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R E S U M O

O espalhamento e lás t i co 1 0B(1 < lN,1 4N)1 0B foi

estudado em quatro energias de bombardeio: 36.1, 42.0, 46.0 e

50.0 MeV. As distribuipOes angulares para estas energias foram

determinadas de 16<> a 176® no referencial do centro de massa com

a introduplo de técnicas de detecplo do núcleo alvo em recuo, a

utilizap&o do espectrOgrafo magnético con detectores a g&s

sensíveis a posipHo e o emprego de uma câmara de espalhamento com

um sistema de detecpHo E-AE. A parte dianteira das distribuipOes

angulares 6 bem descrita através do modelo Óptico. A parte

traseira das distribuipOes angulares ê satisfatoriamente

reproduzida ate aproximadamente 160* pela analise da

transferencia elástica; para ângulos maiores observou-se um

desvio acentuado.



A B S T R A C T

The e l a s t i c scattering 1 0B( 1 4N, l 4N) 1 0B was

studied for four incident energies: 36.1, 42.0, 46.0 and 50.0

MeV. The angular distributions for these energies were

determined In the center of mass frame from 16* to 176o with

the introduction of target nucleus recoil detection techniques in

a magnetic spectrograph with gas position sensitive detectors and

in a scattering chamber with an E-AE detection system. For the

forward angles, the angular distributions are well described by

the optical model. For the backward angles, up to 160°, a

satisfactory description is obtained by the elastic transfer

analysis; for larger angles an accentuated deviation is observed.

i i



I N T R O D U Ç Ã O

0 estudo de colisOes elásticas entre Tons pesados ( A>4 ),

§ fundamental para a determinapSo das características do

potencial de lnterapBo entre tais sistemas de muitos corpos. A

presenpa destes sistemas complexos Implica na elaborapKo de

modelos de interapSo nucleo-nucleo, cuja validade f verificada

através da qualidade com que descreve distribuipOes angulares e

funpBes de excitapao do espalhamento elástico. O

conhecimento dos potenciais de interapSo 8 tambfm uma informapXo

essencial para a analise das reapOes nucleares diretas como

reapOes de transferência e espalhamento inelSstico tratadas

usualmente como processos de 2a. ordem em relapso ao canal

elást ico.

As distrilmipOes angulares da sepSo de choque do

espalhamento elástico de sistemas de Tons pesados apresentam,

como uma de suas características, oscllapOes de amplitude com

período definido pela energia incidente, e com valor médio que

decresce com o aumento do angulo. Para um dado sistema, verifica-

se uma dlminulpSo no período de osdlapXo com o aumento da

energia, com um comportamento bastante semelhante aos padrOes de

difrapSo (Fra76) observados na Óptica ffsica.

Uma das descripOes de grande aceitapSo e largamente

empregada para descrever as sepBes de choque do espalhamento



elástico é feita através do nodtlo Óptico. Esta descrlpto ainda

que fenomenolOgica, admite uma componente imaginaria no potencial

espalhador para considerar a perda do fluxo incidente nos canais

de reapHo. Neste tratamento os núcleos slo considerados como

corpos sem estrutura interna. As predlpOes feitas dentro deste

modelo sHo geralmente satisfatórias para a descrlpHo de

distrlbuipSes angulares da maioria dos sistemas de Tons pesados,

ao menos atfi ângulos da ordem de 100» - 120° no referencial do

centro de massa.

Entretanto, distribuipBes angulares de alguns sistemas, tais

COBO 1 60 • 28fi (Mun77), apresentam um comportamento

nas curvas de sepOes de choque que nSo segue as predipOes do

modelo Óptico para ângulos superiores a 100°. Em contraste ao

que seria esperado, estes sistemas mostram um crescimento nas

intensidades das secOes de choque & medida que se aumenta o

angulo de detecpSo. Também, funpOes de excitapSo do espalhamento

elástico de sistemas tais como 12O12C, observadas a 90»

no referencial do centro de massa, mostram a presenpa de

pronunciadas estruturas com oscilap&es de alta amplitude, nSo

contidas nas descripOes do modelo Óptico.

A existência destes dados experimentais levou vários

autores a investigar detalhadamente distribuipOes angulares e

funpOes de excítapao de vários outros sistemas nucleares da

camada s-d e lp, onde este comportamento e mais acentuado. Um

Vusto conjunto de informações pode, hoje. ser encontrado em

artigos de revlslo, como os de Nunzlnger (Mun62), Bohlen e von

Oertzen (Oer75), Ríchter e Toepfer (RicSO) e Frahn (Fra84).

De um medo bastante arbitrário, os sistemas onde este



comportamento anômalo ê observado, podem ser divididos em quatro

grande grupos:

(a)- Sistemas onde os núcleos alvo e projitil diferem no

máximo de dois ntkcleons como 16o*17O (Gel73),

15N*16O (Oer75) , 12c**3c (Boh72).

(b)- Sistemas com núcleos constituídos por um numero

múltiplo de uma partreula alfa, ta is como l 60» 2 ôSi

(Mun62), 16O*24Mg (Dru84).

(c)- Sistemas onde os núcleos alvo e projétil diferem de uma

p a r t í c u l a a l f a , t a i s como 9Be*1 3C (Jan79) ,

12C.,16O (DCV73), 1 6O*2 ONe (St076) .

(d)- Sistemas "exóticos", onde a dlferenpa de massa entre os

dois núcleos diferem de muitos nucleons, ta i s como

12 C *19 F (Mag64) .

As distribuipües angulares nestes casos sSo caracterizadas

pelo conjunto alvo-projetil, nSo sendo possível definir um único

padrSo entre eles. As funpOes de excitapSo dos diferentes

sistemas observados em ângulos traseiros (proximo a 180°), também

mostram a presenpa de estruturas que também refletem a particular

forma de interapSo entre os nüeleos envolvidos.

Como conseqüência destas observapOes, varias teorias tem

sido elaboradas na tentativa de descrever a dinâmica de interapSo

de sistemas que apresentam um espalhamento elástico anômalo a

ângulos traseiros. A menos da descripSo da regiSo de angulo?

dianteiros (e < 80°), através do modelo Óptico, as diferentes

formulapOes teóricas Incluem desde aproxlmapOes com bases

puramente fenomenolOglcas ate descrlpOes microscópicas da



dinâmica do alatema onde * estrutura doa núcleos C conalderada

explicitamente.

DeacripDea fenomenolOglcae que envolvem, por exemplo,

potenciaia dependentea de I (Chat?O ), parametrizapcres da

matriz-S (Fraai), "efeito de glOrla nuclear (Tak77),

ressonâncias quasl-moleculares (AbeflO), ou potenciais dependentes

da paridade (Kubôl), multas vezes reproduzem apenas a dependência

das sepOes de choque ou com o angulo ou com a energia de

bombardeio. Estes modelos indicam, no entanto, que ha uma

forte contribuição de ondas pardals de momento angular prOximos

ao momento angular razante, levando a crer que os processos que

provocam estas anomalias sSo oriundos da superfície de contaxo

entre os núcleos.

Do ponto de vista microscópico estes fenOmenos sSo tratados

em formulapOes como as de transferencia elástica (Oer75) quando

as massas dos núcleos envolvidos sHo prCximas (casos a e c),

combinapSo linear de orbitais nucleares - LCNO (Bau73) e

acoplamentos a outros canais de reapSo como o inelSstico (AbeSO).

Nestas descripOes, as propriedades da estrutura dos nticleos sSu

sempre lncluTdas explicitamente e permitem analizar

quantitativamente a origem das contribuipBes anOmalas.

Sistemas de núcleos da camada lp onde o alvo e projétil

diferem de 1 ou 2 nüdeons sSo extensivamente estudados na

literatura (Sro83); nestes casos a transferencia elástica

reproduz satisfatoriamente, na maioria dos sistemas, tanto o

comportamento das distribuipUes angulares como as funpCfes de

exdtapSo experimentais. Inexlstem porim estudos mais detalhados

nestes sistemas quando os núcleos apresentam uma maior assimetria



em massa.

Este trabalho tea por objetivo estudar o espalhamento

elástico entre os núcleos 10B*14N, pertencentes ft canada

lp. onde a diferenpa en massa t de uma partícula alfa. Neste

sistema pode existir uma alta probabilidade de ocorrer uma

transferência elástica de uma partícula alfa, uma vez que o

núcleo de 14N apresenta estados de aglomerado alfa com alta

intensidade espectroscOpica. Tais configurapOes, presentes no

estado fundamental, foram estudadas tanto do ponto de vista

teOrico (Kur73) como experimental através das reapOes

1 4 N ( d . 6 L 1 ) * ° B ( 0 6 1 7 9 ) . 1 O B ( 6 L 1 , 4 ) 1 4 N

(Mac66) e 1 4 N(a. e Be) 1 0 B (Wos76).

Também, as sepOes de choque do espalhamento elástico a

energias de bombardeio no refencial do centro de massa de 12.5MeV

e 9.4 Mev(Hop74), ainda que observados somente ate 130»,

indicavam haver uma possibilidade de que este sistema

apresentasse um espalhamento el&stico anômalo

a ângulos traseiros. Alem disso, as ressonância

com larguras de 1 a 2 Mev observadas nas funpCTes de

excitapso das reapcres l°B(14N,12C)12c (Mar83b) e

l2C(12c,l<>B)14N (Cor8O), atriburdas & formapHo de

estados moleculares do 24Mg, poderiam ser notadas no canal

elástico.

As energias de bombardeio ut i l izadas nesta

experiência EL= 38.1, 42.0, 46.0 e 50.0Mev, foram

determinadas a partir das funpOes de excitapao das

reapOes acima m e n c i o n a d a s 1 O B ( 1 4 N , 1 2 C ) 1 2 C e



l2c( i2c , l 0 B) 1 4 N. A primeira energia local iza-se

na poslplo de ressonância associada ao estado JT=l6* do

**Mg, a segunda na base do pico desta ressonância e as outras

duas vais distantes deste pico. Deste modo a dlstribulplo angular

em 38.1 Mev deveria apresentar sensíveis diterenpas em relaplo Ia

outras energias, caao tais ressonâncias estivessem presentes no

canal elástico.

Para a determinapHo experimental das curvas de distribuipSo

angular ate ângulos bastante próximos de 160° no referendai do

centro de massa, foram introduzidas técnicas de detecpSo do

nücleo alvo em recuo. Foram utilizados, para a detecpHo das

partículas emergentes do alvo. dois arranjos experimentais: um

espectrOgrafo magnético COD um sistema de detecpSo constituído

por detectores a gas e uma câmara de espalhamento com um

telescópio E-AE constituído por detectores de estado sOlldo.

Procuramos descrever nos capítulos que seguem, aspectos

teOricos utilizados para a interpretação do espalhamento elástico

anômalo ( Cap. I ), o arranjo experimental para a determinapSo

das sepOes de choque ( Cap. II ), a obtenpSo das dlstrlbuipOes

angulares experimentais ( Cap. Ill) e no capitulo IV fazemos a

analise e discussão dos resultados obtidos.

A maior parte do equipamento experimental incluindo câmara

de espalhamento, detectores a gSs sensíveis a posipSo e

lntrumentap&o periférica, € produto de um esforpo de

desenvolvimento local.



I. A 8 P C C T 0 8 T E Ó R I C O S

O estudo da colisão elástica entre Tons pesados tem se

constituído em uma das principais fontes de lnforoapOes sofjre o

potencial de interapHo entre sistemas nucleares complexos. 0

espalhamento elástico entre for. a pesados possui algumas

características próprias associadas aos parâmetros geométricos

tain como os raios nucleares e o comprimento de onda do movimento

relativo (Sie74). A oiservapío em alguns sistemas,

especialmente para ntlcleos da camada lp ou s-d, de

comportamentos que fogem a estas características, indicam n2o

haver uma teoria universal para a descripSo das sepBes

choque do espalhamento elãstico. Nestes sistemas, as diferenças

entre o comportamento das sepOes de choque teóricas e

experimentais a ângulos traseiros, tanto em funpSo do angulo como

da energia sSo, marcantes. A compreensão destes efeitos e um

ponto essencial para o conhecimento detalhado da dinâmica da

interapSo entre estes nüeleos.

1.1 - ConsiderapOes gerais.

Na aproxloapXo semi-clSssica do espalhamento de um núcleo

projétil pelo alvo sob a influencia de um campo Coulomblano, a

trajetória do movimento e bem definida, o que permite escrever



uma relapso ünlca entre o angulo d* espalhamento t a distancia de

•aior aproxlaapSo :

D(e) « (iVk).( 1 * cossec (e'2)) C 1 .1 )

onde.

ft V

§ o parâmetro de Sommerfeld e k o modulo do vetor numero de

onda. Para distancias D(©) pequenas. Isto § para ângulos de

espalhamento ou energias de bombardeio maiores, a interapBo

nuclear comepa a se manifestar retirando parte do fluxo do canal

elástico para canais de reapOes como as de formapSo de núcleo

composto. Observando a sepSo de choque do espalhamento elástico

em ângulos traseiros devemos esperar que esta decrespa

rapidamente em relapso a predipSo clássica (espalhamento

Rutherford). Semelhante comportamento deve ocorrer com a elevapSo

da energia incidente.

A amplitude do espalhamento elástico, escrita sob a forma

de uma expansão em ondas parciais, e dada por (Bla52):

f(©) s f_(e) • * Ü,<24*1) (S- - i ) P-(cose)

( 1 2 )



onda fc • a amplitude do esf«lhaaanto Couloabiano, e S(,

a aatrlz-S do espalhaaento. ç íe contta aa lnforaapOes da

dlnaaica da interapSo entre os r. icleo». Naata relapto algfbrlca

|S | C lgual a 1 para onC>.s parciais COB aoaentos

angularea t* elevadoa (distant %e 3(6) grandes) e zero para

** pequenos (colisões frontais ou peeuenos par&aetros de

iapacto). A aatriz St que € uaa quantidade coaplexa, f

escr i ta usualaente como S | :A( .exp( i .J ( ) onde

<l i uaa quantidade real e A| t a razHo entre a

aaplitude da onda emergente e & amplitude da onda incidente.

Assla, se o nücleo nSo absorve nenhuo» fluxo, Aj = l.

O conhecimento de Ŝ  permite calcular quantidades como

a sepSo de choque de reapXo atravts de (Sie74):

(1.3)

As quantidades T = 1 - |S j2 reais sSo os

coeficientes de transmissão para a onda incidente. Para a

absorpBo do fluxo incidente pelo nücleo alvo, T| = 1.

Para cada valor de momento angular orbital tf* pode-se

associar a distancia de aproximação r ao núcleo alvo através da

expressão :

1(1*1) s kr(kr - 2ttf (I - 4 )



As equapQe* (1.1) e (1.4) permlten definir o momento

angular razante (tg) e o Angulo crítico de espalhamento

• c se tonarmos r como a distancia para o qual ocorre a

tangftncia entre as superfícies dos núcleos

(ralo crrtlco Rc).

As formas das distribuipDes angulares do espalhamento

elástico entre íons pesados mostram (Fig. I.I), de acordo com o

parâmetro de Sommerfeld TI, padrões caracterrsticos (Fra75) de

difrapSo de "Fraunhofer" (caso em que i\ « kR) ou de

espalhamento "Fresnel" (caso em que n % kR » 1). Estes

comportamentos sa*o compreensíveis, uma vez que admitimos que o

núcleo alvo se comporta como um objeto sem estrutura, que absorve

todo o fluxo incidente sobre sua sepXo transversal, e que atua

como um centro espalhador para ondas parciais com t > <g.

Nesta descripao a matriz S de absorpSo forte assume valores

iguais a 1 para £ > í£ e zero para t < tg .

Como a densidade nuclear decresce gradualmente, a medida que

nos afastamos do centro do núcleo, parte do fluxo que incide na

superfície do núcleo pode ser parcialmente absorvida, o que

implica na matriz S nao possuir o comportamento descrito acima

mas o apresentado na figura 1.2. Nesta mesma figura I.2(b) esta

apresentado um exemplo de matriz S para o caso em que se tem um

núcleo fracamente absorvente, pois S assume valores nSo nulos

para ondas parciais com I pequeno (colisOes frontais).

iO



Figura I.l - (a) espalhaaento elástico para n«KR
Dlfrapao de Fraunhofer; (b)espalhanento elástico para ti%KR»i
- espalhanento Fresnel.



IS/1
CX5

(a)

IS/I
(b)

Ficara 1.2 - MOdulp da aatr lz 8 en funplo do nomento
angular da onda parcial, para (a) absorpSo forte , (fc) absorplo
fraca (Fra75).
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1.2 - Potenciais Ópticos.

A descripXo do espalhamento elástico pode ser feita atravfs

da apHo de um potencial central, criado pelo nücleo alvo, sobre o

ron projétil. Neste potencial deve-se introduzir una componente

imaginaria para que seja considerada a absorpSo do fluxo

incidente. Deste modo reduz-se o problema de muitos corpos ao

movimento de uma partícula pontual em um potencial efetivo

complexo. Os potenciais Ópticos mais convencionais s8o escritos ,

a menos do termo coulombiano, como :

Vop= VR * * W

V R = V O R f ( a R '

( 1 . 6 )

com ( 1 . 7 )

( 1 . 8 )

Embora haja esforpos para a obtenpSo d e s t e s potenciais a

p a r t i r de interapOes microscópicas como potenciais de "Folding'

(Sat75) ou do modelo de dois c e n t r o s n u c l e a r e s (Pru70), os

p a r â m e t r o s ( V 0 R , R R , a R , w 0 , R 1 , a j ) s l o
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••colhidos de forma que as sepOea de choque experimentais sejam

reproduzidas. Este procedimento, embora leve a obtenplo de um

conjunto de parâmetros ambíguos, t o usualmente adotado. Os

potenciais Ópticos descrevem com sucesso o comportamento das

distrlbuipOes angulares do espalhamento elástico em Ângulos

dianteiros.

A obtenpSo de potenciais Ópticos ê fundamental para a

determinapHo de funpOes de onda do espalhamento elástico,

essenciais no calculo de reapBes diretas, tais como reapOes de

transferência e espalhamentos inel&sticos. Os coeficientes de

transmissão, utilizados em cálculos da teoria estatística também

sa*o obtidos através desses potenciais.

1.3 - Casos anômalos

Discrepancias significativas entre o comportamente da sepSo

de choque experimental e o predito por modelos teOrlcos (por

exemplo, modelo Óptico), inicialmente observadas por Nunzinger e

colaboradores no sistema l6o*28Si (Mun77) foram

verificadas em vários outros sistemas.

O comportamento das sepOes de choque em funpSo da energia

para ângulos traseiros mostra a presenpa de pronunciadas

estruturas que nSo seguem um padrSo comum a todos os sistemas

estudados; verifica-se também, a partir das distrlbulpOes

angulares em ângulos traseiros, o crescimento da sepSo de choque

com o aumento do Angulo. Várias expllcapOes, ao lado de um numero

14



crescent» de dados experimentais, tem sido formuladas pars a

compreensão deste comportamento anOmalo.

