IV.7 

está indicado, para o ponto de energia mais baixa, o quanto 

poderia haver de translaça*o horizontal para uma variação de 

V» de ±1.0 MeV. Rlém disso, para o sistema 1 2C + * 3Cu ocorre 

um fenômeno in terressante só visível nos espectros de 

velocidade, que torna a análise para esse sistema mais 

delicada. Esse fenômeno será discutido no próximo item. 

IV. 3 - QNQLiSE DOS RESÍDUOS DE FU5P0 QTRRVE*5 DO 

ESPECTRO DE VELOCIDRDES 

Vimos na seç<to II.7 que a forma gaussiana dos espectros 

de velocidade dos resíduos de fusSo é uma arma poderosa para 

verificar a coerência dos dados experimentais. Nesse 

sentido, para cada medida de fusUo foi feito o respectivo 

espectro de velocidades dos resíduos, com o intuito de 

verificar alguma anomalia. 

Devido ao fato de n?o podermos separar as massas dos 

resíduos de evaporação, uma comparação mais detalhada com a 

teoria estatística de decaimento do núcleo composto n3o pode 

ter realizada. R figura IV.8 nos mostra um espectro típico 

de velocidades desses resíduos, onde pode ser verificada a 

boa simetria gaussiana do espectro. Como os dados s9o 

inclusivos, as massas dos resíduos estío todas somadas. 0 

cantróide do espectro corresponde, dentro dos erros 

experimentais, à velocidade de centro de massa do núcleo 

composto formado, conforme discutido no item II.7. Da figura 

pode-se concluir que é possível reproduzir o formato 

experimental do espectro de velocidades dos resíduos de 

- 117 -



0.266 0.342 0.494 0.570 

Vp (cm /ns) 
* 

12 65 
Figura IV.8 - Q-U&Ubuição de velocidades doi KtàZduoò de ^uião pata. o 4Ut&ma C * Cu em E.^ • 53.7MeC e 

4.i°. A tinha cfce-ta c o lejuttacto da ajmte. u-titizando uma cuxva do tipo gaiuilw.t, paxá, ULAB 
ixtA&ÀA o ce.ntA.oidz V„JVV) 

ctn K 

e a laKQuna a. 

http://ce.ntA.oidz


evaporação, em energias baixa>. somente con dois parâmetros: 

o desvio padrSo o e a constante de normalizaçSo K. Para as 

energias «ais altas, o canal de evaporação de partículas 

alfa a partir do núcleo composto i importante, introduzindo 

•ais um parâmetro livre no ajustes dos espectros: a 

velocidade das partículas alfa V«. Para a energia mais 

alta, no ângulo de 5o, de acordo coa o código PRCE (Ga60), o 

canal 1o*xN representa cerca de 34% dos decaimentos, 

enquanto que o canal 2o»xM representa, apenas, 4.51 das 

emissSes do núcleo composto, para o sistema *aC***Cu. Vemos 

que o canal de decaimento 1««xN desempenha um papel mais 

relevante no processo de desexcitaç3o porém, como os dados 

sSo i.ictusivos, esse canal de decaimento, aparentemente, nSo 

é separado em velocidade dos canais de evaporação de 

nucleons. 

Rtravés das distribuiçBes de velocidades é possível 

fazer uma analise das distribuiçSes angulares de uma maneira 

bem simples. Integrando q primeiro termo da equação 11.77 

(distribuição angular isotropics de velocidades no 

referencial de centro de massa) sobre a velocidade, e 

desprezando termos de ordem superior podemos derivar uma 

expressão para a distribuição angular dos resíduos de 

evaporação: 

do/dfXB) « K.cosae.cxp(-Vca.sen»e/2vsz) (10) 

Uma expressão equivalente s IV.10 para a emis sio de 

nucleons apenas, foi obtida por Hitscher e col. (Hí79) e se 

escreve como: 

o»»5f.(RN/nlwa).T i T«(6.E-/RCN)*'* (11) 

onde 7 6 o número médio de nucleons evaporado, RERSRCM-X.RN 

e E" é a energia de excitaçVo do núcleo composto. 
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Na regi 3o de ângulos frontais, que é a regi3o de maior 

seçSo de choque (2°s8s15°)t foi construída a figura IV.9 que 

mostra a seçSo de choque diferencial de fus?o versus sen*8. 