A reprodupSo do comportamento das distribuipttes angulares a

ângulos traseiros, pode ser obtida pela lntrodup&o arbitraria de

uma pequena perturbapHo na matriz S do espalhamento elástico em

(1.2) para < * <fl, como ilustrado na figura 1.3 para o

sistema l6O*28Si. Nesta figura estHo representadas as

dlstrlbuipOes angulares, em linha tracejada, para a matrlz-S de

absorpXo forte (a), e em linha cheia a modificapSo introduzida

pela presenpa de uma perturbapSo a esta matriz-S (b). Em (c)

temos uma representapSo da matriz-S no plano complexo.

A primeira vista esta, perturbação na*o apresenta um

significado claro. Ela indica, contudo, que a origem do mecanismo

causador da anomalia vem de contribuipBes de ondas parciais com

t % tç. Trata-se, pois, de mecanismos que ocorrem na

"superfície de contato" entre os nüeleos. Deste modo, em ângulos

traseiros a sepao de choque recebe a contribuipSo coerente de

dois termos: um direto, devido ao espalhamento elástico e outro

devido & componente anOmala. A estrutura e a intensidade sSo

determinadas pela dinâmica e pela importância dos mecanismos

envolvidos.

Alguns dos possíveis processos de superfície que poderiam

contribuir & sepSo de choque a ângulos traseiros estSo

ilustrados nas figuras 1.4 a 1.7. A figura 1.4, mostra um

processo de "transferencia elástica". Aqui o projétil difere do

alvo por um nücleon ou por um aglomerado nuclear. Na colisSo,

pode haver dois termos contribuindo a sepSo de choque do
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Figura 1.3 - E s p a l h a o e n t o e l á s t i c o do sistema16O*28S1. (a) dlstrlbulpSo angular, (b) modulo da natr lz -
S em funpSo do momento angular da onda parcial incidente, (c)
representação da matriz S no plano complexo. Co (a) a linha
pontllhada representa as sepCfes de choque para a matrlz-S de
absorpao forte (Unha chela ea b)). A Unha chela 8 (a)
dlstrlLulpHo angular com a lntrodupao de uma perturbapSo na
matrlz-S (círculos em aberto em (b)).



eapalhamento elástico, lndlstinguXveis a um detetor posicionado

tm um ângulo 8 : o espalh*mento elástico propriamente dito e a

troca entre o alvo e projétil deste aglomerado ou nücleon.

A figura 1.5, mostra uma sltuapSo semelhante, nas o mesmo

ntlcleon ou aglomerado nuclear e trocado varias vezes durante a

colis&o, em um processo de múltiplas transferencias. A partícula,

inicialmente em um orbital do projttll, 6 transferida ao alvo, e

novamente capturada pelo projétil, num processo que pode se

repetir ate que a distância entre os dois núcleos seja tal que a

lnterapXo entre eles seja fraca. O numero de trocas depende da

relapso entre o tempo de transito de um núcleo pelo outro e do

tempo estimado para uma transferencia.

A figura 1.6, mostra um processo onde durante a colisão, os

núcleos devido a uma forte interapSo formam uma "molécula", &

semelhanpa da física atômica, efetuando um rotapSo em torno do

centro de massa. Quando esta "molécula" se dissocia, os núcleos

seguem uma trajetória de modo que, um detector posicionado em um

angulo e, nSo distingue se o núcleo detectado provem de um

espalhamento elástico ou desta etapa intermediária.

Jâ na figura 1.7, o processo ilustrado nSo representa um

efeito de superfície. Este processo § a formapSo de um sistema

composto. Apôs a formapSo do nücleo composto ha a emissSo de

partículas leves e pesadas, e una vez que o núcleo composto por

hipótese nSo retêm nenhuma informapSo previa da colisSo, estas

sSo emitidas simitricamente em torno de 9O<>. Novamente aqui, nSo

e possível distinguir se o projétil foi espalhado pelo alvo ou

participou desta etapa intermediária.
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Figura 1.4 - ConstrlbulpOes do termo direto (a) e da
transferência "elástica" (b) & sepHo de choque total do
espalhamento elástico em um angulo e. Em (a) temos o espalhamento
elástico propriamente dito e em (b) alvo e projitll trocam o
nudeon (ou aglomerado nuclear) "x".



Ficara 1.5 - Mttltlpla transferencia na colisHo elástica
entre os núcleos "A" (alvo) e "a" = "Am*mx" (projétil). O nucleon
(ou afflomerado nuclear) "x" efetua, durante a collsBo vlrlas
trocas de orbitais nucleares.

Figura 1.6 - Formaplo de uma "molécula" nuclear na colisão
entre os núcleos "A" e "i>". os nücleos nHo perdem a sua
identidade.



(a)

(b)

©--0

(c) df

Figura 1.7 - ContribulpSo 60 processo eiastlco-composto ao
espalhamento elástico. Os nücleos em colisão (a) formam apOs a
iusSo um sistema composto (b) ( nücleo composto). Este sistema
composto decai pela emissão dos nUcleos incidentes.

\<\b



1.4 - DescripOes qualitativas de casos anômalos

DescripOes qualitativas do comportamento anômalo das

dlstribuipOes angulares podem ser obtidas por parametrlzapOes

diretas da matriz-S em (1.2), como JS mencionado na sepXo

anterior, ou por modlficapOes adequadas dos potenciais Ópticos.

Estas descripOes procuram suprir a falta de informapSo acerca de

potenciais de interapHo microscópicos.

Nas descripOes que utilizam a matriz-S, as formas funcionais

para a reprodupSo das aepOes de choque do espalhamento el&stico

na parte frontal s8o usualmente obtidas através de comparapOes

com a matriz-S determinada a partir do modelo Óptico. A esta

matriz-S e adicionada uma pequena perturbação de modo que os

novos valores de

(1.9)

levem a reprodupSo dos dados experimentais.

Freqüentemente a matriz-S "base", que descreve a parte

dianteira das distribuipOes angulares 6 tomada como:

S . =
• exp (( i-t

(I.1O)
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onde o • uma fase arbitraria. Esta aproximaplo ao problema f

preterida por alguns autores, pois permite, atravts da introdução

de diferentes formas de perturbações baseadas em propriedades

de mecanismos de reapOes nucleares, analisar a origem do processo

causador da anoaalia. Frahn e colaboradores (Fraei), apresentas

uma analise dos vários processos, ta i s como a múltipla

transferencia e transferencia elástica, atravts deste método,

para sistemas onde os núcleos envolvidos possuem momento angular

intrínseco igual a 0.

De modo análogo, a introdup&o, a parte imagintria do

potencial Óptico, de uma dependência com o momento angular da

onda parcial pode produzir efeitos semelhantes na matrlz-S do

espalhamento elástico. Chatvln e colaboradores (Cha70),

introduzes, na parte imaginaria do potencial, um termo da forma :

Vop= VR * « « > Wi

( 1 1 1 )
de forma que :

• exP(

A forma analftica de h(t), faz com que para t * tg a
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parte laagmana do potencial se torre pequena. lato faz con que

0 núcleo se torne "transparente" a eataa ondas pareiala. Esta

aituapao eata eaqueaatixada na figura 1.8. Na presenpa de ua

potencial fortemente absorvente a trajetória clássica da

partícula (a) na Figura 1.6 com t = *g tea ua ponto de

retorno em Rc que t a distancia entre centros correspondente

a uma trajetória razante. Se ha transparência nuclear o projftil

pode interagir fortemente com o nurleo alvo, pois esta trajetória

segue ate o interior do núcleo. Esta interapSo pode fazer coa q*te

aoaentaneaaente os núcleos formem una "molécula", como na frsica

atômica, constiturda por dois núcleos. As ondas refletidas na

superfície podem interferir com as que se refletem no interior do

núcleo, levando a ressonâncias das ondas parciais com

1 * * g •

Analises qualitativas s3o valiosas para indicar a ocorrência

de possíveis processos causadores de anomalias em ângulos

traseiros. Entretanto, a confiabilidade do resultado de uma

analise € fortemente dependente da possibilidade oferecida pelo

modelo para a reprodupSo de funpOes de exdtapSo e distribuipOes

angulares do sistema através de um üníco conjunto de parâmetros.

A parametrlzapSo introduzida nestes modelos pode facilmente levar

a ua ajuste de uma dada distrlbuipSo angular ou funpSo de

excitapao com uma escolha particular e arbitraria de um conjunto

de parâmetros.



Fi£ura 1.6 - A figura mostra a trajetória "clássica* para
colisão elástica de una onda parcial com Ute (a) quando
absorpSo forte (b) quando a aDsorpSo e fraca . A curva potllhada
representa a funpHo de onda para o caso onde a absorpSo e fraca .



1.5 - DeseripOes microscópicas d* casos anômalos.

As formulapBes qualitativas embora permitam especular sobre

a oi-lgem dos processos que provocas as anomalias, nlo permitem

considerar explicitamente o envolvimento da estrutura nuclear dos

sistemas em questlo. Em casos como a transferência elftstica, as

amplitudes espectroscOpicas do nüdeon ou aglomerado nuclear, sHo

diretamente responsáveis pela magnitude destes efeitos, assim

como as regras de aelepSo da transferencia de momentos angulares

neste processo definem a forma das dlstrlbulpOes angulares a

ângulos traseiros.

A passagem de uma descripSo qualitativa do problema para uma

descripSo quantitativa, traz, Junto com a possibilidade de

extrapSo de informapOes mais refinadas quanto a dinâmica

envolvida dificuldades de calculo para a avaliapSo dos processos.

Tais dificuldades, vem do fato de que em reapOes entre Tons

pesados e com massas prOximas, torna-se proibitivo o emprego de

um grande numero de aproximapOes utilizadas em reapOes induzidas

por Tons leves como, por exemplo, desprezar efeitos de recuo do

núcleo alvo, como sera visto no Item (1.6).

Em sistemas de núcleos da camada lp, que diferem de um

nücleon ou de um aglomerado nuclear (p,d,t,3He,co, o

mecanismo de superfície que pode ser considerado em uma primeira

etapa, C a troca entre alvo e projétil deste nücleon ou

aglomerado, quando da proximidade entre estes, constituindo um

processo de transferencia elástica como indicado na figura 1.4.
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Neste esquema, o aumento da seplo de choque a ângulos

traseiros vem da soma das amplitudes do processo direto e do

processo de transferência, sendo o efeito tsnto maior quanto

maior s probabilidade da existência da configuraplo do nucleon ou

aglomerado no nücleo considerado.

Hã no entanto, aproximações ao problema, onde se considera

(Oer7O) que, ao invés de existir apenas uma troca direta de um

nucleon, este permanece durante o tempo de collsXo em um estado,

definido pela combinapXo linear entre orbitais do nücleo alvo e

projétil ( LCNO ). Este processo, torna-se importante quando o

nucleon de Valencia (ou aglomerado nuclear) ê fracamente ligado

ao caropo e tem alta amplitude de configurapSo. Também, se requer

que a velocidade relativa entre os núcleos nSo seja alta, para

que haja tempo hábil para as múltiplas trocas. Caso a velocidade

relativa entre os núcleos seja alta, esta descripSo deve-se

aproximar a da transferencia direta do nucleon (ou aglomerado).

1.6 - A transferência elástica

Em um processo de transferencia elástica entre nücleos A e B

(8 = Aoc), uma amplitude de troca (transferência) de um nucleon

ou aglomerado nuclear (x) e adicionado a amplitude do

espalhamento elástico (fe), provocando "anomalias" na sepSo

de choque a ângulos traseiros (Boh75). A amplitude de

transferência (f t) deve ser adicionada apSs uma rotapgo de

ângulos de 180», pois o anguio de espalhamento ê sempre definido

em relapso a direpSo de incidência (veja a figura 1.4). Assim, de
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ua aodo siabOlico, a amplitude total para o espalhamento deve ser

escrita coao:

*(•) * <e(©) • *xt* " • ) (1.13)

Aa amplitudes para o mecanismo de transferência podem ser

calculadas dentro do formallsmo da aproxlmapXo de Born com ondas

distorcidas (DWBA).

I.6.a - A teoria DWBA para reapOes nucleares

A teoria DWBA para reapOes nucleares pode ser encontrada em

vários l ivros- texto (Aus7O.Hog76) e em artigos de revisão

(Tam74a,Arí84), sendo bem estabelecida a sua utlllzapXo na

analise de reapOes induzidas por Tons leves. Entretanto, quando

Tons pesados estão envolvidos, muitas das aproximapOes possíveis

nas reapOes citadas, tais como o alcance nulo do potencial de

interapSo, nSo sSo mais validas.

A teoria DWBA permite o calculo de sepOes de choque para

reapOes do tipo A(a,b)B, onde o núcleo "a" € igual a "b*x" e o

núcleo "B" é igual a "A*x" . Aqur "x" ê a partícula transferida

do núcleo "a" ao núcleo "A". No nücleo "a", o estado de

"x" f caracterizado pelos números quanticos

(n 1 ,< 1 , s 1 , j j ) e no núc leo "B" pe los números

q u a n t i c o s ( n j . í g . s j , Jg). A a m p l i t u d e de

translpXo pode ser calculada para a transferencia de momento

angular orbital < = ti - tp através de :



^ ; (râ) dradrb

( 1 . 1 4 )

onde *ot>ícB s S o a s funpOes de onda do espalhanento

•ltatico no canal de entrada o*(a,A) e no de saída B=(b,B),

e J f o Jacobiano da transformaplo para coordenadas relativas.

Os vetores envolvidos na equapHo 1.14 estHo definidos na figura

1.9.

O elemento de matriz <BblVIAa>, na suposipSo de que "x"

t uma partícula (n ou p) ou um aglomerado nuclear sem estrutura

interna, pode ser escrito como:

<BblV|Aa> = < v
BÍV r2 ) Vt> ( Çb ) I V ( r i ) I VA ( ÇA ) W V *

(1.15)

onde V(rj) 6 o potencial responsável pela transipao que

supOe-se que dependa apenas da distancia que separa "£>" de "x".

Em outras palavras e o potencial do estado ligado de "x" em "1>\

A dependência nas coordenadas internas (, pode ser

eliminada pela expansSo das funpOes de onda VB e va:

( 1 1 6 )
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Figura 1.9 - DefinipHo dos vetores para o calculo da
transferencia do nücleon (ou aglomerado nuclear) ax" de "a" para



onde < I > representam os coeficientes de "parentesco

fracionado" ("fractional parentage coefficient") (Gla79) que

serHo omitidos nas relapOes alffCbrlcas para maior clareza.

A integrapHo de (1.15) nas coordenadas internas, reduz o

elemento l e matriz a:

<BblVIAa> = V*(r2) V(Pj) Vg(rj)

(1 .17)

o que permite escrever a amplitude de transipSo como :

T«8 = J J ^ X K ^ ^ V V V ^ V dradrb
( 1 . 1 8 )

Esta relapso envolve uma integral em seis coordenadas ra

e rj,, as quais se relacionam a r̂  e rg através de :

m. ni
p = rn* r. = r - r.

a 2 m l m l
â o

rn . m in
A A x

e, r = rj • r2

(1.19)

A amplitude de transipSo permite o calculo da sepSo de

29



choque de transferencia através de (Aus7O):

do - 2 J A • 1 • S a S B Z l <e« + 1 > w ( * i J i * 2 J 2 ' 8 *> ITocB '

(I SO)

A soma se estende a todos os momentos angulares

t r a n s f e r i d o s . Aqui, JA'JB' sa<sD e s x s a ° o s

momentos angulares dos núcleos "A, B, a, b, x". W § o

coeficiente de Racah do acoplamento dos momentos angulares

orbi ta i s <i e <£, Sa e Sg sSo os fa tores

espectrocOpicos das configurapOes a=b*x e B=A*x e estSo

relacionados aos coeficientes de "parentesco fracionado".

O elemento de matriz t..e transipSo, T ĝ, e calculado

considerando-se que a configur jpâo do estado ligado do nücleon e

bem definida tanto no núcleo projétil como no nücleo residual

pelos seus respectivos números quanticos. No caso da

transferência de um aglomerado nuclear, ut i l i za-se a

transformapSo de Talmi (Tal52), para a definipSo dos números

quanticos (N,L) da partícula transferida, de forma a conservar os

números quanticos do oscilador harmônico:

S 2n. • I = 2N • L

( 1 . 2 1 )
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Aqui, nj e tj sSo os números quantlcos dos estados

constituintes do aglomerado nuclear no núcleo, n sendo dado pelo

numero de nOs do estado ( para o estado lp por exemplo, <=1 e

n=O). Assim, o numero de nOs do aglomerado ligado ao caroço fica

determinado, uma vez conhecido o seu momento angular orbital L.

A lei de conservapHo do momento angular lmpOe, ainda,

algumas restnpües quanto ao cálculo de T ĝ, uma vez que

o momento angular total do sistema se conserva. O momento

angular total transferido permitido deve obedecer, entSo, as

seguintes relapOes:

J t ' JA " JB '

s t " sa " SD

e. J t = t * s t

(1-22)

A dificuldade do calculo da sepSo de choque na teoria DWBA,

esta na avallapSo de TaB, que pode ser contornada através

de varias aproximapOes, validas dentro de certos limites.

Uma das aproximapOes mais utilizadas em reapOes induzidas

por Tons leves 6 a aproximapSo de alcance zero do potencial de

transferencia. Esta aproxlmapSo pode ser utilizada, quando o
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nucleon "x" se encontra no núcleo "a" no estado 8 e o potencial

de lnterapao v(ri) e" de curto alcance (veja ilustração na

figura MO) . Nesta hipótese, podemos escrever (Jac7O)

j ) Vgd-j) como DQ j

( 1 . 2 3 )
onde

DO s J V < V W dri

A lntroduplo do termo Doé(r^) na expressão

(1.16) reduz a Integral nas seis coordenadas r a e r^ para

uma em três coordenadas.

Em reapOes induzidas por Tons pesados dificilmente o nGcleon

"x" se encontra no estado S. Também o potencial V(rj) nestes

casos n8o e de alcance nulo, pois o nücleon ( ou aglomerado) "x"

esta sujeito a um campo médio criado pelos nudeons vizinhos.

Quando a massa da partícula transferida "x" ê multo menor

que a massa do núcleo "A", uma outra aproxlmapSo torna-se

possível. Neste caso, r a e rj> se reduzem a r e

(mA/'mB)r (veja em 1.19) o que permite e screver a

amplitude de transipao T<xQ como:

D

( I . 2 3 a )

32



Do 6 (1%)

Figura 1.10 - RepresentapSo da transferência na aproximação
de alcance nulo. A f unpSo de onda do estado ligado de "x" em "D"
C o estado SC*=O) representado na figura pela curva em forma de
"sino". O potencial de lnterapHo entre "x" e a2>",

i de cur to alcance.



rrsicamente, esta aproximação implica que a "trajetória" da

partícula transferida deva estar restrita a una linha que liga

os núcleos "b" e "A" , como ilustrado na figura 1.11. Esta

aproximapao f conhecida como *proxlmap8o de "sem-recuo", e

permite a avaliapHo da integral de Tag de uma forma

bastante simples uma vez que seja possível efetuar a lntegrapHo

em rj e r independentemente (0er?4). Ê claro que se a

massa de "x" nHo for multo menor que a do nücleo "A", esta

aproximapao n&o e valida e quando a partícula "x" e transferida

esta pode então fizer com que o nücleo "A" "recue", devido a

transferencia de momento. Este efeito deve se tornar importante,

também, quando a energia do projétil for alta.

A figura 1.12 ilustra uma sltuapSo onde o nucleon (ou

aglomerado nuclear) "x" 6 transferido de um orbital 4̂  de

"a" para o orbital t% de "A". Na aproximapao de "sem recuo",

as trajetórias para a transferencia de <>s*i*<2 e

*<=<l-*2. estão assinaladas. Quando efeitos de recuo

sao considerados o nücleon (ou aglomerado nuclear) "x". nSo ê

transferido ao longo Ca linha que liga os núcleos A e b.

As aproximações de alcance zero do potencial de

transferencia e de "sem-recuo", lntroduzem no calculo de

TaQ uma nova restrição aos momentos angulares

transferidos que esta relacionado as aproximações numéricas

empregradas. Na aproximapao de "sem-recuo" esta restnçSo e

conseqüência do teorema de adlpao empregado para separar a

integração sobre r̂  e r (Oer74). Os momentos angulares

transferidos permitidos alem de obedecer as relapses (I.22) devem
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•ir,)

Figura I.ll - (a)vetores de lntegrapao para o calculo
"exato" da transferencia do nüdeon (ou aglomerado nuclear) *x"
de "a" para "A". (fc)vetores de íntegrapBo quando a massa do
nudeon (ou aglooerado nuclear) e multo menor que a massa do
núcleo "A".



Figura 1.12 — Transferência de um nttcleon ou aglomerado "x"
do nücleo "a" = "1>" • "x" para aAa. Na aproximapSo de "sea-
recuo", "x" E transferido na interseccHo da linha definida pelos
centros dos núcleos "a" e "A"; ( ) representa a transferencia
de *> = <i-»*2 « ( ) * t r a n s f e r e n c i a de
*<s*l-*2- A Unha ( ) i a "trajetória" da
partícula "x" quando o recuo do núcleo "A" e considerado
explicitamente (Baseado em Tam742>).



também satisfazer a relapHo da conservado de paridade:

«1 • «g • < = par (1.23b)

Os momentos angulares transferidos t, que satisfazem esta

relapHo, definem as amplitudes de translp8o,T<xg, com

paridade natural. Em reapOes onde os efeitos de "recuo" sHo

importantes deve-se considerar as transipOes com paridades

naturais e n8o naturais.

As aproxlmapOes de alcance zero do potencial de

transferencia e de "sem-recuo", quando aplicadas em cálculos de

sepOes de choque de reapOes Induzidas por Tons pesados, levam a

lntensldades menores que as esperadas. Alem disto, as formas das

curvas de dlstrlbuipOes angulares sBo fortemente afetadas por nSo

se considerar todos os momentos angulares transferidos

(Dev73a,Dev73b).

Em reapOes induzidas por Tons pesados, principalmente em

reapOes onde se transfere aglomerados nucleares, dificilmente sao

observadas condlpoes em que estas aproxlmapOes sSo validas, o que

transforma a dificuldade da avallapao de Tap em um

problema de formulapSo de um algorrtimo numérico. Dentre os

vários métodos desenvolvidos e Implementados em programas de

computador pode-se citar os que avaliam diretamente a integral em

seis dimensões como e o caso do LOLA ( DeV73) e os que levam em

conslderapso regiões do espapo nas quais o integrando possui

contrlbulpOes nSo nulas & integral de Tag implementado

nos programas SATURN-MARS (Tam74b) e DWUCK-5 (Cha73,Kund4). Os
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métodos utilizados por estes programas de computador serio

d.icutldos no capitulo de Analise e Discussão.

A analise das reapOes de transferência pela teoria DWBA,

permite a extrapHo de lnformapOes espectroscOpicas. que estBo

cont idas em Sa e Sg em I.2O. Os fatores

espectroscOpicos S representam a probabilidade da existência em

um determinado núcleo de uma configurapHo "A*x\ onde "x" i o

nucleon ou algomerado transferido. Entretanto, a necessidade do

conhecimento tanto de Sa e SB, simultaneamente,

dificulta a extrapHo de um valor individual, o que permite em

grande parte dos casos somente a extrapSo do produto

sasB- Quando "a" = "B", que e o caso da transferência

elástica, pode-se extrair diretamente o valor de S.

I.6.2> - Interferência entre as amplitudes elástica e de

transferência.

A partir das amplitudes de transferência elãstica(DWBA)

definidas na sepSo anterior, podemos escrever a amplitude total

do espalhamento quando os processos do espalhamento elástico e o

da transferência ocorrem simultaneamente. A amplitude de

transipSo total ê dada pela soma do termo direto (canal elástico)

e das amplitudes correspondentes a transferência de momentos

angulares diferentes :

T (6) = TC (0) • Z£ Tj (6)

Cl. 24)
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O angulo de espalhamento foi definido a partir do processo

direto (figura 1.4), o que implica que a amplitude de

transferencia, responsável pela troca dos núcleos na collsHo deva

ser calculada como:

T ícB ( i r '
( 1 2 5 )

A transferência de momento angular de í=O, e um processo

indistingurvel do espalhamento elástico, contendo idênticos

coeficientes de acoplamentos de momento angular. Pode-se

escrever, assim, a sepSo de choque total como:

2-irf. c

( 1 . 2 6 )

l o g o :

( 1 . 2 7 )
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C sinal da interferência (t) vem da preaenpa de uma faae

relativa, arbitraria, entre aa amplitude» elást ica e da

transferencia. Â amplitude de transferencia de 4=0. deve ser

adicionada coerentemente a amplitude do espalhamento elástico,

por serem processos índistingulveis. o mesmo nHo ocorre com as

amplitudes de transferência de outros momentos angulares, que sHo

adicionados incoerentemente.

Em processos envolvendo sistemas de momentos angulares

intrínsecos iguais a O e aglomerados com momento angular orbital

i n t r í n s e c o 1 = 0, t a i s como 16O*12C, o termo de

interferência entre as amplitudes direta e a de transferência €

essencial para a reprodupSo do comportamento das sepOes de

choque na região de ângulos intermediários ( AO» - 120» ). Ja em

sistemas onde ha configurapOes com elevados momentos angulares

intrínsecos, a soma Incoerente pode se tornar dominante, em

relapso a contrihuipOes da interferência (Gel73). isto se deve ao

fato de que, em transferências induzidas por Tons pesados, ha a

predominância da transferência dos momentos angulares mais

elevados.
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1.7 - Contribuições do processo de "espalnaaento elftstlco

c o i p o i t o "

Contril>uipBes & Intensidade das sepOes de choque a ângulos

traseiros podem orlglnar-se do decaimento, ao canal incidente,

de um núcleo composto formado pela fusHo dos núcleos do canal de

entrada. Um dos motivos para tal suposlpBo vem do fato de que as

dlstribulpoes angulares da emissão de partículas de um núcleo-

composto sSo simétricas em torno de 9O« podendo apresentar um

máximo a 160*.

As sepOes de choque da emissão de part ículas de um núcleo

composto, podem ser calculadas pela teoria es ta t í s t i ca de Hauser-

Feschbach, d e s c r i t a em de ta lhes na l i t e r a t u r a . (vide, por

exemplo, Vog68). identificando um canal de reap&o c pelos seus

números quant l cos c=(oc,I,i,s,l,J,Mj,Tr), onde oc ident i f i ca o

par de partículas neste canal e as energias de exdtac&o, l e i

sSo os momentos angulares intrínsecos, s o momento angular do

canal ( s = I • i), t o momento angular orbital, J o momento

angular total, Mj a projepHo de J no eixo z, e tr representa

a paridade total, a sepHo de choque tota l integrada sobre todos

os ângulos para este canal i dada por :

OXX' " u Z ,TT ( 2 I * i ) ( 2 i * l ) ^ S í 1 * ^ ^ < Z „ T
Ka J C

( 1 . 2 7 )



sendo T| os coeficientes de transmissão obtidos a partir do

nodtlo Óptico. A aepto de choque diferencial, pode ser obtida

dentro do modelo estatístico, admltindo-se uma nBo interferência

das ondas pardals Incidentes e a nHo interferência entre as

ondas no canal de saída.

A expressão para a sepHo de choque diferencial 6 dada por:

d£ . z _i E 1 ( s T ( < x ) ] z
 T* ( g "* w

x 2(íJíJ | sx) 2(<'Jí'J | s'X) (-1)8"8 Px(cose)

(1.28)

onde Z e Z sSo os coeficientes definidos por Biedenharn, Blatt e

Roae e encontrados, em forma de tabela, em varias referencias

(FesôO).

A soma dos coeficientes de transmissão 6 extendida para

todos os canais que podem decair. Na pratica, existem vários

canais que devem ser levados em conslderapSo. Usualmente, apenas

os níveis com baixa energia sSo considerados explicitamente.

Acima de um determinado nível de energia, a soma 6 substituída

por uma integral sobre os estados contínuos:
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E
«.max

J P(U,

( 1 . 2 9 )

S r T ( . • I P(U, J) [ E. T .J d£
E < E C E

onde p(U.J) e a densidade de níveis de momento angular J e

energia U. A expressão analítica para a densidade de níveis mais

util izada C a derivada por Gilbert e colaboradores (G1165) e

escrita couto:

12 a 1 /

( I .3O)

onde a temperatura nuclear t, e obtida de ü= a t 2 - t , e

<J2=3.t/fi. A energia de excitapSo U e definida

como U = E-At onde A i a energia de emparelhamento.

A relapso acima possui dois parâmetros nao especificados, o

momento de infrcia $ e o parâmetro de densidade de níveis,

a. O momento de inércia e tomado como o de um rotor rígido:



r *- m A 2 (1 • 0.31 8 • 0.14 B2 ) para R=r A 1 / 3

5 0

(1.31)

onde 6 6 o parâmetro da deformapHo nuclear.

O parâmetro de densidade de nivela, a, i o parâmetro de

fundamental importância para a determlnapHo de P(u,J) no

calculo das sepOes de choque através da teoria estatística de

Hauser-Feschbach. Este parâmetro 6 determinado usualmente de

forma empírica de forma que se verifique a reprodupHo das

intensidades das sepOes de choque experimentais. Richter,

apresenta em (Ric?4) uma compilapSo de parâmetros de densidade de

níveis, obtidos através da analise de diferentes reapOes

nucleares, para vãrios núcleos de massa A. Para valores de A

inferiores a 126, verifica-se que estes parâmetros sSo

razoavelmente reproduzidos pela funpao a= A'7.9 proposto por

Gadioli e cclaboradores(Gad68). Uma pequena indeterminapSo no

valor de a pode introduzir incertezas na intensidade das sepOes

de choque de Hauser-Feschbach de ate 100*.

As derivapOes da teoria estatística de Hauser-Feshbach supõe

que a razão entre a largura parcial de decaimento <r> do

estado do núcleo composto e o espapamento D dos estado no núcleo

composto seja multo menor que 1, o que implica que esta teoria

somente possa ser aplicada em c&lculos de íons pesados quando

as energias de bombardeio sSo baixas. Verifica-se, no entanto,

que as predlpoes da teoria estatística de Hausei—Feshbach em
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reap&es via núcleo composto envolvendo Tons pesados, sSo

consistentes com os dados experimentais existentes mesmo em casos

onde estas condlpOes nao sHo satisfeitas (<r>//D»l).

Uma das possíveis justificativas para tal, encontra-se no

trabalho de Moulder(Mou75) onde ê mostrado, que os efeitos de

correlações entre níveis se tornam desprezíveis para sepOes de

choque n8o elásticas, quando muitos canais de emlssSo estão em

aberto, o que permitiria empregar esta teoria em cálculos para

sistemas de rons pesados mesmo para energias de bombardeio

elevadas.

Os cálculos através da teoria estatística estão sujeitas a

incertezas, pela falta de lnformapOes acerca das densidades de

nrveis e dos parâmetros de modelo Óptico para o calculo dos

coeficientes de transmissão. NSo raramente pode-se encontrar

discrepândas entre cálculos de ate SO*.

Com o aumento da energia incidente, as sepOes de choque de

Hauser-Fesnbach tendem a superestimar os valores observados

experimentalmente, o que ja ê bem conhecido para núcleos

pertencentes a camada lp ou s-d (Vol75). Uma das razOes para tal

vem do fato que hâ para o núcleo composto um limite no momento

angular tota] suportado por este, a uma dada energia de

excitapao. Assim, mesmo que esteja disponível um momento angular

JN. determinado pela dinâmica do sistema, deve se Introduzir

nas expressões de Hausei—Feshbach um valor limite Jç inferior

a Jjsj. Os valores de Jç podem ser determinados

experimentalmente pela comparapso das sepOes de choque

calculadas de fusão com as determinadas experimentalmente.
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II. A R R A N J O E X P E R I M E N T A L

As sepOes de choque do espalhamento elástico de Tons de

14N por núcleos de 10B foram obtidas para quatro energias

de bombardeio EL = 38-1. 42.0, 46.0, 50.0 MeV, para ângulos

entre 14* e 176» no referencial do centro de massa.

Para a obtenpao de dlstribuipOes angulares foram utilizados

dois arranjos experimentais distintos: (a) uma câmara de

espalhanento com detectores de estado sOlido e (2>) um

espectrOgrafo magnético com detectores a gas sensíveis & posipSo.

Para obter as sepOes de choque em ângulos de espalhamento

superiores a 135.6° ( no referencial do centro de massa),

lntroduzlu-se a técnica da detecpHo do núcleo alvo em recuo.

Este angulo (135.6») 6 o limite máximo permitido pela clnematica

de colisões para a detecpao do *4N espalhado elastlcamente

pelo 10B. Nesta experiência foram também obtidas

distribuipOes angulares para as reapOes

10B(14N f lEC ) lE c para energ ias de exci tapao de

0.0, 4.44 e 8.86 MeV para EL = 38.1, 42.0 e 46.0 MeV e para

a reapHo 1 0 B( 1 4 N, 1 0 B) 1 4 N para a energia de

excitapao de 3.95 MeV para EL = 46.0 MeV.

Este capítulo apresenta descripOes do método experimental

empregado para a obtenpao das distribuipOes angulares, dos

arranjos experimentais utilizados na câmara de espalhamento e no

espectrOgrafo magnético, e do sistema de aqulslpao de dados para

a obtenpao dos espectros de energia das partículas detectadas.
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II.l - Produc&o e aceleração do feixe

O feixe de 14N utilizado para o estudo desta experiência

foi produzido no acelerador eletrostatlco "tandem" do Instituto

de Física da Universidade de SHo Paulo. Neste tipo de acelerador,

(esquenatlzado na figura II.l) aceleram-se Tons (inicialmente

negativamente carregados) sob a apSo de um campo elétrico

existente entre a regiSo em que sHo injetados, mantida em

potencial de terra, e o terminal, que e mantido a um potencial

elevado, positivo. Ao atingirem a região intermediária do

terminal, os Tons trocam de carga, pela perda de elétrons apOs

passarem por um filme fino de carbono. Deste modo os Tons, agora

positivamente carregados, sSo novamente acelerados em direpSo a

saída do acelerador pela açSo do campo elétrico.

Para a produção do feixe de nitrogênio, injetam-se no

acelerador Tons de NHj'C*) produzidos por uma fonte de

rons do tipo "Duoplasmatron" de extração direta. Ao passar pelo

filme de carbono, alem da dissociação da molécula, o Ton de

nitrogênio perde elétrons de acordo com uma distribuição

definida, essencialmente, pela sua velocidade. Â saída do

• pode-se extrair da fonte de Tons, Tons de N~ ou NH",
mas a abundância dos mesmos e inferior a de NH2~ devido
a estabilidade química



I M l SELETOR

TROCADOR
DE CARGA

FEIXE ANALIZAOO

IMA ANAUZADOR

Figura II.1
acelerapao
produzidos
acelerados
interior do
repulsão.
anallsador.

- Diagrama esqueoatlco do sistema de produpBo,
e analise do feixe de 14N. ions negativos
na fonte de Tons, selecionados em massa, sao

por atrapao ao terminal. ApOs troca de carga no
terminal, os rons agora positivos, sao acelerados por
A energia das partículas e analisada pelo Xma



acelerador, uv eletrofmS anallsador COB angulo de deflexlo de 90*

e campo •agnftlco calibrado (Hir75.Rot?5). permite selecionar a

energia do feixe. A limitapBo da dispersão em energia do feixe, e

feita por dois conjuntos de fendas, ua a entrada e outro a saída

do tal anallsador. O conjunto de fendas & sarda do anallsador.

tem, ainda a funpao de regular a tensão do terminal do acelerador

através de um circuito de retro-allmentapHo.

A tabela II.l apresenta as condipOes de operapSo do sistema

de acelerapHo para cada energia de bombardeio. As aberturas das

fendas utilizadas no presente trabalho limitaram a dispersão

maxima da energia do feixe incidente a aproximadamente lOkeV.

tendo em vista a resolupSo experimental desejada, a intensidade e

a estabilidade do feixe. Uma vez analisado, o feixe e

direcionado através de um lmH seletor a uma das canallzapOes onde

se encontram as câmaras de espalhamento.

II.2 - Os Alvos

Alvos auto-sustentados. isotbpicamente enriquecidos em

10B, foram confeccionados por ttcnicas de fabricapSo de

filmes finos, por evaporapSo a vácuo do material. Para a obtenpSo

do filme, uma fina camada de boro 6 inicialmente depositada em

uma lamina de vidro, para que em contato com a atmosfera, forme

uma película delgada de Oxido de boro que e solúvel em água.

Sobre esta camada, i então depositado o filme de 10B.

A introdupSo cuidadosa dessas lâminas de vidro em água em
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Tabela II.l

Estado de carga do feixe, freqüência NMR* do f M analisador e
a intensidade aedla (I) do feixe no alvo.

E(HeV)

36.1

42.0
46.0
50.0

Freqüência
do lal
(Mhz)

22.340
27.924
23.494
24.565
21.330

Estado de
carga

5*
4*
5*
5*
6*

Potencial
(MV)

6.30
7.64
6.96
7.67
7.01

I
(nA)

200
200
200
300
50

• O caapo nagnCtlco € detennlnado por uma ponta de prova de
ressonância aagnftlca nuclear. O valor da lnduçSo magnética B
(k6) € dada por por B=k.f, onde k = i.'4.276 .
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repouso, dissolve a camada de Oxido, separando o filme de boro da

mesma, tornando possível fixa-lo em molduras metálicas adequadas

& montagem nas câmaras de espalhamento. Para evitar a oxidapHo em

excesso destes alvos, os mesmos são armazenados, em uma atmosfera

de gas inerte ate a sua utillzap&o. O material empregado para a

confecpao e lsotOplcamente enriquecido em 99.6*. Alvos com

espessuras entre 30 e 50 ng'cm2 foram utilizados.

II.3 - Os arranjos experimentais

Dada a diferenpa entre is massas do nücleo projétil e do

nücleo alvo, a cinemãtica de colisOes limita o ângulo de detecpSo

direta de Tons de 14N elastlcamente espalhados por 10B a

45.6° no referencial do laboratório ( ou 135.6° no referencial

do centro de massa). Um método que poderia permitir a

determinapSo das sepOes de choque a ângulos mais traseiros,

baseia-se na observação da reapao definida pela reversão temporal

14N(10Bt10B)14N (Mun77). Na prát ica este método

encontra llmitapOes na exigência da disponibilidade de um alvo

gasoso de 14N e um feixe de 10B.