Podemos observar que a dependência c linear entre esses 

parâmetros (no gráfico monolog). 0 partir desse grafico è 

possível extrair as varianças o, as quais concordam muito 

bem com os valores extraidos dos ajustes efetuados nos 

espectros de velocidade. Ps varianças a deduzidas 

experimentalmente sío mostradas na tabela IV.7 juntamente 

com as varianças extraídas a partir dos espectros de 

velocidades e os valores teóricos dados pela equaçSo IV.11. 

Podemos verificar que os valores de o obtidos via espectro 

de velocidades e via distribuição angular sSo bem 

consistentes. Os valores teóricos concordam com os valores 

experimentais dentro das incertezas do ajuste. Os possíveis 

desvios se devem ao fato de que o canal de decaimento por 

partícula alfa está incluid na seçüo de chooue total de 

fus3o, sendo que, a distribuição angular para esses resíduos 

n3o obedece à uma expressão simples como IV.11. 

Na tabela IV.8 mostramos as varianças u extraídas dos 

espectros de velocidade dos resíduos de evaporação medidos á 

4.6°, em diversas energias de excitaçlo do núcleo composto. 

Vemos que a concordância com os valores teóricos, dados pela 

expressão IV. 11, é boa, dentro dos erros experimentais. 

tl.AU 

MeV 

35.1 
40.1 
44.1 
4Ô.1 
53.7 
56.1 

E-
MeV 

33.1 
37.3 
40.6 
44.0 
48.7 
50.7 

'exc 
(MeV/anui)*'5' 

0.027±0.003 
0.035*0.002 
0.041±0.002 
0.046±0.002 
0.049±0.002 
0.053±0.002 

sr 
nucleons 

2.68 
3.40 
3.31 
4.30 
5.00 
S.35 

'TIOUIco 
(MeV/amu)"" 

0.031 
0.035 
0.040 
0.043 
0.048 
0.051 

Tabela IV.8 - Comparação entre as varianças o, obtidas 
experimentalmente via espectros de velocidade, e 
teoricamente via equação IV.11, em diversas energias de 
excitaçSo do núcleo composto. 0 parâmetro x é o número 
médio de nucleons evaporado e é obtido através do 
código PACE. 
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SISTEMA 

12C • «Cu 

12c + 6 3 ^ 

=Lab 
(Mev) 

53.7 

40.1 

53.7 

40.1 

E* 
(Mev) 

51.23 

39.74 

48.60 

37.14 

X 

4.55 

3.09 

5.23 

3.37 

0 

(distribuição angular) 
(Mev/amú)1/2 

0.043 + 0.002 

0.034 + 0.001 

0.046 ± 0.003 

0.037 + 0.002 

0' 

(espectros de velocidade) 
(Mev/amu)1/2 

0.047 + 0.002 

0.036 + 0.002 

0.049 ± 0.002 

0.035 ± 0.002 

"teórico 

(Eq.IV.8) 

(Mev/amu)l'2 

0.045 

0.034 

0.048 

0.035 

TABELA IV.7 - Valores de o (dado pela distribuição angular), o' (dado pelos espectros de velocidades) e 

°teõrico (dada p»la Eq. IV.9), em função da energia de excitacão E* e do número médio de nucleons 

evaporados, X. Os valores de o" são uma média sobre os ângulos medidos. Podemos verificar o bem acordo entre 

os valores experimentais e teóricos, dentro dos erros experimentais. Para o cálculo do número médio de nu

cleons evaporados, utilizamos o código PACE, (vide fig. IV.10). 



O resultado teórico obtido acima se baseia 

exclusivamente no cálculo utilizando o código PPCE, que 

simula o decaimento do núcleo composto através do método de 

Monte Cario utilizando a teoria de Hauser-Feshbach. No 

intuito de verificar a correspondência entre o código e os 

dados experimentais foi tentado um ajuste da distribuição 

angular através desse programa. 0 único parâmetro variado no 

ajuste foi a difusividade de* cot- ;iíf• <•> d;>rrarv *A) T»f ut i l i /ando-

se, para os outros parâmetros, os valores fornecidvos pelo 

programa. 0 resultado desse ajuste pode ser visto na figura 

IV.10. Pela figura, notamos que a ajuste é muito bom, 

descontando-se as oscilações em ângulos trazeiros devida ao 

método randômico utilizado no programa. Esse resultado 

reforça a discussão feita no parágrafo anterior, mostrando 

que a análise via espectro de velocidades é uma ferramenta 

importante para o estudo de reações via núcleo composto. 

Uma outra análise muito interessante que pode ser feita 

através dos espectros de velocidade é a comparação isotópica 

desses espectros numa mesma energia e ângulo. Essa análise 

se mostrou surpreendente ao revelar um segundo grupo de 

baixa intensidade e maior velocidade, nos espectros de 

velocidade para o sistema l aC + A:,Cu. Na figura IV. 11 

mostrsmos, para algumas energias medidas, a comparação 

isotópica entre os dois sistemas no ângulo de laboratório 

6k*tis4.B° e 2.3°. Pela figura vemos que esse segundo grupo é 

bem pronunciado no sistema »»C»**Cu e quase desprezível no 

sistema * aC+* BCu. Pelo fato de que a emissSo de partículas 

leves pelo núcleo composto é simétrica em torno de 90" no 

referencial de centro de massa, as velocidades dos resíduos 

de fusSo s2o todas centradas na velocidade de centro de 

massa do núcleo composto formado, conforme já discutido 

anteriormente. R partir desse resultado, uma primeira 

ímpre^óuo q.ie óe Vem é de que esse segundo pico nSo 

provém do decaimento estatístico do núcleo composto. Vamos 

fazer algumas consideraçOes nesse sentido. 
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Na emissSo de duas partículas o pelo núcleo composto 

temos três possibilidades de emissSo: as duas saindo para 

trás (backward-backward), uma para frente e outra para trás 

(forward-backward) e as duas saido para frente (forward-

forward). Esse tipo de emissão fornece três picos no 

espectro de velocidades, cada um correspondendo a um dos 

processos descritos. R velocidade média geral dos três 

processos somados é a velocidade de centro de massa do 

núcleo composto. Esse tipo de emissSo pode ser visto na 

figura IV.12, retirada de um trabalho de H. Morgenstern e 

colaboradores (Mo83). R emissão de duas partículas a seguida 

da emissSo de nucleons (até três) também fornece um formato 

semelhante, conforme pode ser visto na figura. 

Qdmitindo que esse segundo grupo provenha desses 

processos deveríamos observar um outro pico, simétrico, do 

lado de baixas velocidades, o que n3o ocorre. Vamos fazer 

uma primeira hipótese de que esse pico do lado de baixas 

velocidades na"o foi discriminado pelo detetor, devido à sua 

baixa energia. EntSo o que devemos fazer é tentar comparar 

as características desse segundo grupo com os valores 

previstos pelos códigos de decaimento estatístico do núcleo 

composto. 0 canal de decaimento correspondente à duas 

partículas a seguido de até três nucleons fornece uma massa 

para os resíduos de evaporação entre 67-64 u.m.a.. 

Cálculos utilizando a calíbraçSo em massa feita a 

partir da massa do * aC espalhado elasticamente e do recuo do 

alvo (*aCu) fornecem para esse segundo pico uma massa de 

61*3 unidades. Ppesar dos resultados serem um pouco 

discrepantes, vamos fazer uma segunda hipótese que é a de 

admitir que essa massa seja realmente proveniente do 

decaimento 2o*xN. 0 passo seguinte seria comparar as 

intensidades medidas com as previstas pelos códigos de 

decaimento esta ístico do núcleo composto. 0 código PRCE 

fornece para o canal de reaçSo 2a + xN uma percent agem que 

varia de acordo com a energia do projétil e o ângulo do 

detetor. Na tabela IV.9 mostramos as intensidades devidas à 
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esse segundo pico nos diversos ângulos e energias medidos, 

bem como os valores previstos pelo código PUCE para os 

canais xN, 1Q+XN e 2a + xN (onde x varia de 1 até 3 ) . 