No caso presente, no entanto, a diferenpa de massas entre

alvo e projétil permite a determinapSo das sepOes de choque do

espalhamento de ^4N a ângulos traseiros, pela detecpSo do

nücleo alvo em recuo. Para a compreensão desta técnica,

recorremos a figura II.2. A parte (a) desta figura ilustra o

espalhamento elástico de um Ton de 14N por um núcleo alvo de

10B. No referencial do laboratório, o nücleo de
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mdi

"móx

TÜ-9

espa lhanento de 14N por
espalhado e lsst lcanente por

Figura II.2 - Diagrana do
}°B. (a), un ron de 14N i
1QB en um angulo y (e no referencial do centro de massa).
En correpondencia un ron de 1OB recua em um angulo t (v-e
no referencial do centro de massa), (b) A detecpHo de un nüdeo
de 10B en recuo en ângulos frontais , corresponde, no
referencial do centro de nassa, a un ron de 14N espalhado a
ângulos traseiros.



espalhado en um angulo V, observado por um detector

posicionado nesse Angulo, possui em correspondência um núcleo de

10B que recua segundo o angulo x. No referencial do

centro de massa, estes ângulos correspondem respectivamente a e e

T-e. como a massa do nücleo projétil, neste caso, e maior que a

do núcleo alvo, a cinematic* de colisões lmpOe um limite ao

angulo de espalhamento V = V âx* como citado acima, que ê

dada pela relacBo (Mar66):

mA

onde mA e mP sSo respectivamente as massas do nücleo alvo

e projétil. Pela detecpSo do Ton de 14N pode-se, então,

determinar distribuipües angulares da sepSo de choque do

espalhamento elástico no referencial do centro de massa no

intervalo de ângulos de O» a ©max = 135.6».

A determinação das intensidades da sepSo de choque a ângulos

superiores a e n a x , pode ser feita através da detecpSo do

nücleo alvo em recuo como ilustrado na parte (b) da figura II.2.

No referencial do laboratório em correspondência a detecpSo do

nücleo de 10B em recuo, por um detector posicionado em um

angulo ti existe um fon de 14N espalhado em um angulo

V. No referencial do centro de massa, este nücleo de 10B

que recua segundo um angulo e corresponde ao Ton de 14N

espalhado segundo o angulo ir-e. A detecpao em ângulos frontais de

í0B possibilita, portanto, a determlnapSo das sepCes de
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choque (no referencial do centro de massa), para ângulos

traseiros, pois para cada núcleo de 1OB que recua secundo um

angulo o, dianteiro, ha em correspondência ttnica um fon de

14N espalhado em um ângulo ir-e, traseiro. A detecpHo do

núcleo de 10B a O» corresponde, por exemplo, a um Ton de

14N espalhado ( no referendai do centro de massa) a 100°.

Para a obtenpHo das lntensldades das sepUes de choque do

espalhamento elástico de 14N, através deste método, deve-se,

ainda, corrigir o angulo sGlido definido pelo sistema de deteccHo

(que detecta os Tons em recuo) para que este tenha o valor

correspondente para o processo do espalhamento elástico (Mun?7).

0 emprego de um sistema de detecpHo capaz da identlficapHo

de partículas permite, então, a observapSo simultânea em um dado

angulo de eventos correspondentes ao espalhamento elástico de

Tons de 14N, para a determlnapSo da parte dianteira da

dlstnbuipSo angular, e de nücleos de 10B em recuo, para a

definipao da parte traseira .

A detecpSo de partículas em uma grande faixa de ângulos pode

ser feita através de um sistema de detecpao "telescOpico" E-AE,

formado por dois detectores de silício, montados em uma câmara de

espalhamento. Este arranjo permitiu, para as energias utilizadas,

a o2>tenp8o de dados experimentais entre 14<> e 5O« no ref. do

lalriratOrio (30° a 152° no ref. do centro de massa). Abaixo de

14», a resolupSo experimental em energia destes detectores nSo

permite diferenciar os grupos de 14N espalhados por 10B,

dos espalhados por contaminantes próximos como 12C e 16O.

Alem disto a diferenpa entre as taxas de contagens entre Tons de

14N e de núcleos em recuo, torna proibitivo, o uso deste
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sistema também para a deteccHo de núcleos de 10B.

Para Ângulos de detecpHo abaixo de 14» foi utilizado o

espectrOgrafo magnético que. por efetuar uma analise do momento

da partícula detectada, permite a obtenpHo de espectros com alta

resolução. Os Tons de 14N espalhados el&sticamente pelo alvo

foram detectados com a utilizapHo de detectores a gas, sensíveis

& posipHo. Este arranjo nos possibilitou a detecpHo de Tons ate

7© no referencial do laboratório.

Para a detecpHo dos núcleos em recuo, utlllzou-se o mesmo

sistema com absorvedores de alumínio para frear Tons de

14N. Deste modo. apenas Tons de 10B sHo detectados. Como

a analise em momentos e feita pelo campo magnético do

espectrOgrafo magnético, mesmo com a utilização destes

absorvedores e possível obter espectros com boa resolução em

energia o que nao se verifica quando utilizamos detectores de

estado sOlldo. A detecção de núcleos em recuo foi efetuada, nesta

experiência, ate aproximadamente 2° no referencial do

laboratório.

11.4 - A identificação de partículas

Em reapBes induzidas por Tons pesados a variedade de fons

emergentes requer o emprego de um sistema de detecção, que

possibilite identificar a partfcula detectada de modo a permitir

a obtsnpHo de dados de um determinado canal de reapSo de

interesse. A identificação de partículas e hoje uma técnica
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bastante desenvolvida e empresada em reapOes de Tons pesados; a

descripSo deste método pode ser encontrada em varias referências

bibliográficas (veja por exemplo, Vol79). Esta técnica

consiste essencialmente na determlnac&o do numero atômico e

numero de massa da partícula a partir das suas propriedades de

interação com a matéria e do seu comportamento na presença de

campos macnêticos e elétricos.

Alguns parâmetros, associados & partícula, e que podem ser

utilizados para este fim, sHo a sua energia total (E), sua perda

específica de energia em um melo (AE), sua rigidez magnética

(Bp) e sua velocidade (v), que e determinada pelo tempo gasto

pela partícula para percorrer uma distancia pre-fixada. Estas

quantidades utilizadas para a identificação da partícula

detectada, relacionam-se entre si e as propriedades intrínsecas,

através das equapttes (no caso nao relatlvístlco):

AE = M;_Z2 ( 1 1 . í )
E

BP = (M. E ) 1 / 2 ( I I . 2)

v = C^Í-)1 / 2 (H.3)
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onde M , Z e q sSo respectivamente a massa, o numero atômico e

o estado de carga do Ton. A expressão II.l representa una

aproximapao da expressão da perda diferencial de energia de

£ethe-Bloch(Gou79) e possibilita a determinação do numero atômico

do Ton. As expressões II.2 e II.3 sHo exatas e permitem a

ldentlflcapSo da massa M do Ton.

Para a identificação de Tons e preciso, entto, um sistema

de detecpao capaz de determinar simultaneamente pelo menos dois

destes par% metros associados a partícula. Dentre os diversos

sistemas desenvolvidos com esta finalidade, destacam-se:

(a) A montagem "telescOpica" E-AE, constituída por dois

detectores alinhados, o primeiro suficientemente fino para que a

partícula deposite apenas parte de sua energia (AE) e o segundo

suficientemente espesso para que o fon perca, nele,

toda a sua energia residual (ER=E-AE). A energia total E do

Fon 6 obtida pela soma dos dois sinais. Estes parâmetros sSo

então utilizados na equapSo II.l para determinar o numero

atômico, z, do ron.

(i>) A montagem "telescOclpa" F-AE associada a um sistema

capaz de determinar a velocidade do Ton Neste arranjo, um

detector que permite detectar o instante da passagem do Ton ê

colocado & frente, a uma distancia L, de um conjunto de

detectores E - AE. O tempo gasto pelo Ton para percorrer esta

distancia L, 8 utilizado para a determinar a sua velocidade.

Assim através da relapso (II.3) determina-se sua massa e através

de CII.l) o seu numero atômico.
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(c) Um detector telescOpico E-AE sensível & poslpio no plano

focai de um espectrOgrafo magnttlco. Através do campo magnético

do instrumento determina-se a rigidez magnética do Ton, e

através da expressão (II.2), uma vez conhecido o estado de carga

do mesmo, pode-se ldentlf.car sua massa. Novamente a partir da

expressão (II.l) ldentiflca-se seu numero atômico.

O sistema de aqulslpSo de dados associados a estes arranjos

deve ser capaz de armazenar para cada partícula detectada todas

as informações fornecidas pelo sistema de detecfHo evento a

evento. Com o emprego, por exemplo, da montagem descrita em (c),

para cada partícula detectada três parâmetros s8o obtidos

(3p, E e AE) e estas informapOes devem ser armazenadas para

todos os Tons detectados. Ao fim da coleta de dados deve-se ter,

então, para cada conjunto de parâmetros o seu numero de

ocorrências. Estes dados nao sa"o mais apresentados sol) forma de

espectros, mas as contagens sSo tomadas como funp&es de multas

variáveis .

II.5 - A câmara de espalhamento

A câmara de espalhamento uti l izada nesta experiência,

encontra-se descrita em detalhes em Hlr75. Nesta câmara, de 6Ocm

de diâmetro, os detectores sHo montados em um suporte circular

58



que pode ser movimentado externamente, sem a perda de alto vãcuo,

permitindo posicionar os detectores em ângulos desejados dentro

de uma precisão angular de 0.1». Para minimizar o ruído térmico

nos detectores o suporte pode ser refrigerado; pode-se atingir

temperaturas de ate -3O»C. No centro da câmara, ate seis alvos

podem ser montados e posicionados externamente.

A figura II.3 apresenta um esquema simplificado do arranjo

experimental utilizado. o feixe, proveniente do acelerador, e

conduzido ao centro da câmara com o auxílio de lentes

quadrupolares e elementos magnéticos dlreclonadores e passa por

um sistema de colimapSo constituído por dois conjuntos de fendas

( Fj e Fg ) que podem ser selecionados externamente.

No suporte da câmara foram montados dois detectores de

silício de barreira superficial com lôp-m e lOOjj-m de espesura.

Estes detectores, alinhados com o centro da câmara constituem um

sistema "telescOpico" E - AE, para a identlf lcapSo do fon

detectado. Um colimador de 2.2x5.3mm2 de area utll define o

angulo solido de 4.55xlO"4sr para os detectores. Para

suprimir elétrons produzidos no alvo pela passagem do feixe s3o

colocados a frente dos detectores ímãs permanentes .

Dois outros detectores de silício de lOOĵ m <?.e espessura sSo

montados em poslpOes fixas ( *16° e -16° ) em relapso a di: epHo

de incidência do feixe, para a monltorapSo do feixe e para

possibilitar a normalizapSo das sepCfes de choque. Fendas

circulares colocadas a frente dos monitores definem um angulo

solido de 4.79xlO~4sr. ApOs a câmara, um copo de Faraday,

permite medir a carga total incidente no alvo.

A espessura de íenm do detector AE de transmissão, lmpOe
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Figura II.3 - Esquema da montagem experimental na câmara de
espalhamento. Fj e Fg sao as lendas que definem a dlreplo
de incidência do feixe no alvo. Os deiectores a •ló* e a -16*
monitoram o feixe. O conjunto de detectores em um angulo e formam
o sistema "telecOplco" E-AE. A frente do "telescópio" encontram-
se uma fenda que define o angulo solido de detecpHo e um Ima para
suprimir os elétrons provenientes do a?vo.



um outro limite ao angulo de detecpHo por frear totalmente os

Tons de 14N e 10B com energias inferiores a S3MeV e lTMev

respectivamente. A tabela II.2 apresenta estes limites para as

diversas energias de bombardeio utilizadas neste trabalho.

As cargas liberadas na passagem das partículas carregadas

pelos detectores E e AE sSo converti!*?: eu pulsos de tensão

por pre-ampllflcadores sensíveis & c*~;n, que sHo, então,

analisados pelo arranjo eletrônico esque»«tlzado na figura II.4,

para que :

(a) sejam considerados para armazenamento e posterior

analise somente eventos coincidentes em tempo .

(b) seja efetuada a soma entre os pulsos correspondentes a

E e AE de modo que tenhamos um sinal correspondente a energia

total do ron.

A soma dos sinais Eg e AE e feita por um circuito de

soma analógico, num dos ramos do circuito, e que e" ajustado de

forma a garantir a linearidade da soma em todo o intervalo de

energia dos Tons detectados. A soma analógica, mostrou ser

linear dentro da resolução em energia observada

experimentalmente. Esta linearidade e verificada pela callbrapHo

dos espectros de energia, obtidos em base a clnematlca de

reapoes. Entretanto, para diferentes Tons estas callbrapBes sao

diferentes.

A coincidência entre os pulsos de Ep e AE 6 garantida

pelo circuito de coincidência rápida (no interior da linha

tracejada, no esquema eletrônico), que rejeita eventos com

diferenpas superiores a SOns. O emprego deste tipo de circuito
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Tabela II.2

Ângulos n&cimos permitidos para a detecção de ndcleos de
14 espalhados trontalmente e nticleos de *°B en recuo.

Energia Ângulo 14N Ângulo 14N Ângulo 14B Ângulo 14N
(NeV) Lab CM Lab CM

(V) (6) (t) (ir - e)

36.1
42.0
46.0
50.0

32.0
34.0
36.0
37.5

60.0
65.5
91.4
97.0

47.0
49.0
52.0
54.0

66.0
62.0
76.0
72.0
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Figura 11.4 - Diagrama de blocos da eletrônica para a
analise dos pulsos provenientes dos detetores E e AC. PA sSo pr€
ampllflcadores sensíveis a carga, SA ampllf lcadores
espectrocoplcos, TFA (Timing Filter Amplifier ) ampllflcadores de
larga banda passante. CFD dlscrlmlnadores de frapHo constante
("Constant Fraction Discriminator "), TAC t o conversor tempo-
amplitude ( Time to Amplitude Converter ) e SCA o anallzador
mono-canal ( "Single Channel Analyser"). A forma do pulso apOs
os ampllflcadores esta indicada esquem&ticamente. A parte do
circuito no interior da linha tracejada S o circuito de
coincidência "rápida".



garante, também, que um baixo numero de coincidências casuais

seja considerado, mesmo em Ângulos de detecpBo onde a taxa de

contagem e bastante elevada.

Para possibilitar a monltorapBo de eventos relativos a um

particular grupo de Tons, foi montado o circuito eletrônico

apresentado na figura II.5. Neste circuito, sinais dos

ampliflcadores de E e AE provenientes do circuito esquematizado

na figura II.4, sHo somados para se obter a energia da partícula

detectada e para selecionar os sinais de E e AE através de

discrlmlnadores eletrônicos. Deste modo pode-se obter espectros

de energia para Tons com valores de AE escolhidos de acordo com a

relapHo (II.1) da sepBo anterior.

Os sinais correspondentes a E e AE, apOs a conversão em

sinais digitais por conversores analógico digitals (ADC, nas

figuras II.4 e II.5), sHo armazenados aos pares, evento a evento,

em uma fita magnética para posterior analise. Nos dois circuitos

eletrônicos a presenpa do sinal de coincidência (GATE nas figuras

II.4 e II.5) e que habilita os conversores analOgico-digitals a

conversão dos sinais. Os pulsos provenientes dos monitores,

também sSo amplificados e armazenados sob forma de espectros de

energia.

64



SA* /v

SA*

SCA 60G

M i SCA

SCA

GDG

GDG Jr

/\

DA

COINC

DA AE r

• • ADC

• • GATE

ADC

Figura II.5 - Diagrama de blocos da eletrônica para a
monltorap&o de espectros de energia. SA« sHo os ampliflcadores
espectroscoplcos do diagrama eletrônico da figura II.4, SCA os
anallsadores mono-canals ("Single Channel Analyser"), GDG os
nOdulos geradores de sinais de coincidência ("Gate and Delay
Generator"), DA os ampllflcadores COD atraso temporal ("Delay
amplifier") e COINC 6 o circuito que verifica a coincidência em
tempo dos pulsos a ele fornecidos. A forma dos pulsos esta
Indicada esquemltlcamente.



II.6 - O espectrOgrafo magnético

O espectrOgrafo magnético utilizado nesta experiência ê do

tipo projetado por Enge (Spe67), de pepas polares dlvidldts, e

que se acha acoplado a uma câmara de espalhamento de 52cm de

diâmetro. Uma descripXo detalhada do espectrOgrafo C apresentada

na referenda Cru78. Um esquema do espectrOgrafo e da câmara de

espalhamento encontra-se na figura II.6.

O feixe proveniente do acelerador e conduzido a câmara de

espalhamento do espectrOgrafo através de lentes quadrupolares e

elementos magnéticos direcionadores . No interior da câmara de

espalhamento encontram-se duas fendas de 1.3x3.Omm2 que

collmam o feixe, definindo o otojeto para o espectrOgrafo

magnético. Um outro conjunto de fendas § utilizado, para evitar

que o feixe espalhado nas fendas de deflnlpSo atinja o alvo.

Dois detectores de barreira superficial montados a *17«

e -17o em relapso a direpSo de incidência do feixe e fora do

plano de reapSo, monitoram o feixe e permitem a normallzapSo das

sepffes de choque experimentais. Tam&em um pequeno copo de

Faraday, e montado na câmara de espalhamento para a colepao da

carga total incidente no alvo. Os monitores possuem, a exemplo do

detector utilizado na câmara de espalhamento (sepSo II.5), ImSs

permanentes para suprimir elétrons produzidos no alvo e

colimadores que definem um angulo sOlido de 1.33xlO~4sr.

Uma torre de alvos no centro da câmara de espalhamento

comporta um total de 6 alvos, que podem ser posicionados por
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CÂMARA DE ESMLMAMENTO

Figura II.6 - Esquema do espectrOerafo magnético, da câmara
de espalhamento e câmara de detecpSo. O feixe espalhado,
analisado pelo campo magnético, e focalizado no plano focai onde
sHc colocados detectores sensíveis a posipao. XI e X2 s8o
trilhos que permitem deslocar o detector para outros planos
focais. As regiCres hachureadas representam reglBes onde o
circuito magnético e fechado (^return yokes').



atuação externa. Para minimizar o acumulo de carbono no alvo

("Carbon Jmild-up") devido a presenpa de vapores org&nlcos

residuais na câmara de espalhamento, nanteve-se proximo a estes

alvos, para a condensado destes materiais voláteis uma

superfície a temperatura do nitrogênio líquido (-196«C).

O espectrografo magnético pode ser posicionado em torno da

câmara de espalhamento sem perda de alto vácuo, por um sistema de

vedação dinâmica. Ã entrada do instrumento duas fendas com

ajuste externo através de dials calibrados, definem o angulo

sOlido de aceitapao do espectrOgrafo magnético. Durante o

experimento as fendas foram mantidas de forma a definir um angulo

solido de 3.16xlO~4sr.