Analisando essa tabela, vemos que a concordância entre 

valores teóricos e experimentais, supondo que o segundo 

grupo seja o canal 2cttxN, nlo se verifica, mesmo para a 

energia mais alta. R intensidade relativa desse segundo 

grupo parece aumentar à medida que abaixamos a energia de 

laboratório ou avançamos em ângulo. 

C| -AB 

Mev" 

3 5 . 1 

4 0 . 1 
* 

« 

« 

4 4 . 1 

4 8 . 1 

5 3 . 7 
• 

• 

« 

• 

5 6 . 1 

graus 

4 . 8 

2 . 9 

4 . 8 

7.7 

1 1 . 6 

4 . 8 

4 . 8 

2 . 0 

2 . 9 

3 . 8 

4 . 8 

1 1 . 6 

4 . 8 

"a o i turo 
% acima 
da fus?*o 

2 3 . 0 

3 6 . 0 

3 6 . 0 

3 5 . 0 

2 7 . 0 

3 0 . 0 

2 6 . 9 

3 6 . 4 

3 4 . 0 

3 4 . 9 

2 6 . 4 

2 4 . 7 

3 2 . 0 

" a * D K U f O 

% do t o t a l 

1 1 . 0 

6 . 5 

7 . 1 

6 . 8 

1 3 . 8 

5 . 1 

8 . 5 

5 . 3 

5 . 8 

4 . 6 

7 . 6 

8 . 1 

5 . 2 

9 6 . 9 

9 6 . 3 

9 4 . 5 

9 3 . 2 

4 8 . 8 

9 1 . 3 

8 9 . 7 

7 5 . 8 

7 1 . 4 

7 1 . 3 

6 8 . 0 

3 0 . 0 

6 1 . 4 

PRCE 

1 .6 

1 .9 

2 . 8 

3 . 4 

5 1 . 2 

3 . 9 

4 . 6 

1 0 . 3 

1 2 . 0 

1 2 . 5 

1 3 . 7 

2 8 . 6 

17 .1 

% 

- -

- -

- -

- -

- -

0 .4 

1 .2 

1 .5 

1 .2 

1 .5 

4 . 3 

1.5 

T abe la IV.9 - Comparação entre os valores experimentais 
obtidos para o segundo grupo e os canais de decaimento 
previstos pelo código PBCE. Va« « * U P O é a velocidade do 
segundo grupo em unidades de percent agem acima da 
velocidade dos resíduos defusSo. aafl OHUWO é a seçSo de 
choque para esse mesmo canal, expressa em percentegem dos 
resíduos de evaporação. P percentagem de decaimentos 
para os canais 1a+xN e 2ct + xN foram divididas por 2 e 3 
respectivamente, a fim de podermos compará-las com as 
intensidades do 2fi grupo. 

Um fato importante é que o mesmo código (PPCE) fornece, 

para o sistema laC**°Cu, uma percentagem de decaimento 
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semelhante para esses canais (2a+xN), o que n3o se verifica 

nas nossas medidas. Por último é necessário mencionar que os 

códigos de decaimento foram utilizados variando-se apenas 

a difusividade do potencial nuclear com o objetivo de 

ajustar as distribuiçBes angulares dos resíduos de fus3o. 

Pelo que foi exposto acima, vemos que a explicação 

desse segundo grupo via decaimento do núcleo composto por 

2<k + xN esbarra na comparação das seçSes de choque 

experimentais e teóricas para esse canal. P hipótese de 

decaimento por 1a+xN, a princípio, n3o foi considerada pois 

a massa para esses resíduos na1 o confere com a massa medida 

experimentalmente para o 26 grupo. Atualmente porém essa 

possibilidade está sendo considerada e nesse sentido estamos 

estudando um ajuste para a expressão 11.77 incluindo mais um 

parâmetro livre, que è a velocidade da partícula a. Com 

isso, estamos tentanto ajustar os dois picos do espectro e 

tirar o valor de V« com o intuito de compará-lo com as 

p~evis3es dos códigos de decaimento estatístico. 