Ao atravessar a região onde existe campo magnético, as

partículas sao analisadas em momento e, pelas propriedades do

instrumento, focadas em uma região denominada plano focai onde

sao detectadas por um detector sensível â posipao.

A deflexao das partículas 6 no limite nao relativrstlco,

dada pela relapao:

Bp = (m. E) 1 / 2 (II.

onde, B = intensidade do campo magnético,

p = raio de curvatura do Ton,

m = massa da partícula,

E = energia da partícula e

q = estado de carga da partícula.
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A dependência entre a posipHo de incidência (L) ao longo do

plano focai (trilho "y" na figura II.6) e o ralo de curvatura

(p) e linear em primeira aproximação. A determinap&o precisa

das constantes de calibrapao foi feita através de reapOes

nucleares envolvendo estados finais bem conhecidos

experimentalmente. Detalhes e discussões sobre este tópico

poderão ser encontrados em (Samel) e (Cru76).

A localizapSo do plano focai do espectrOgrafo magnético t

determinada, em um particular angulo de detecpSo, em funpHo do

valor da taxa de variapao da energia do Ton emergente do alvo com

o angulo de detecpao ("alargamento" clnem&tlco) neste angulo.

Neste tipo de espectrOgrafo 6 necessário deslocar o detector ate

esta região, para se obter uma melhor resolução em poslpso. Isto

e feito movendo-se o sistema de detecpao com a utilízapSo dos

trilhos indicados na fleura II.6 por xl e x2. Como o

espectrõgrafo foi projetado para a utilizapSo de emulsOes

fotográficas como sistemas de detecpao, o angulo de incidência do

Ton no plano focal e de aproximadamente 45° em relapSo a normal

ao plano focai.

II.6.a - Distribuições de estados de carga

A utilizapao de um espectrOgrafo magnético na detecpSo de

partrculas faz com que, Tons com diferentes estados de carga,

mesmo possuindo momentos iguais, incidam em poslpOes diferentes
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ao longo do plano focai. Este fato torna essencial o conhecimento

da distribuição de estados de carga dos Tons, para a obtenpHo

das sepOes de choque das reapOes.

Ao emergir do alvo, os Tons possuem uma dlstrlbuipHo de

estados de carga definida tanto pela sua velocidade de

incidência e pelo seu numero atômico como pelo numero atômico e

pela espessura do alvo. Diversas medipües realizadas no decorrer

da obtenpSo dos dados experimentais do presente trabalho

mostraram que os estados de carga dos Tons detectados dependem da

velocidade com que os mesmos emergem do alvo, o que provavelmente

se deve ao fato da espessura do alvo ser superior a espessura

mrnima exigida para haver o equilíbrio da distribulpHo (Bet72).

A frapSo percentual de cada estado de carga esta apresentada

nas figuras II.7 e II.8 em funp&o do angulo de detecpHo, para

maior facilidade na normalização dos valores da sepSo de choque.

Os mesmos dados, s3o comparados no Apêndice 1, com teorias semi-

emprricas existentes na literatura. Foi também medida a

distribuipao de estados de carga para Tons de 12C e 10B,

mas nos dois casos o estado de carga igual ao numero atômico, ou

seja q = 6* e q = 5*. respectivamente, 6 predominante

(aproximadamente 99*).
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Figura II.7 - FrapSo do estado de carga em íunpSo do angulo
de detecpao para diferentes energias de bombardeio. As curvas
(cheias e potxtllhadas) sSo apenas para gula visual.
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Figura 11.0 - FrapSo do estado de carga em funpHo do angule
de detecpBo para energias de bombardeio de 46.0 e 36.1 Mev. /
linha cheia representa valores extraídos de (Mar66).



Il.ò.b - CallbrapHo do angulo de detecpHo do espectrOgrafo

B B ( net lco

O emprego do espectrOgrafo magnético na detecpHo de Tons a

ângulos bastante frontais requer o conhecimento preciso do seu

posicionamento angular , pois pequenas variapOes em V no

referencial do laboratório, provocam signficativas variapOes nos

valores correspondentes de e no referendai do centro de massa,

devido a cinemStica da colisão. A calibrapSo do angulo de

detecpSo se faz necessária, também, para que nSo haja imprecisões

na determinação das posipoes dos máximos e mínimos das

distribuipBes angulares. O conhecimento preciso do angulo de

detecpao, também e necessário para que seja possível a

normalização entre os dados cbtldos no espectrOgrafo e os obtidos

na câmara de espalhamento (sepSo II.5).

Para a determinapSo do angulo mínimo de

detecpao e também para calibrar o posicionamento

angular do espectrOgrafo magnético, foram

u t i l i z a d a s a s r eapOes 1 2 C ( * 4 N ,* 2 C)14N e

12C(16O,12C)16O. Es t a s reapOes apresentam, como

uma de suas características, oscilapCes acentuadas e estreitas na

sepao de choque diferencial em funpao do angulo de espalhamento

(Dev73b). Por simetria, determinando-se dlstribuipOes angulares

a ângulos positivos e negativos, pode-se determinar as correpües

no angulo de detecpSo. O resultado desta calibrapSo esta

apresentada na figura II.9 . Nesta figura também pode-se ver a

"sombra" provocada pelo copo de Faraday no interior da câmara de

espalhamento, pela regiSo hachureada.
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espectrOgrafo magnético . A região hachureada representa a
"sombra" provocada pelo copo de Faraday.



Através destes dados, observa-se que o copo de Faraday

limita o espectrOgrafo magnético na detecpHo de partículas entre

«2.5» e -2.5» . A discrepância entre o angulo indicado pelo

instrumento, em uma escala graduada, e o determinado por este

processo e de cerca de 0.5° no referencial do laboratório, o

que corresponde a aproximadamente 1.5° no referendai do centro

de massa para a detecção do Ton de 14N. As dlstribulpOes

angulares de Tons de 10B er recuo, também determinadas em

ângulos positivos e negativo^, mostraram comportamento

semelhante.

II.7 - Sis ..umas de detecpao do espectrOgrafo magnético

Dois tipos de sistemas de detecpao foram utilizados para a

aquísipSo de dados experimentais no espectrOgrafo magnético.

Inicialmente utilizou-se uma câmara de arrasto sensível a posipSo

a gãs com leitura pelo método da linha de atraso. Ao longo da

aquísipSo dos dados experimentais, foi desenvolvido um segundo

detector que utiliza os mesmos princTpicos quanto ã parte

sensível & posipao, mas que permite uma melhor identiflcapao de

partículas. Descreveremos nos rtens a seguir, cada um destes

sistemas de detecpao.
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II.7.& - A caiara <le arras to

Uma deacripío completa dessa câmara t feita em Kol83.

Apresentaremos aqui. apenas as características principais do

instrumento que vem esquematlzado na figura 11.10. Para a

determinação da posipSo de Incidência de uma partícula e

empregada uma linha de atraso hellcoidal acoplada a um contador

proporcional.

Neste método de detecpao, elétrons, produzidos na ionizapHo

do gas pela passagem dos Tons no interior da região delimitada

pelos fios de arrasto ("Drift Wires"), sSo transportados,

pararelamente a trajetória da partícula pela apSo de um campo

elétrico, a um contador proporcional ("Anode Wire") localizado no

interior da estrutura metálica em "U" ("Cathode"). Localizado

logo abaixo deste, acha-se uma linha de transmissão de forma

helicoidal ("Delay Line"). A avalanche de elétrons produzida pela

lonlzapao secundaria do gas pelos elétrons primários, no campo

elétrico do contador proporcional, induz um pulso na linha de

trasnmissSo. A diferenpa de tempo de propagapSo dos pulsos as

extremidades da linha de transmissão e funpBo da posipHo de

incidência da partícula no detector.

A câmara utilizada 6 construída em resina epoxi com fibra de

vidro. A separapSo entre o volume interno, preenchido de g&s e a

região de alto vácuo e feita através de duas membranas de mylar

aluminizada, uma de 6p.m de espessura a entrada do detector e

outra, de 25jj.m a saída. o gãs escolhido para a operapao do

detector, e o etileno (C2H4) de pureza comercial, que
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possui como característica principal, alta velocidade de

deslocamento para elétrons no g&s, mesmo para baixos valores de

campo elétrico.

O campo elétrico que atua na remopMo dos elétrons primários

da reglSo de íonizapSo é produzido por dois planos de fios

("Drift wires") paralelos submetidos a potenciais crescentes em

direpSo ao contador proporcional.

A linha de transmissão é constituída por um enrolamento

hellcoldal de fio de cobre esmaltado sobre um tubo de cerâmica

com núcleo de cobre. As características elétricas principais

desta linha sao: impedancla característica l£ual a i.5ko,

velocidade de propagação do pulso de 15 nŝ cm e atenuapao

de — 6db para um pulso propagando-se pela sua extensão total.

O circuito eletrônico para o tratamento dos pulsos

provenientes da câmara esta esquematizado na figura 11.11. O

circuito compreende essencialmente dois ramos, um destinado a

amplificapSo do sinal associado ao contador proporcional, que é

proporcional a perda de energia do ion no detector, e outro para

a determinação da diferenpa de tempo de propagação dos pulsos

pela linha de transmissão.

O circuito de analise temporal, consta de um estagio de

ampllficapao do sinal, através de amplificadores de larga banda

passante (TFA), um estagio onde sao gerados sinais de marcapao

temporal (CFTD) e um conversor tempo-amplltudeC TAC). Em um dos

ramos deste circuito, o pulso é atrasado propositadamente para

deslocar a origem das diferenças de tempo. Este procedimento

introduzido pela assimetria entre os percursos de propagapSo dos
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pulsos, garante que, em qualquer posipío onde ha a mducHo de um

pulso a diferença de tempos seja sempre positiva.

Em testes efetuados (Kol63) com fonte alfa, este detector

apresentou uma resolupHc total em posipao de 0.66 mm para uma

fonte collmada de modo a fornecer uma imagem de aproximadamente

0.3mm. Para se determinar a linearidade do detector uma fonte

alfa collmada foi movida em passos de 20mm ao longo do detector.

A posipao da fonte £ determinada dentro de 1 *. Nestas condlpOes

verificou-se, em uma analise de regressão linear um fator de

correlapSo igual a 1.000.

Os sinais de posipao de incidência e o de perda parcial de

energia AE s3o fornecidos aos conversores anaiogo-dlgitals,

para posterior armazenamento sob a forma de espectros, uma vez

verflcada a coincidência temporal entre eles através de um

circuito de coincidências (nao apresentado na figura 11.11). Isto

faz com que sinais de posipao de incidência geradas por possíveis

ruídos eletrônicos e pulsos espürios nao sejam considerados.

Os pulsos do contador proporcional AE podem auxiliar, ainda,

na identificapao dos Tons detectados. Para tal deve se

armazenar, para posterior analise, pares correlatos de sinais de

posipao (P) e AE, a semelhança dos dados experimentais de E-AE

obtidos na câmara de espalhamento ( sepao II.5) cosi os detectores

de barreira de superfície.
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II.7.b - O detector E-AE sensível & poslpHo

0 detector E-AE sensível & posipKo, foi desenvolvido em

prosseguimento ao projeto da câmara de arrasto para permitir a

ldentlflcapSo das partículas analisadas pelo espectrOgrafo

magnético. A construção deste detector baseou-se em projetos

semelhantes desenvolvidos por outros autores (Oph63,Sha75.Ful79).

O projeto foi desenvolvido em duas etapas constando de: (a)

instalapSo de um contador proporcional para a determlnapSo da

energia total (E) e (b) lnstalapSo de uma câmara de ionlzapHo

para a determinação da perda diferencial da energia e energia

total do Ton detectado. De acordo con a necessidade experimental

pode-se optar por uma destas montagens.

II.7.b.l - Detalhes da conatrupSLo

O detector e constituído por uma câmara de arrasto a qual

pode-se associar um arranjo capaz de determinar a energia do íon

Incidente. A montagem na qual se emprega ur contador

proporcional esta esquematlzada na figura 11.12 e aquela que

utiliza uma câmara de ionizapXo na figura 11.13.

O detector e construído a partir de um bloco solido de

duralumínio no Interior do qual, através de duas barras

isolantes fixas a tampa traseira, s3o montados os componentes

ativos do mesmo. A separapHo entre o volume preenchido de gas e a

região de alto vácuo e feita através de uma membrana de "Mylar",
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montada na tampa frontal. Esta membrana, pode ser lntercamblada

de acordo com a pressão utilizada. Usualmente para pressDes de

«as inferiores a 3OOmmHg, utlllzam-se membranas de 6t*m e para

preasOes mais elevadas, att 760 mmHg, utilizam-se membranas de

12wn. As membranas sao alumlnlzadas, para que as cargas elétricas

nela depositadas pelas passagem das partículas, possam escoar

livremente.

II.7.b.2 - A câmara de arrasto

A câmara de arrasto deste detector e semelhante a descrita

anteriormente (sec.II.7.a) com ligeiras alterapOes geométricas

introduzidas para a obtenpao de um melhor desempenho. Foram

alteradas a distancia entre o fio de anodo e a linha de atraso

para se obter pulsos induzidos com melhor resolupSo temporal e

razão slnal-rurdo mais elevada. A largura do collmador foi

reduzida para 2mm (a anterior era 4mm), para minimizar

contribulpOes da flutuapão estatrstlca a resolupSo em poslpBo

(veja no apêndice 2, uma descripSo dos efeitos que contribuem

para a degradapao da resolupao em posipao de um detector deste

tipo). Do ponto de vista mecânico (veja figura 11.12 ou 11.13), o

conjunto contador proporcional-llnha de atraso 6 montado no

interior de um perfil de alumfnio em "V" de 16mm de lado e

1.7mm de espessura. O conjunto de fios que mantém o campo

elétrico para o deslocamento dos elétrons, e sustentado por dois
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blocos lsolantes montados em um perfil de alummio en "T". O

conjunto contador propordonal-linha de atraso e grade de fios

•Ho montados no suporte isolante fixas à tampa traseira de uma

forma independente. A câmara cobre uma extensHo de 37cm de plano

focai, correspondente a letecpXo de Tons com p entre 68 e

64cm.

A parte sensível a posipSo apresentou, em testes realizados

com partículas alfa em incidência normal, provenientes de uma

fonte collmada de 241Am resolupoes Inferiores a 0.40mm, dos

quais 0.20mm sHo provenientes da collmapBo. A figura 11.14

apresenta um espectro de posipao de partículas alfa incidentes

sobre o detector em cinco posipOes distintas espapadas de ?0 mm.

O detector foi utilizado neste teste com uma membrana de Mylar de

6nm de espessura e a uma pressão de 50 mmHg de etileno de

pureza comercial. Na figura c,tã incluído, também, um "pico" de

posipao obtido pela indupao, na linha de atraso, de pulsos

provenientes de um gerador eletrônico. Este pico representa o

limite superior da contribuição da eletrônica utilizada a

resolupao em posipao. Esta contribuipSo § de aproximadamente

0.15mm. Como as contribulpffes do espalhamento múltiplo na

membrana de "Mylar" e no gãs sao estimadas (For79) em O.25mm e

0.10mm respectivamente, acredita-se que a resolupao Intrínseca

do detector ê inferior a 0.15mm.

A linearidade em posipao foi determinada deslocando-se uma

fonte alfa colimada em passos de 20mm ao longo do detector. Para

definir este intervalo foram colocados & frente do detector

fendas de 0.3 mm espapadas de 20.010.1 mm. O resultado
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deste teste pode ser apreciado na figura 11.15. Verificou-se que

o detector sensível a posipSo apresenta uma n8o linearidade

diferencial maxima de 5*. proximo ao centro .

No espectro de posipao obtido na detecpHo de partículas alfa

com energias da ordem de 50 MeV provenientes da reapHo

12C(160,0O24Mg. apresentado na f i g u r a II.16, as

resolupOes obtidas s&o da ordem de 1.0 mm, dos quais cerca de 0.9

mm sSo provenientes da contribulpHo da perda de energia do feixe

no alvo. Neste caso as partículas incidem no detector em um

angulo de aproximadamente 45*. A resolupSo experimental no sinal

de AE do contador proporcional associado a linha de atraso

determinada pela detecpfio de Tons de 14N espalhados por

10B, como ilustrado na figura 11.17, 8 de 7.3*. Espectros de

posipSo obtidos com Tons pesados serSo apresentados na sepSo

II.7.D.5.

II.7.l>.3- Determinação da energia residual com um contador

proporcional

0 detector, como ja mencionado, pode ser operado com dois

arranjos distintos para a determinação da energia do Ton

incidente.

O primeiro (figura II. 12), consiste de um contador

proporcional, montado logo atras da câmara de arrasto, o contador

proporcional e constituído por um fio de anodo de tungstemo
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recoberto de ouro, de 50 i*m de diâmetro, instalado no centro de

uma região delimitada por duas placas de alumínio de 1.6mm de

espessura e 65mm de largura e dois planos de fios de tungstênlo

recoberto de ouro de 50nm de diâmetro, instalados & frente e ao

fundo da estrutura. Tanto as placas de alumínio como o conjunto

de fios sao mantidos em potencial de terra (O V). Esta forma de

montagem permite uma melhor deflnlpHo do campo elétrico do

detector proporcional.

O contador proporcional i de operapBo simples, visto que

usualmente se consegue obter sinais multo acima dos níveis de

ruído eletrônico, pois, os elétrons primários produzidos em seu

volume sao multiplicados pela apSo do campo elétrico intenso ao

redor do anodo.

Mesmo a baixas tensOes de operapao, a razão sinal ruído t

bastante elevada, permitindo o uso da câmara proporcional a

baixos coeficientes de multlpllcapSo ( M% 10 a 100) onde

pode-se obter uma melhor resolupao em energia. Contudo devido a

prOpria característica de um detector proporcional a resolupao

experimental e pobre. Em testes do detector proporcional

efetuados com fonte alfa de 5.5 Mev com alta resolupao em

energia (<0.5*) observou-se um resolupao de 7.4 * ( veja figura

11.16). JS na detecção de Tons de nitrogênio espalhados

elãstlcamente por um alvo de boro, observa-se uma resolupao no

sinal da energia residual de aproximadamente 6.0* (vide figura

11.19).
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II.T.b.4 - Deteralnaplo da energia residual COB uaa casara de

l o n i z a p a o .

A segunda oppao para a determlnapao da energia residual do

Ton detectado, consiste na utlllzapao de uma câmara de iomzapHo

(figura 11.13), que permite a obtenpao de sinais de energia e

perda pardal de energia com melhor resolup&o. A câmara de

lonizapao (Oph78,Ful79) 6 constituída essencialmente de dois

planos paralelos de alumínio ( catodo e anodo ) espapadas de

16mm, entre as quais, distanciada de 3mm do anodo localiza-se

uma grade de Frlscn (Bun49). o catodo e construrdo a partir de

uma placa de alummio de 2mm de espessura com dobras laterais

destinadas a reforpar sua estrutura mecânica. A grade de fios,

por sua vez, e construída de fios de Nl-Cr de 100 M-m de diâmetro

espapados de lmm. O anodo ê constlturdo por diversas barras de

alumínio de 16mm de largura por 4mm de espessura com laterais

chanfradas para minimizar a capacltancia parasita entre

eletrodos. A câmara possui um volume Ütll de 13x00x600 mm3.

Na figura 11.20 acha-se esquematizado o diagrama de

conexcres elétricas para a montagem completa do detector com a

câmara de lonizapao. Nesta montagem, pode-se extrair

simultaneamente a informação sobre a energia residual da

partícula detectada e sua perda diferencial de energia (AE).

As tensCfes aplicadas no catodo, grade e anodo sSo tais que os

elftrons produzidos na região entre o catodo e a grade caminham
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na direpao do anodo, sob a aplo de un campo elétrico uniforme

criado entre as placas. Â entrada e ü saída do detector, duas

trades com divisores r«slstivos uniformizam o campo elétrico nas

bordas. Para a extrapão do sinal da energia depositada pelo Ton

no detector, e colocado entre a grade e o catodo um capacitor

para formar uma gaiola de Faraday . A medida da energia do Ton e

feita através de um pre ampllflcador sensível & carga, conectado

ao catodo, que detecta o desequilíbrio de cargas no interior da

gaiola de Faraday, quando os elétrons passam através da grade.

Para que a totalidade dos elétrons possam ultrapassar a

grade e necessário que a intensidade do campo elétrico entre

grade e anodo seja cerca de duas vezes o valor da intensidade do

campo elétrico entre catodo e grade (Bun49). Experimentalmente, a

relapSo entre os campos elétricos, ou a relapSo entre as tensOes

aplicadas nos diversos elementos foi determinada com o emprego

de uma fonte alfa. Para cada pressão de operapSc do detector,

foram estabelecidas as tensffes a partir das quais a altura de

pulso fornecido pelo sistema catodo-grade torna-se constante.

Este procedimento esta Ilustrado na figura 11.21 para uma pressHo

de operapa^ Cerapregando gas etlleno) de 200 mm de Ug. Verificou-

se para esta câmara de ionizapSo que se as razOes a tensBo entre

catodo-grade e grade-anodo for superior a 0.5O+0.05, a

totalidade dos elétrons atravessa a grade. Este valor depende

somente da geometria do detector, e estS de acordo cem o valor

teoricamente predito, 0.52 (Bun49).

Como o anodo deste detector ê constitufdo por diversos

eletrodos, os elétrons que atravessam a grade de Frlsch podem

fornecer lnformapOes sobre a perda diferencial de energia do Ton
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incidente. Assim, os elétrons que atingem o primeiro eletrodo

nos fornecem um sinal proporcional & perda de energia do Ton na

reglHo acima deste.

Espectros da perda parcial de energia (AC) e energia

residual sHo apresentados nas figuras 11.22 e 11.23. A lgura

11.22: apresenta um espectro da perda parcial de energia obtido

na detecpBo de rons de 16O espalhados elasticamente por um

alvo de 12C de aproximadamente Sug/cm2. A resolução e de

4.9*. O espectro da figura 11.23, Ilustra a resolupSo

experimental da câmara de lonlzapSo para a detecpSo da energia

residual de Tons de 160 elasticamente espalhados por um alvo

de carbono de aproximadamente 5^g^cm2, recobertos por uma

fina película de ouro. Observa-se no espectro a presença de dois

grupos distintos o que se deve a diferenpa de energia entre os

Tons de 16O espalhados por núcleos de 12C e 197Au. A

resolução experimental 6 de aproximadamente 5.0* para o pico

assinalado por 12C e de aproximadamente 4.0* para o pico

assinalado por 197Au.

II.7.h.5 - Eletrônica associada ao detector

A eletrônica utilizada tanto para a operapSo do detector com

a câmara de ionizapSo ou com o contador proporcional esta

ilustrada na figura 11.24. Para a analise dos pulsos

provenientes da linha de atraso, que nos fornece a lnformapSo da
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posipao de incidência da partícula no detector, utilizou-se

eletrônica ldtntlca a descrita no item II.6.a.

Para o tratamento dos pulsos relativos A energia residual do

ron ou & perda parcial de enerfia (AC), os pulsos passas

incialmente por prt-amplificadores sensíveis ft carga. Quando se

empregam contadores proporcionais, pode-se utilizar, para este

propósito, uma vasta gama de pre-ampllflcadores. pois a

capacitancia intrínseca do detector f baixa (<lOOpí). Para a

utlllzapBo da câmara de lonlzapHo temos que recorrer ao emprego

de prê-ampliflcadores com alta capadt&nda de entrada pois neste

caso a capacitancia intrínseca do detector C alta (>2OO pf ).

Os pulsos s8o então amplificados por ampliflcadores

espectroscopicos, e sHo fornecidos a um circuito de coincidência.

Este tem como funpSo verificar a existência dos sinais referentes

a posipHo de incidência, perda pardal da energia (AE) e energia

residual num dado intervalo de tempo prê-fixado (aprox. 5^s).

Uma vez que se verifique a coincidência em tempo dos sinais,

estes sSo convertidos por conversores anaiogo-dlgltais e

armazenados ou sob forma de espectros ou armazenados evento a

evento em uma fita magnética para posterior analise. Para cada

evento três sinais (P, AE, E) sHo armazenados.

II.7.1>.6 — Estagio atual de desenvolvimento do detector E—AE

No atual estagio de desenvolvimento o detector E-AE sensível

a posipao com a ínstalapSo de uma câmara de ionlzapSo teo
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possibilitado * Identificado de par '.Fculas ( A<20) no estudo de

reapOea induzidas por fbns pesados.

A figura 11.25. apresenta una identificado efetuada na

detecplo dos produtos provenientes da collsHo entre Tons de

16O coa nücleos de 10B (Kol85). Neste caso a

identlflcapKo foi efetuada seguindo-se as expressões II.l e II.2

que permitem relacionar a perda diferencial de energia con a

poslpBo de incidência do Ton no plano focai. Os conjuntos de

dados apresentados na figura II.25(a) e 11.25(1» foram obtidos en

idênticas condipOes de operapSo do detector e do espectrOgrafo

magnético. Em II.25(a) o grupo de eventos no lnterios da linha

pollgonal corresponde a Tons de 10B provenientes do alvo. Os

eventos no interior desta regiSo assinalada, foram projetadas no

plano definido pelas variáveis posipSo de incidência e numero de

contagens para a obtenpHo de espectros de posipao de incidência.

Estes espectros nSo s3o apresentados aqui. Em II.25(b) encontra-

se assinalado o grupo de eventos correspondentes a Fons de

12C provenientes da reap&o entre os nücleos de 10B e

1 6 O .

Este detector esta sendo utilizado, também, para a detecpSo

de produtos das reapOes I8,16o#922r (TaK85b) e

18,160+642n (Vas85), onde estSo sendo examinados os

estados inel&sticamente excitados e canais de transferência de um

e dois neutrons.

Este detector nSo se encontra testado em sua totalidade

quanto a identificapXo de partículas. Para efetuar a

ldentiflcapHo completa do Ton detectado, devemos, primeiro

identificar o seu numero atômico de acordo com a expressão II.l e
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uma vez que se determine o seu estado de carga q, a massa atônica

pode ser determinada através da relação II.2 . Uma Doa

ldentlficapHo de partículas requer que os sinais de E e AE sejam

determinados com precisão. Devido a efeitos de focalizado de um

espectrOgrafo magnético os Tons Incidem sobre o detector segundo

diferentes ângulos de incidência. Como conseqüência imediata

deste fato, a resolupKo dos sinais da perda diferencial de

energia e energia da partícula sHo fortemetente afetadas pois as

trajetórias seguidas pelos Tons no interior do detector sJIo

diferentes.

Para a identificapSo precisa do Ton detectado, pretende-se,

então, instalar no detector Uita segunda leitura de posipSo com

um sistema idêntico ao JS utilizado. A correpSo dos sinais de E e

AE podem ser efetuadas uma vez que com duas leituras de posipSo,

em diferentes pontos da trajetória, t possível reconstituir o

trajeto percorrido pelo Ton no interior do detector. Espera-se em

breve utilizar este detector com toda a sua capacidade

operacional.
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III. R E S Ü L T A D 0 8 E X P E R I M E N T A I S

Neste capitulo serBo considerados os dados experimentais

obtidos com os arranjos experimentais expostos no capitulo II.

Serão taiMa discutidos os métodos utilizados para a obtenpHo das

distribuipOes angulares experimentais.

III.l - Espectros obtidos na câmara de espalhamento

A redupSo dos dados experimentais obtidos na c&mara de

espalhanento (veja sec.II.5) t feita com o auxilio de programas

de computador. Inicialmente, contam-se os pares com os mesmos

valores de E e AE e armazenam-se, em uma nova fita magnética,

informapffes que relacionam a cada par (E.AE) o seu numero de

ocorrências. Estas contagens podem ser representadas, então, como

una funpao de duas variáveis E e AE ou apresentadas sob uma forma

mais adequada para analise, como mostra a figura III.l. Nesta

figura, no plano definido pelas variáveis E e AE, o numero de

contagens e representado pela densidade de pontos no grafico. As

regiOes mais intensas correspondem a maior numero de contagens.

A figura apresenta uma clara divisão em grupos de eventos.

Esta dlvlsSo representa diferentes grupos de partículas

detectadas que sSo identificadas através da relapso (II.l). Esta
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ldentlficapSo t tanto melhor quanto toelhor a resolupfco

experimental nos sinais de AE. íons totalmente freados no

detector AE. nao apresentam sinais de coincidência, e

consequentemente o evento n*o § considerado. Isto pode ser visto

na figura III.l, pela ausência de eventos na sua parte esquerda.

A alta resolução experimental permite a ldentificaplo com

bastante seguranpa de Tons com numero atômico Z entre 3 e 9. 0

grupo mais intenso representa os Tons de 14N (2=7) oriundos,

principalmente, do espalhamento elástico pelo alvo e

contaminantes. Imediatamente abaixo deste, encontra-se o grupo de

eventos que representam os Tons de 12C (2=6) provenientes de

reapoes nucleares. Em particular, nota-se neste grupo a presença

de eventos com energia superior aos de Tons de 14N.

Estes eventos sSo provenientes da reapHo

1OB (14N12C )12C c o m Q d e reapSo, positivo. igual

a •14.98 MeV. Abaixo deste grupo de eventos, encontram-se os

Tons de 10B (2=5) em recuo. Os outros Tons identificados

estão assinalados nesta mesma figura III.l.

Para a obtenpSo dos espectros de energia de partículas com

um numero atômico 2 de interesse, seleciona-se inicialmente, a

partir da figura III.l, a região onde se localizam os pares de

variáveis E-AE correspondentes a estas partículas. Projetam-se,

então, no plano definido pelos eixos da energia (E) e do numero

de contagens, as intensidades correspondentes.

Nas figuras III.2 a III.4, estSo apresentados exemplos de

espectros correspondentes a rons de 1<lNt
 12C e l 0 B,

para a energia de bombardeio de 46.0 MeV e observados em 22° no

referencial do laboratório. O espectro de energia dos Tons de
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(fig in.2) apresenta uma resolupao de aproximadamente

45OkeV para o grupo correspondente a Ibns de 14N espalhados

el&stlcamente por núcleos de 2eBl (contaminante) e de

aproximadamente 65OkeV para o grupo espalhado eiastlcamente por
1 0 B. A t r a v l s des te espectro, podemos observar a pequena

presence de contaminação de 12C nos alvos auto-sustentados de
1 0 B. No espectro de energia dos Tons de íi£C ( f i e

III.3), a resolução experimental observada e de aproximadamente

6OOkeV. Os picos mais proeminentes, assinalados, correspondem a

Tons p r o v e n i e n t e s da r e a p S o 1 0 B ( 1 4 N . 1 2 C ) 1 2 C

levando a estados do sistema com energias de excltapSo iguais a

O.O, 4.44 e 8.68 Mev. Também encontra-se indicado um grupo

correspondente a 12C em recuo, proveniente de reapHo con a

contaminapao de 12C do alvo. A resolupao experimental do

espectro de energia dos Tons de 1 0B (fig III.4) 8 de

aproximadamente 450 keV. Neste espectro estão assinalados as

d i f e r e n t e s energias de excitapSo correspondentes aos níveis

n u c l e a r e s do 1 4N ou 1<>B.

Como o angulo de aceitapSo Ae do sistema de detecpao E-AE

e f in l to (aproximadamente 0.85» - veja a tabe la III.1), a

variapSo da energia do Ton emergente com o angulo, dE'de

("alargamento" clnemãtlco), limita a resolupao experimental aos

valores observados. Para o angulo de 22°, os valores de dE'de

sao respectivamente para os Tons de 1 0B em recuo e 14N

espalhados eiastlcamente por núcleos de 10B, aproximadamente

Iguais a 500 e 730 keV'o. A dlferenpa de resolupSo observada

nestes espectros para diferentes grupos de Tons deve-se, então,
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a dois fatores predominante»: (a) a dlferenpa entre os

"alargamentos" dnematlcos dE'de dos produtos detectados e (b)

flutuações nos sinais de AE, devido a natureza estatística do

processo da perda de energia, diferente para cada espécie de Ton,

que nXo sHo corrigidas satisfatoriamente pelo circuito

eletrônico.

III.2 — Espectros obtidos no espectrOgrafo COB a c&iara de

arras to

A cintara de arrasto foi utilizada no espectrOgrafo

magnético, tanto na detecpXo de Tons espalhados elastlcamente

pelo alvo, como na detecpSo de núcleos de 10B em recuo. Um

espectro típico do espalhamento elástico obtido a 15» e a uma

energia de bombardeio de 42 MeV esta representado na figura

III.5. Este espectro 6 tTpico dos obtidos com o emprego de um

analisador magnético, como pode ser notado pela separapao dos

dois estados de carga detectados (6+ e 7*), apOs os Tons

emergirem do alvo. Nota-se também a presenpa de grupos com pobre

resolupSo em posipSo devido a diferenpa de planos focais para

Tons espalhados em diferentes núcleos presentes no alvo. A

resolup&o experimental deste espectro para o "pico"

correspondente ao grupo de Tons de 14N espalhados em 10B

e de aproximadamente 2.5mm, o que corresponde em energia a uma

resolupSo de aproximadamente 160 keV. Desta resolupSo total de

2.5mm, aproximadamente 2.0mm correspondem a contribulpSo da perda

de energia do feixe no alvo e aproximadamente 1.2mm a dlspers&o
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do feixe de Tons na janela de entrada do detector. Também pode-se

notar, devido a alta resolução em posipao, crupos de 14N

elastlcamente espalhados pelo 11B. presente no alvo como

contaminante.

A figura III.6 apresenta um espectro de posipSo de Tons

de 10B em recuo com o correspondente espectro da perda

pardal de energia dos Tons detectados. Para a ostenpSo deste

espectro foram utilizados absorvedores de alumínio a frente do

detector para parar os Tons de 1<lN. Nota-se a

presença de grupos de 12C provenientes da reapao

1OB(14N,12C)1EC, que atravessam o afcsorveder. A

resolupao experimental nos espectros de posicSo e de

aproximadamente 4.5mm o que corresponde a aproximadamente 25OKeV

para Tons de 10B. A resolupSo inferior em posipSo em

comparapao com o espectro anterior deve-se a presenpa do

afcsorvedor de alummio na frente do detector, que provoca uma

dispersão angular no feixe de Tons incidentes no detector

(For79).

O espectro da perda diferencial de energia apresentado na

figura III.7, mostra que 6 possível o emprego da câmara de

arrasto (com absorvedores) para a identif icapSo dos Tons

incidentes. Assim, os sinais referentes a posipao de incidência e

a perda diferencial de energia foram armazenados aos pares e a

distribuipSo resultante § apresentada na figura III.7. Nesta

figura, no plano definido pelas variáveis posipao de incidência

(P) e perda parcial de energia (AE), a intensidade de pontos

representa o numero de ocorrências do par ( P, AE).
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Para a ldentlflcapHo dos Tons, usam-se as relapOes (11.1) e

(II.2) que levam a :

Como p = a • b.P (vide »ec. IX.6), onde P t a poslpHo ao

longo do piano focal, determinada a partir de uma origem

arbitraria, segue-se que a perda diferencial de energia do Ton

(AE) e inversamente proporcional a P2. Para q=Z esta

expressão nos fornece diretamente a massa (M2) da partícula

detectada em funpao rigidez magnética e perda diferencial de

energia.

Na figura III.7 pode-se identificar a presenpa de Tons de

10B (Zs5) e 12C (Z=6) con seguranpa. Outras partículas

presentes no espectro, nHo puderam ser identificadas. Acredita-se

que o grupo intenso presente na figura III.7 seja de Tons de

14N que nao pararam no absorvedor de alumínio.

Assim, mesmo com a utilizapao de sinais de £E com

resolupao pobre (que € o caso dos contadores proporcionais), €

possível efetuar, neste caso, a ldentificapHo de íons. Sem a

utilização de absorvedores, a presenpa de um grande numero de

íons de 14N el&stlcamente espalhados pelo alvo nHo permite

efetuar tais identificapües, pois devido a pobre resolupSo em

AE, os eventos correspondentes a íons de 10B e 12C,

encontram-se sob a cauda da dlstrlbulpSo da perda pardal de

energia de íons de
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III.3 - Espectros ofctlftoa no espectrOgrafo COB O detector E-AE.

0 detector foi operado, para a aqulslpSo de dados

do espalhamento e lás t i co l0BC14N,14N)10B e de

nücleos de recuo, con etlleno de pureza comercial quando

emprefiamos o ccntador proporcional para se obter a energia

residual. Para a operapSo com a câmara de lonlzapSo, preferiu-se

util izar o isobutano (ÍS0-C4HK)), que. por possuir um

numero atômico efetivo maior que o do etileno requer pressOes

menores para frear os Tons. A utilizapSo do lso-butano, requer,

no entanto, valores maiores de tensão para que os elétrons

atinjam uma velocidade alta de deslocamento.

Espectros de posipao de Tons de 14N espalhados

elasticamente pelo alvo de 10B e de Tons de 10B em recuo

sao mostrados na figura Ill.e , III.9 e III.1O. A figura IH.e

apresenta um espectro de posipao, obtido a 13» para uma energia

de bombardeio de 50.0 MeV. Novamente, observa-se a separapao

entre os estados de carga e a presenpa de grupos com resolupao

"pobre" em posipao, devido a dlferenpa de planos focais entre

Tons de l4N espalhados nos diversos elementos presentes no

alvo. A resolupao experimental para o grupo de Tons de 14N

espalhados por 10B e de aproximadamente 2.5mm, dos quais

cerca de 2.0mm correspondem a contribulpao da perda de energia do

feixe no alvo. Esta resolupao corresponde em energia a

aproximadamente 140KeV . Nota-se no espectro, a presenpa de um

grupo correspondente ao espalhamento de Tons de 14N por
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l lB, o que mostra tampem a alta resolupao deste detector. O

grupo de Tons de 1<iN espalhados elasticamente por nttcleos de

197Au com estado d' carga 6*. nHo esta presente no

espectro pois o ralo de curvatura. p, deste grupo esta fora

dos limites utels de detecpao do detector E-AE.