Uma outa hipótese sugerida para esse 26 grupo seria o 

espalhamento profundamente inelástico entre alvo e projétil. 

Nesse tipo de processo, a maior parte da energia disponível 

seria transferida para o alvo na forma de energia in terna de 

excitaçcio e esse recuaria com velocidade um pouco superior à 

dos resíduos de fus3o. Cálculos preliminares, utilizando 

cinemática de dois corpos, mostram que a eiergia de 

excitaçSo do alvo em recuo é da ordem de 9 0 % da energia 

disponível no centro de massa do sistema, o que fornece, 

para o caso de E U A B = 5 3 . 7 Mev", uma energia de excitaç3o da 

ordem de 40 Mev" (Et,„ = 45.0 MeV) . Na figura IV.13 plotamos um 

diagrama de \)f/ versus v"x , utilizando os valores da tabela 

IV.9. Os círculos centrados em \Jcn representam o cálculo 

cinemático das velocidades de recuo para a reaçüo 

* * C u ( * * C , * 3 C u ) * a C , com diferentes energias de excitaçSo E* . 

Ps linhas retas representam o ângulo do detetor no 

referencial de laboratório. 
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Na figura, a velocidade média V C M do núcleo composto é 

dada pela curva V H Ccos0 que enquanto que os centrôides do 

segundo grupo s3o mostrados nos pontos em forma de quadrado. 

Podemos verificar visualmente os valores de E* que melhor 

ajustam os pontos experimentais. 

R explicação final para esse segundo grupo ainda está 

longe de ser encontrada. Para a comprovação ou n^o de que o 

processo é resultado do decaimento estatístico do núcleo 

composto são necessárias medidas com estatística bem maior, 

a fim de podermos tirar informações quantitativas mais 

precisas. E também imprescindível realizar uma calibração em 

massa bastante precisa, que forneça a massa na região do 

núcleo composto com precisão de pelo menos uma irnsja em 

sessenta. Com os dados }á obtidos è possível ter v.. noção 

bastante boa das regiò*es de energia e ângulo na qiat serKo 

necessárias novas medidas. 

Por último, é necessário mencionar que os espectros de 

velocidade estudados foram provenientes do espectro 

biparamétrico VKH, de onde podemos obter também o espectro 

de massas. Nesse sentido foi realizada uma análise desses 

espectros com o objetivo de verificar a presença ou não do 

canal de reação chamado "massa intermediária" (PeB5). Um 

espectro típico de massas pode ser visto na figura IV.14. 

Nesse espectro é bem visível a presença de um pico de massas 

com centróide por volta de 42 u.m.a.. Esse mesmo canal de 

reação já foi detectado nos sistemas **•*«0**3»*sCu e 

»*0**°Ni medidos por membros de nosso grupo. Esse fato vem 

reforçar a tese de que esse canal de reação é importante 

para essa região de massas (0Nt.»80). Uma análise mais 

quantitativa desses dados, nos sistemas estudados neste 

trabalho, não pode ser feita devido ao fato de que as placas 

de deflexão eletrostática não estavam calibradas para medir 

esse particular canal de reação. Nesse sentido medidas de 

massa intermediária para os sistemas »«C***'*8Cu já estão em 

fase de planejamento e serão motivo de futuros trabalhos. 
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V - C O N C L U S Õ E S 

Determinamos neste trabalho as funções de excitaçSo 

para a fus?o coapleta dos sisteaas »»c**»**»Cu ea ua 

intervalo de energias correspondente a 0.9 « 1.8 vezes a 

barreira coulombiana. 0 aétodo utilizado na deterainaçSo da 

seçSo de choque de fus?o foi o da detecto dos resíduos de 

evaporação através da técnica de teapo ds vôo acoplado a ua 

defletor eletrostático. Foi feito uaa aapla discussão dos 

aspectos operacionais do aétodo, bea CORO de suas 

liaitaçBes, vantagens e desvantagens ea relaçSo a outros 

métodos. Os bons resultados obtidos neste trabalho aostraraa 

ser essa técnica uaa boa alternativa no estudo das reações 

coa íons pesados. 