A fifiura III.9 apresenta, também, um espectro de posipBo do

espalhamento elástico, observado a 20° no referencial do

laboratório. O alvo utilizado para a obtenção deste espectro e

diferente do empregado para a obtenpao do espectro da figura

III.8. Este alvo nSo contem núcleos atômicos de ouro e apresenta

umft alta contamlnapSo de ^C. A resolup&o experimental do

grupo correspondente a Tons de 14N espalhados por 1^>B 6

de aproximadamente 3.5mm, o que corresponde a aproximadamente

200keV de resolupao em energia.

A figura III.io, apresenta um espectro de Tons de 10B em

recuo. Para a obtenpSo deste espectro foi utilizado a frente do

detector um absorvedor de alumrnio para frear o feixe intenso de

14N. No espectro, estão assinalados também os grupos que

correspondem a Tons de 12C provenientes da reapao

1OB (14N12C )12C ,, rons de 1OB provenientes da

reapao 1 0 B ( 1 4 N , 1 0 B ) 1 4 N. A resolupao experimental,

mesmo com a utilização de absorvedores de alumrnio, e de

aproximadamente 3.0mm. Neste caso, a grande contrlbulpao a

degradapao da resolupao em posipao vem do espalhamento múltiplo

das partículas no absorvedor (aprox. 2.0mm).

C detector foi utilizado, também, para a identificapao dos

Tons detectados. Para a Identificapao de Tons, foram investigadas
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tanto a montagem empregando o detector proporcional para a

determlnap&o da energia residual, como aquela utilizando a câmara

de lonizapHo.

A identificação de Tons com o emprego de um espetrOgrafo

magnético Juntamente com um sistema de detecpHo, aqui descrito,

pode ser feita através das relaptfes (Il.l) e (II.2) apresentadas

na sepKo II.4. Para isto os três parâmetros da partícula poslp&o

de incidência (P), perda parcial de energia (AE) e energia total

(E) devem ser armazenados evento a evento. De forma semelhante ao

que foi discutido na sepSo III. l, e s t e s eventos sao

contabilizados, de forma a termos o numero de ocorrências como

funpao associada a cada conjunto (P.AE.E).

Como 6 impossível a representação de funpOes de três

variáveis, as contagens sXo representadas em funpao de cada par

possível, por exemplo em funpao de £ 3 AE. Para a obtenpSo de

espectros de posipao seleciona-?- inicialmente, através da

representação das contaeens, no plano definido pelas variáveis

E-AE, a partícula de Interesse. Estes eventos selecionados, sSo

então projetados no plano definido pelos eixos da contagem e

posipao de incidência.

A figura III.ll, apresenta uma identlílcapSo de partículas

efetuada com a utilizapao de um contador proporlconal para a

determinapao da energia residual do íon. O sinal da perda

parcial de energia 6 proveniente do contador proporcional

associado a linha de atraso. Mesmo com a pobre resolupSo dos

contadores proporcionais pode-se identificar a presenpa de fons

com 2=7,6 e 5. É possível, também, como Ja mencionado na sepHo

III.l, Identificar os Tons através de uma representapSo onde as
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contagens s&o colocadas em funpHo da perda diferencial de energia

(AE) e da posipHo de incidência.

III.4 - A obtenp&o das dlstrlbulpBes angulares

Para a determinação da sepHo de choque experimental E feita

a detecpHo simultânea dos Tons espalhados elastlcamente pelo alvo

(10B) por monitores fixos (vide figuras II.3 e II.6), o que

permite a normalizapSo de <s em relapSo a ângulos distintos e

energias Incidentes diferentes. Se em um determinado intervalo de

tempo sSo observadas Np e NM contagens no detector e no

monitor, com respectivos ângulos sOlidos AQp e

* a sepSo de choque pode ser determinada através de:

( I I I .2)

onde, CpD e CpM sSo os fatores de conversão de

ângulos sOlidos do referencial do laboratório para o do centro de

massa, e e eM sSo respectivamente os ângulos do detector e

o do monitor fixo, e [da/dOM(6M)] a sepao de choque

diferencial do espalhamento elástico para e = eH. Para

utilizar a expressão acima e preciso conhecer os valores
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experimentais de tdo/dOM(eM)], o que nen sempre e

possível. Nestes casos t necessário recorrer a valores preditos

pelo • odeio Óptico.

A utllizapKo de dois monitores simétricos, um localizado em

•eM e outro a -eM, permite acompanhar variapOes no

angulo de incidência do feixe. Como os monitores estão

posicionados, nos dois arranjos experimentais, em ângulos

bastante frontais, pequenos desvios no angulo de incidência,

causam sensíveis diferenças na razão de contagens nos dois

detectores NM(«eH)/Ni,j(-eM). os valores de NM

utilizados em (III.2) para as normalizações sSo sempre a media

das contagens observadas nos dois monitores.

Antes da normallzapao absoluta dos pontos experimentais, os

dados obtidos com o arranjo do espectrOgrafo magnético (sec II.6)

foram normalizados aos obtidos com a câmara de espalhamento de

forma a reproduzir as pronunciadas estruturas das curvas de

distribuipBes angulares a ângulos dianteiros. Estas normalizações

também foram aplicadas aos pontos experimentais em ângulos

traseiros, obtidos com o arranjo experimental utilizando o

espectrOgrafo magnético.

Nos dois arranjos experimentais, os ângulos sOlidos

foram definidos através de colimadores determinando aberturas

angulares (horizontal e vertical) inferiores aos períodos de

oscilapSto das distribuipOes angulares, para permitir a definipSo

de suas estruturas. Como o espectrOgrafo magnético permite variar

esses "Ângulos de aceitapao" por atuapSo externa, e possível

determinar a abertura maxima permitida, pela observapSo direta
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da definlpHo das estruturas nas dlstrlbulpBes angulares. Os

ângulos aOlidos utilizados na câmara de espalhamento e no

espectrografo magnético estão apresentados na tabela III.i.

Para a obtenpHo das d i s t r i b u t e s angulares do canal

elástico, os pontos experimentais para ângulos inferiores a 60»

foram normalizados a valores preditos pelo modelo Óptico.

Inicialmente foram obtidas quantidades proporcionais &s sepBes de

choque experimentais normalizadas para as de Rutherford através

de :

(111.3)

de forma que

55 ' 55R <e> • « «i»>

(111.4)

onde

M
AO d<S

K = — . — ce
D dO M

Deste modo, pode-se normalizar os dados experimentais em relapso

a uma curva obtida a partir do modelo Óptico e nao somente em
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Tabela I I I . l

Ângulos só l idos AQj> e aberturas angularei
vert lca is (Ver) e horizontais(üor) para o aranjo experimental da
cisara da espalhaaento • do espectrffgrafo aagnftlco

Arranjo Anculo sfflldo Al>ertura angular
Experlaental AO^CasT) (graus)

Ver Hor

casara de 4.79xicr2 1.96 o.63
Espalnasento

Espectrffgrafo 3.16X1O"2 1.04 1.04
Magnético



relapso a um valor de [da/dOM<eM)3 &° monitor.

As sepOes de choque, para ângulos traseiros obtidos pela

detepHo do 10B em recuo num angulo BREC» S B O

determinadas de forma semelhante, tomando-se o cuidado de se

utilizar fatores de conversão CpD para a detecpHo do

núcleo em recuo e associar o angulo de espalhamento, e, do

14N com e = u - ©REc-

As contantes K, definidas ea (III.3), para todas as energias

de bombardeio foram determinadas dentro de 5* a 6*. Os valores

experimentais de [<da/dfi)/(do/dGR)] ficam, então,

determinados dentro de 10* a 17*. uma vez que as Incertezas

estatrstlcas em Np e N^ situam-se entre 5" e 10*. de

acordo com as contagens associadas aos grupos de interesse.

As sepBes de choque dos canais de reapao e canais

melasticos foram obtidas através da relapso III.1 com os valores

de K determinados acima. As incertezas nas sepOes de choque dos

canais de reapSo incluem as incertezas associadas a determinapSo

de K e as incertezas estatísticas associadas ao grupo de

Interesse , Np.

III.5 - DistribuipOes angulares

As dlstribuipOes angulares do espalhamento elástico

1 0 B( 1 4 N, 1 4 N) 1 0 B, para as quatro energias de

bombardeio estSo apresentadas na figura 111.12. Nesta figura
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predlpoes do modelo Óptico com os parâmetros da tabela iv.i.



também est&o representadas as predipBes do modelo Óptico. Como

pode ser observado as dlstrlbuipües angulares para ângulos

traseiros n8o variam significativamente COB a energia. Por

apresentar oyo*R>O.l para ângulos superiores a 160*. como

o alterna l6o*28Si (Mun82), esse comportamento pode ser

caracterizado como anômalo.

Em ângulos dianteiros, ate aproximadamente 60», as

dlstrlbulpOes angulares apresentam padrOes de dlfrapao

caracterrsticos do espalhamento de Tons pesados. Para um

decréscimo da energia de bombardeio, verifica-se um aumento do

período de oscilapBo das dlstrlbulpOes angulares, ocorrendo uma

quase oposípao nas posipOes de máximos e mínimos para as curvas

correspondntes a EL = 50MeV e 38.lMev. Estes períodos de

oscilapSo sSo determinados, em um regime de difrapSo, através do

mOdulo do vetor numero de onda k da partícula incidente

por Ae r u^(k.Rc), onde Rc 6 a soma dos raios dos nücleos

em colisão (Fra75).

Entre 80» e 120°, na região de ângulos intermediários, ha

uma alterapSo gradual nos per rod os de oscilapao em dlrepSo a

região dos ângulos traseiros, de forma diversa para cada energia

de bombardeio. A partir de aproximadamente 120° ate '.80» hS um

crescimento da sepSo de choque, com oscllapOes de pequena

amplitude. Entre aproximadamente 140» e 150» observa-se a

presenpa de um máximo local, cuja poslpSo e funpSo da energia de

bombardeio; um deslocamento de aproximadamente 10° entre a maxima

e mínima energia estudada pode ser verificado. Em oposipSo a este

máximo, uma regiSo de mrnimo local esta presente entre

aproximadamente 150» e 160», dependendo da energia de bombardeio.
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De modo geral, as sepoes de choque em ângulos traseiros, em t

as energias de bombardeio, nSo apresentas fortes oscilapoes como

es outros sistemas da camada lp tais como l6O*12C(Dev73),

nHo havendo nestas regiões padrões que podem ser caracterizados

como dlfratlvos.

Os canais de reapao l 0 B ( 1 4 N . l 2 C ) l 2 c , com

EX = O.O. 4.44. 6.88 MeV e 1 0 B( l 4 N. 1 0 B) l 4 N com

Ex=3.95MeV também foram estudados nesta experiência. Na

reapao 1 0 B ( 1 4 N . 1 2 C ) l 2 C , com E x = 0.0 MeV e

transferido um "deuteron" para o alvo. O valor de Q desta reapSo

e bastante elevado (Q=*14.96MeV). As dlstrlbulpttes angulares para

esta reapSo estHo na figura III.13, para t r ê s energias de

bombardeie, 38.1, 42.0 e 46.0 Mev. AS incertezas associadas

devem-se a fraca populapao do estado com Ex=0.0 MeV, através

desta reapao. Porem, o alto valor de O desta reapao permite

identificar este estado nos espectros com bastante seguranpa,

como pode ser observado nos espectros experimentais da sec.

I I I . 1 .

Neste mesmo canal de reapao ha para Ex=4.44 MeV (figura

III.14), a excltapao do primeiro estado 2* de um dos nücleos

residuais do (12C). A sepao de choque para eCM=5.2°

obtida a partir do estudo de funpOes de excltapao desta reapao

(Mar84) também esta indicada nessa figura, na curva

correspondente a EL=46.OMeV. Para Ex=8.88 MeV (figura

III.15) ocorre uma dupla excltapao do primeiro estado 2* dos

núcleos res iduais de 12C.

As sepOes de choque para o estado fundamental n8o permitem
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uma caracterlzapao quanto & forma da dlstrlbulpBo angular, devido

&s grandes incertezas experimentais. No entanto ofcserva-ae que

para E L 5 3 8 - 1 M e V > a s »*C°«* Ge choque sHo mais Intensas do

que para ELs 42.0 e 46.0 MeV. Verifica-se, também, que as

sepOes de choque para Exs4.44 e 6.68 MeV, possuem lntensldades da

ordem de 1O2 2̂> e 103M-1>, respectivamente, e apresentam um

aumento, em dlrepao a ©CM=0<> c o n oscllapcres de pequena

amplitude e períodos dependentes da energia de bombardeio.

A dlstribuipao angular correspondente ao estado com Ex =

3.95 MeV, exc i tado na reapHo 1 0B(1 <*N,1 0B)1 4N

para a energia de bombardeio EL=46MeV e apresentado na figura

111.16. Outros nrvels estão presentes nos espectros experimentais

desta reapao (veja figura III.4, sec. III.1) nas varias energias

de bombardeio, mas a vesolupao experimental nSo permitiu uma

analise mais cuidadosa íastes estados. Este estado, com Q de

reapao igual a -3.95 MeV, 6 excitado através da transferencia de

uma "partícula alfa" e corresponde ao primeiro estado excitado do

14N cow JT=i*. A distrlbuipao angular correspondente

apresenta um crescimento apreciável a ângulos dianteiros e nao se

nota a presenpa de oscilapOes com grande amplitude.
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IV. A N A L I S E E D I 8 C O 8 B A O

Neste capitulo, as sepOes de choque experimentais do canal

elástico, apresentados na sepBo III.4, sSo comparadas com

cálculos de transferencia elást ica e sHo verificadas as

contrlbulpOes do processo el&stlco-composto a sepHo de choque em

ângulos traseiros. Antes da apresentapHo dos cálculos e feita uma

breve descrição aos estados de aglomerado do 14N. AO final

do capitulo € feita uma discussão dos resultados obtidos neste

trabalho. As referências sobre os programas de computador

utilizados para os cálculos nesta sepHo, sHo apresentadas no

apêndice 3.

IV.l - Parâmetros do modelo Óptico

Os parâmetros do modelo Óptico utilizados nos cálculos das

sepOes de choque do espalhamento elástico sHo os de Hope e

colaboradores (Hop64). Estes parâmetros foram obtidos por um

ajuste simultâneo dos parâmetros citados na sec.1.2 &s

funpoes de excitapBo do espalhamento e lást ico

l O B ( i 4 N i l 4 N ) i o B # o b s e r v a d a s a ©CM = «a.6» e
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74.4* para o intervalo de energias de 5 a 32 Mev no referencial

do centro de massa (veja figura iv.1). A tabela IV.1, aostra dois

conjuntos de parâmetros assim obtidos, que fornecem resultados

equivalentes rara distribuições angulares, apresentando ligeiras

discrepàndas localizadas (em mãxlmos ou mlhlmoc) da ordem de 5*.

Nos dois conjuntos de parâmetros os potenciais imaginários

sHo dependentes da energia tornando-se mais absorventes para

energias mais elevadas de bombardeio. Estes potenciais s8o do

tipo raso ("shallow potential"), o que se deve ao fato de que o

ajuste aos dados experimentais, l feito & funpoes de excit*pHo,

em que um dos ângulos e s t a proximo da regiBo de ângulos

intermediários (6O«-12O°). Isto acarreta um ajuste de parâmetros

ta l que as curvas das distribuições angulares nHo decrepam a

ângulos traseiros.

Os potenciais Ópticos uti l izados reproduzem

satisfatoriamente as sepOes de choque determinadas no presente

trabalho ate a reglHo de ângulos intermediários (00» - 100»).

como pode ser visto a partir da figura IV.l.

IV.2 - Nrveis do núcleo de 14N

A presenpa de interapOes residuais a trat ivas em orbitais

parcialmente completos em núcleos com A < 30, podem favorecer a

aglutinapSo de alguns nüdeons ( n < 4), levando a conflgurapOes

no núcleo, que podem ser descritas por um acoplamento de um

aglomerado nuc lear (d, t, 3He ou cc) a um "caropo" iner te
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Tabela IV.1

Conjunto de par ame troa de modelo flptlco utilizados para o cálculo
das distribuições angulares do espalhamento elástico. Os
conjuntos foram extrafdos de (Hop84), e foram obtidos a partir do
ajuste de funçBes de excitaçHo do espalhamento elástico a 36.6*
e 74.4» no intervalo de energia EÇM = 5 - 3 2 HeV.

(Mev)

28.85

14.41

(fm)

1.29

1.39

(fm)

0.56

0.54

V
(Mev)

13.13

29.88

0.

0.

Wl

74

63

(fm)

1.34

1.34

(fm)

0.30

0.32

*c
(fm)

6.16

6.36

• os ralos são calculados como:
R R d ) ( f m ) = r R ( r j ) ( A T

1 / 3 * A p
1 / J ) o n d e

A-p e Ap sSo a massa do a l v o e pro jé t i l ,
respectivamente.

• • os potenciais imaginários sSo depentendes da energia,

W I = W O W 1 E C M



Figura IV.1 - FunpOes ae excltapBo do espalhamento elástico
1 0 B ( 1 4 N . 1 4 N ) : ° F para ecm=4e.6<> c 74.4*. As
linhas cheias correspondem a seplo de choque calculada no modelo
Óptico com os pars.astros da tateia IV.l obtidos no ajuste dos
dados experlmtnt»iií (Hop84).



(Ariao).

Núcleos de 20Ne e 1£C. múltiplos inteiros de uma

partícula alfa. apresentas estados que podes ser compreendidos

como devidos 1 excitado de uma partícula alfa acoplada a um

"caroço" de 16O ou 8Be. Apesar de duplamente maciço, o

núcleo de 1 6 0. apresenta ta i s conflgurapOes envolvendo um

"caroço" de 12C. principalmente em estados de alta enerfia de

excitapHo (MereS).

Estas conflgurapOes nío sao uma exclusividade de núcleos

(not), constlturdos por um numero inteiro de partículas alfa.

Considerando-se apenas os núcleos da camada lp. verifica-se que

outros núcleos alem de 12C e 16O, também apresentam

fortes conflcurapOes de partícula alfa acopladas a um caroço. A

tabela IV.2 (Kur73) mostra alguns dos núcleos que apresentam tais

estados. Estes estados dlstlnguem-se pela alta intensidade dos

fatores espectroscOpicos para reapoes de transferência a eles

associados.

O acoplanento de uma partícula alfa a um caropo deve ser tal

que. para um dado momento angular orbital, a funpHo de onda total

do sistema deve ser antl-simCtrlca (Kur73). Assim para o

acoplamento de quatro partículas da camada lp (1=1). com "spin"

intrínseco S=O e "Spin" Isoblrico T=O, três valores de L

s8o permitidos: L = O, 2 ou 4.

No caso particular do 14N s 10B«a. como os momentos

angulares intrrnsecos e a paridade dos núcleos de 14N e
10B sao respectivamente l* e 3*. os únicos v a l o r e s

de L permitidos para a configurapao do estado fundamental s8o
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Tabela IV. 2

Fatores espectrocOplcos para a transferência de uma partrcula
alfa em reacOes envolvendo nUcleos da camada lp no estado
fundamental (Kur73); L f o momento angular relativo entre a
partrcula alfa e o "caroço" nuclear, p e s indicam reaçOes de
"pick-up" e "stripping" respectivamente.