Rs funçBes de excitaçSo da fus?o dos sisteaas estudados 

foraa analisadas coa base nas teorias seaiclássicas de 

penetração de barreira. Dessa análise extraiaos os 

parâaetros da barreira de fusSo, que se mostrara* 

independente da foraa analítica do potencial utilizado. Os 

parâaetros assia obtidos estlo ea boa acorda coa os valores 

da literatura. 

Coa o intuito de coaparar os dois sisteaas, foi feito 

um calculo no qual os efeitos geoaétricos e de barreira 

foraa descontados. Essa comparaçSo mostrou que os sistemas 

apresentam o mesmo coaportaaento ea energias acima e abaixo 

da barreira coulombiana. 

Para a regiSo de energias abaixo da barreira 

coulombiana, os valores de seçfo de choque obtidos s3o 

sistematicamente subestimados pelo modelo unidimensional de 

um valor AVB, que é obtido através do a)uste dos dados. 0 

valor obtido para esse parâmetro esta em bom acordo com uma 

sistemática recente, que utiliza a formaçSo de "pescoço" 

coao grau de liberdade adicional. 

R inclusão do acoplamento de canais inelasticos somados 

è transferencia de um neutron, como graus de liberdade 

adicionais resultaram em uma diminuição de apenas 40% no 
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valor de Au», o que indica, dentro desse tipo de cálculo, 

que outros canais de transferência pode* ser importantes no 

processo de fusío subcoulonbiana. Para tanto, Medidas dos 

fatores de forma para esses processos diretos sSo 

necessárias. 

Com o intuito de comparar a influência do canal de 

entrada nesses sistemas, foi feito o cálculo da seç9o de 

choque reduzida para os sistemas **C.*****0***Cu e 
iaC,**-**0**BCu. Esse cálculo mostrou que os sistemas 

*»C+A3**°Cu possuem o maior aumento de seçlo de choque 

subcoulombiana, sendo que esse fato se deve possivelmente á 

deformação estática do **C, que é bem maior que para os 

outros projéteis. Uma comparação mais completa entre esses 

sistemas só será possível assim que medidas dos canais de 

transferências e de espalhamento elástico e inelástico forem 

feitas. 

R análise dos resíduos de evaporação através dos 

espectros de velocidades mostrou a -existência de um canal 

intenso para o sistema »aC**»Cu, com massa aproximada de 

61*3 u.m.a., o qual n3o aparece significativamente no outro 

isótopo. R análise da distribuição angular para esse canal 

mostrou que sua intensidade aumenta com o ângulo, até o 

ângulo máximo medido de 12°. R curva de excitaçSo mostrou 

que a intensidade para esse canal oscila entre 51 e 11% 

sendo que o maior valor foi obtido para a energia mais 

baixa. 0 centróide de velocidade para esse canal, na curva 

de excitaç?o, permanece em uma porcentagem estável (321) 

acima dos resíduos de fus?o, enquanto que na distribuição 

angular essa porcentagem diminue *a medida que aumentamos o 

ângulo. Cálculos utilizando o código de decaimento 

estatístico PRCE mostraram que a análise das intensidades 

relativas dos decaimentos nSo permite identificar esse canal 

como proveniente do decaimento 2a«xN. 

P análise dos espectros de massa dos dados obtidos 

constataram a presença do canal de reaçSo denominado "massa 

Intermediária", o qual já foi dctetado em outros sistemas 

* 
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medidos pelo nosso grupo. Una análise mais quantitativa 

desse canal nSo pode ser feita devido ao fato de que as 

placas de deflexSo eletrostática n3o estavam calibradas para 

essa regiTto de massa e energia. 

Por último é necessário mencionar que os dados aqui 

obtidos fazem .parte de um planejamento de medidas que 

incluem outros canais de reaçSo como transferências e 

•spalhamento elástico e inelástico, cujos dados serSo 

•totivos de futuros trabalhos. 
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