Núcleo Caroço S(L=O) S(L=2) S(L=4)

O.23(p.s)

0.41(p,S)

0.26(p,S)

®Be 0.55(p,s)

8Be 4He 1.50 (s)

10B O.69CP.S)

O.57(p,s)

1



L : 2 OU 1

A ticura iv.a apresenta um diagrama de níveis ao 14N

(Kur73) que possuem conflgurapOes fortes ae uma partícula alfa

acoplada ao caroço ae 10B . Estas configurações podem ser

observadas a t r a v i s ae reações ae "stripping". Os fatores

espectroscOplcos para L = O, 2 e 4 estão indicados na figura. Na

figura IV.3. e apresentado um espectro dos níveis ae energia

observados nesta experiência para o canal de transferência
1 0 B ( l 4 N t i 0 B D i 4 N .

Nesta figura E também apresentado um espectro da reapao
1 0BC 6Li.d) 1 4N obt ido por MacGrath (Mac66). A

comparapHo entre os dois espectros, mostra que ha uma

correspondência entre os níveis observados através destas duas

reapOes de transferência ate aproximadamente 7.0 MeV de

excltapBo. No espectro da reapao 1 0B( 1 4N, 1 0B) 1 4N

alguns estados nucleares do 10B também sao excitados (0.72 e

2.31 MeV). A resolupSo experimental neste trabalho ê inferior ao

de MacGrath pois quando se utiliza um feixe mais pesado, a

influência da flutuapHo na perda de energia no alvo ê maior.

MacGrath (Mac66), nHo determina os fatores espectroscOplcos.

Wosnlak e colaboradores (Wos76) determinam, através da

reapao (or,°Be), fatores espectroscOplcos de conflgurapOes

para vários núcleos da camada lp. Embora obtido a partir de

poucos pontos experimentais, um valor de S4 = 0.41 8

atribuído ao estado fundamental do 14N. Observa-se também

que o núcleo de 10B, possui fraca configuração 6Ll©oc; o

fator espectroscOplco do estado fundamental i, neste caso, igual

a S4 r o.io.
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Motobayashi t colaboradores (MotT9) observas. ífuaiaente,

«traves da reapao ( l4N.10B) varias conficurapoes alfa em

núcleos da camada lp. No entanto as dificuldades encontradas para

a normalização das secoes de choque experimentais neste trabalho

dificultas a extração de fatores espectroscopicos absolutos.

Ha ainda um trabalho de Oelert e colaboradores (Oel79). onde

sBo determinados fatores espectroscopicos relativos dos estados

do 14N. normalizados ao valor experimental de Sg do nível

com Ex:3.59Mev a t r a v é s da reapao i 4 N(d. 6 Li) 1 0 B.

Estes fatores espectroscopicos s8o comparados com os preditos

teoricamente por Kurath (Kur73) normallzando-se os valores

absolutos pelo valor de S2 do nível 3.39;observa-se uma

concordância satisfatória.

Todos estes trabalhos experimentais permitem afirmar

securamente que o estado fundamental do 14N. possui forte

configuração 10B««. Aiem disto o estado com Exr3.59 mev.

também possui semelhante característica.

O nüdeo de 14N. apresenta ainda configurações de

aglomerados provenientes do acoplamento de um deuteron com o

"caroço" de 12C. Ul (U167) e Rotter (Rot69) investigaram do

ponto de vista teórico núcleos da camada lp que apresentam tais

conficurapoes. Cm particular estes autores encontraram valores

elevados para fatores espectroscopicos de 1 2c«d no estado

fundamental 83=0.22 e SQ=O.O2. Estas configurapOes sao

observadas através de reapoes (cc.d) e (d.a) sobre vários nücleos

da camada lp (Vou76).
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IV.3- A transferência elástica

A presença de uma configuração 14Nas10B#cc, con

elevado fator espectroscOpico no estado fundamental, sugere que

no e s p a l h a a e n t o el&stlco 1 O B( 1 4 N, 1 4 N) 1 O B. o

coaportaaento anômalo a ângulos traseiros, seja devido a um

processo de transferêncla-eiastlca como exposto na sec I.6. Em

ua calculo onde se leva ea considerapBo a contrlfcuipSo da troca

de uaa partícula alfa entre alvo e projétil, como neste caso, a

secfto de choque do espalhaaento 8 dada, de acordo con o que foi

apresentado na sec.I.61>, por:

- %t * v ,

( I V . 1 )

f ts0
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onde <nax» * ° V 4 l o r máximo do momento angular transferido.

8A» 8B * a ° °* fatores espectroscOplcoa da partícula

transferida no núcleo projétil e residual,

td<T*/dOt] e a aeplo de choque de transferência alfa

1 0 B ( 1 4 N , l 0 B ) 1 4 N , T a p e T c S8o a s

amplitudes de transferência e do espalhamento elástico e os

ângulos estão adequadamente "revertidos" de 180», como exposto na

sec. 1.6.1». A contrlbulpBo para t-0, nesta expressão, ê escrita

separadamente por incluir o termo de interferência com as

amplitudes do canal elSstico.

Para o c&lculo t a n t o de T*ocp e

Tí = o
a p a t r a v é s da teoria DWBA para reapOes

nucleares, ê necessário antes de tudo, conhecer as ondas

distorcidas X* e X" <sec 1.6.a) e as funpOes de

onda do estado ligado da partícula alfa ao caropo de 10B. AS

ondas distorcidas sSo as do espalhamento elástico e sSo obtidas

pelo modelo Óptico com os parâmetros descritos na sepSo IV.1.

As funpOes de onda do estado ligado sSo determinadas supondo-se

potenciais do tipo Woods-Saxon com ro=1.25fm e "dlfuslvidade"

asO.65fn. A profundidade do popo § ajustada de modo a reproduzir

a energia de llgapso (11.636 Mev) da partícula alfa no 14N.

Ê necessário, também, estabelecer os números quânticos para os

estados ligados da partícula tanto no projétil como no núcleo

residual.

Como o estado fundamental e formado por uma mistura de

conflgurapOes, uma com L=4 e outra com L=2, e como no nücleo

projétil e no núcleo residual as conflgurapOes sSo idênticas,

podem existir, em princípio, quatro contrlbulpOes distintas a

150



transparência. Una onde lj«4 e *g*4 ( l 1 e l e de

acordo com a aepHo 1.6.a), outra COD *J=2 e <g=2 e duas

onde aa conflgurapOes aa*o mistas l^s 2 ou 4 e 42= 4 ou 2.

Porem como 64, neste caso. e maior que S2 (veja tat>ela

IV.2), apenas a primeira contrlbuipío ê significativa. Neste

caso, as regras de seleção de momentos- angulares transferidos

indicam a possibilidade da transferencia de momentos angulares t

entre O e 8. Como <j=lg=4 as funpOes de onda do estado

ligado devem possuir um numero de n6s igual a zero, pois, de

acordo com a expressão 1.21:

S 2 n . • « . = 2 N • L = 4

As functfes de onda dos estados ligados também podem ser

geradas, através de cálculos mais adequadas a descrlpSo de

estados de aglomerados nucleares (Kub74,Sto76).

O calculo de [do/dO], pode str dividido em duas partes:

(a)- o cálculo da contribuipHo de 1=0 Juntamente com o termo

da interferência e a sepSo de choque elástica.

(2>)- o calculo da soma Incoerente das sepOes de choque para

Para o calculo da contribuipSo de 1=0, e da interferência

entre as amplitudes Tt=ov& com Tc na parte (a),

utilizou-se o programa LOLA (Dev73) Juntamente com o programa

para interferências nucleares 1NTERF (MeldO).
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O programa LOLA, avalia a Integral em Tag, descrita

na sepXo I.6.a, levando em conslderapSo os efeitos de recuo e

alcance imito, pelo calculo direto da integral em sela

dimensões. A versHo utilizada do programa permite armazenar em

discos magnéticos as amplitudes de transferência

Tag*(e) e as amplitudes do espalhamento elástico

Te para posterior tratamento através do programa INTERF. A

interferência das auplitudes entre duas reapOes nucleares tem

importante papel na CescrlpSo das septfes de choque quando

existem em uma reapXo dois processos distintos com idênticos

canais de saída, como discutido por Kallnsky e

colaboradores (Kal78) na analise de reapBes como

1 6 0 ( l « 0 . 1 4 C ) 2 0 N e .

As amplitudes de tranferência obtidas através do programa

LOLA sa"o associadas a ângulos revertidos de 180© pelo programa

INTERF. Este programa, apôs ponderar T a 0 pelas

amplitudes espectroscOplcas, soma aos valores obtidos as

amplitudes do espalhamento elástico que definem o Angulo de

espalhamento. Assim, temos ao fim deste calculo as sepOes de

choque do canal elástico, do canal de transferência e

contrlbulpOes da lnterfência entre eles. A figura IV.4 mostra

como cada processo contribui & soma total.

Para o calculo da soma Incoerente Cparte(b)], nota-se na

pratica que, o método utilizado para a integrapHo de Tgg,

utilizado pelo programa LOLA, torna-se proibitivo para o calculo

de contribulpOes de transferência com I maiores que 4. Para t

diferentes de zero, foi entHo utilizado o programa SATURN-MARS
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(Tam74b). Este programa de computador avalia a integral em

TaB na regllo do espapo onde o Integrando possui

contribulpGes nlo nulas e nlo em todo o espapo de seis

dimensBes. De fato, o Integrando se torna dcspczfvel onde as

funpOes de onda V(rj) ou V(r2) assumem valores

multo pequenos, em relapHo aos valores máximos destas funpOes; ê"

sempre possível definir um ralo Rc a partir do qual

V(Rc)«VDax- Nota-se também, em grande parte dos

cálculos de alcance finito, que quase toda a contribuição ao

Integrando localiza-se ao redor da linha definida pela

aproximação de "sem-recuo" (Tam74b). A redupSo do espapo de

integrapSo a uma região prOxlma & linha acima citada, e a

limltaplo das varlapOes de rj e r 2 a Rc, reduzem

sensivelmente o tempo de calculo. A trtulo de comparapSo, em um

mesmo computador, o programa LOLA utiliza cerca de 40mln de

processamento para a transferencia de 1=4 contra 5mln utilizados

pelo programa SATURN-MARS. Mesmo assim os cálculos das

contribuições para a transferência de momentos angulares

diferentes de zero utilizam um total de aproximadamente 60min de

processamento em um computador de grande porte (veja apêndice 3).

Para um teste da equivalência entre os programas LOLA e

SATURN-MARS, foram introduzidos nos dois programas, idênticos

parâmetros de potenciais Ópticos e de potenciais do estado ligado

para a transferência de 1=0 e 1=4. 0 resultado desta comparapSo

esta nas figuras IV.5 e IV.6, onde as curvas Ja se encontram

ponderadas pelos pesos estatísticos de momento angular. Neste

calculo nao foram Incluídos os fatores espectrocoplcos. Para t=O

os resultados sHo equivalentes. Para <=4, a menos da intensidade
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do primeiro máximo, onde ha uma discrepância de aproximadamente

10*. as curvas concordas satisfatoriamente. Isso permitiu a

utlllzapao do programa SATURN-MARS para o calculo de

contribuições de <>0.

A figura 1V.7 ilustra a contrlbulpao de vários valores de (

para a transferência elástica. Para uma maior clareza da

UustrapHo encontram-se representadas apenas as contribuições de

I com valores pares. Na figura os ângulos estlo "revertidos" de

180°. Pode-se observar na figura IV.7 a predominância de valores

elevados de I na definipBo do máximo da contribuipHo total para

a transferência elSstica. ApOs ponderar as contribuipOes de

transferência pelos fatores espectroscOplcos, estes cálculos

podem aer comparados aos dados experimentais.

Para o termo da interferência, duas possibilidades quanto &

fase da interferência, positiva ou negativa, foram Investigadas.

Nota-se no entanto que devido a presenpa dominante da

transferência de 4 maiores, quaisquer efeitos de interferência

sHo desprezíveis.

Nas figuras IV.S a IV.11, Juntamente com os dados

experimentais, estão apresentados os cilculos da transferência

elástica com S4=O.65±O.l, determinado pelo melhor ajuste

da contrlbulpao da transferência aos pontos experimentais em

Ângulos traseiros para as quatro energias de bombardeio. Este

valor de Sfl, ê proximo ao teoricamente predito por Kurath

(Kur73) e os experimentalmente obtidos por Wosnlak (Vos76). Um

calculo para EL=46Mev, envolvendo as conflgurapOes <i=2,4

e <2=2,4 foi feito para estimar a contrlbulpao destes
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processos. Verlflce-se n> entanto que a contribuição ê, no

•Iximo, de aproxiaadaaente 5* para o calculo descrito acima,

pois 82=0.02. Os valores encontrados para a transferência

quando <1s2 e íg=4 deve ser idêntico aqueles ea que

*l = 4 e 1^=2. Jâ que Tag 1 uo invarlante

temporal. Na prática observa-se que hS una concordância dentro

de 5* nos cálculos assim efetuados através do programa

SATURN-MARS.

A transferência elástica reproduz satisfatoriamente o

comportamento das sepBes de choque atê ângulos traseiros de

aproximadamente 150», nas quatro energias de bombardeio

estudadas. As poslpOes dos máximos e mínimos e as lntensldades

das seções de choque preditas apresentam uma concordância

razoável. A posipSo e Intensidade do segundo máximo local € bem

reproduzida como funpfto da energia de bombardeio, mesmo que para

reproduzr-lo seja nescess&rlo somar varias contrlbulpOes de t. O

termo de interferência f pouco notado estando presente apenas em

ângulos prOximos a 180». A razSo de nSo haver um termo forte de

interferência deve-se ao comportamento aproximadamente constante

apresentado pela amplitude do espalhamento elástico a ângulos

traseiros. Isto pode ser verificado a partir do termo da

Interferência, que a menos do sinal, possui um comportamento

definido pela amplitude da transferência t=0.

A presenpa de elevados momentos angulares intrfhsecos e

também orbitais, fazem com que não haja osdlapOes de grandes

amplitudes nos ângulos traseiros, o que i observado em sistemas

para os quais estes valores s2o nulos como
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Para ângulos superiores a 160* o desvio das predlpoes da

transferência elástica em relapso aos dados experimentais slo

marcantes, o que indica a possível existência de outros

mecanismos que contribuem para o aumento da sepHo de choque a

ângulos traseiros.

IV.4 - Contribuições do espalnaaento "el&stico-composto"

Nos ângulos superiores a 160«, onde se verifica uma

discrepância entre o calculo da transferência elástica e os dados

experimentais, pode existir uma contrl&uipHo do espalhamento

"elastico-composto".' Neste processo, os Tons de 10B e

14N na colisão formam um núcleo composto de 24Mg e

decaem ao canal elistico. A dlstribulpSo angular de partículas

emitidas no decaimento de um nncleo composto, se admitimos que o

sistema composto nSo retém infornapOes anteriores a sua formapXo,

S simétrica em relapHo a 90», apresentando máximos a 0° e a 180».

Para a avaliapSo das sepOes de choque deste processo pela

teoria estatística foi utilizado o programa de computador STAT-2

(Sto75).

Juntamente a emlssSo de partículas que levsm ao canal

elástico foram considerados os canais p • 23Na, o + 20Ne,

d • 22Na, 8Be • 1 6 o, i g c • 1 2 c , n • 23Mg.
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Também foram lnciuraos explicitamente os canais

12C • 12C(«) (Exs4.44Mev) e **O • ftBe(*)

(Ex&2.95Mev), por serem estados fortemente populados e

estarem disponíveis ao decaimento. Os nove canais considerados

estão representados em um diagrama de decaimentos na figura

IV.12.

Para a avallapHo das equapBes (1.28) C necessário calcular

os valores dos coeficientes de transmissão Tj, para cada

canal. Tais coeficientes sHo fornecidos ao programa STAT-2 sob

forma de tabelas de energia de bombardeio vs. coeficientes de

transmissão, geradas pelo programa de modelo Óptico

MODOPT(Coh67). Para uma dada energia onde nío ha o valor de

T{, o coeficiente de transmlssXo fí obtido a partir da

interpolapSo de dados vizinhos na tabela. Para o calculo da

expressão 1.28 tambSra foram fornecidos nTveis discretos de

energia, para cada canal considerado, com o valor máximo prOximc

a mãxima energia de excitapSo permitida para a maior energia de

bombardeio. Assim, o resultado nSo depende for temer te do

parâmetro da densidade de níveis pois para o calculo da expressão

(1.29) nSo se faz necessário a introdupSo deste parâmetro uma vez

que dispomos dos níveis de energias discretos.

Na tabela IV.3 sSo apresentados os parâmetros do modelo

Sptlco utilizados para cada canal. Também encontram-se indicados

os parâmetros da densidade de nTvels e as energias de

emparelhamento (Hop84).

Para o calculo £> [da/dG] segundo a relapHo (1.28)

devemos conhecer o momento angular máximo,
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Figura IV.12 - Dla£rama de canals abertos para o decaimento
do nüdeo composto.



Tabela IV.3

Paraaetros de aodelo Óptico, densidade de nfVeis e enerclas de caparelhaaento utilizadas para o cflcnlo de

contribuições do processo de "espalhaaento elffstlco-coaposto* (Hop64).

Ststeaa

1OB.1«N

12c*12c

eBe.i6o

« *2ONe

n *23MJ

d «22Na

v*(MeV)

14.41

14.OO

14.OO

50.00

56. OO

46.2O

68.90

V l

- O .

- 0 .

5 5

3 0

-O. 33

V>
6.35

6.16

6.10

4.94

3.56

3.56

3.22

0.54

0.35

0.49

0.59

0.65

0.65

0.81

w'(MeV)

17.80

O.4O

0.40

2.00

13. SO

11. SO

14.40

0.63

0.10

0.15

-

-

-

0.24

Rj(fa)

6.10

6.41

6.10

4.94

3.56

3.56

3.57

a,(fa)

0.32

O.S6

0.49

0.46

0.47

0.47

0.66

Rc(f.)

6.36

6.16

6.10

4.94

3.56

-

3.33

Ref.

HopM

GO&73

Sha74

Sha74

Sha74

Sha74

zybei

CMeV)"*

0.176

0.164

0.164

0.164

0.176

0.176

0.176

A (MeV)

0.00

5.13

5.13

5.13

2.67

2.46

0.00

• Oa potenciais reals e laaslntrloa sSo calculados coao:

VR = v 0 . Vj . ECM e

w, = w0 . Wj ECM

onde Ecu e a enercla de Doabardelo no referencial do centro de aassa.

- COB os aesaos parSaetros de potencial taabea sao considerados os canals 12C(2\4.4' MeV)
ígC e e B e ( 2 * . 2 . 9 4 M e V ) • 1 6 O .

- Paraaetros para o nocleo composto de 2«M«: as3.S8 Mev~l (Fac66)s(a(GU65) • 10»); AsS.13 Nev;

r 0 = l.34«a



permitido ao nücleo composto, em una dada energia de excitado.

Tomando o momento angular máximo J^ (=17*), como o

definido pela linha de Yrast de um rotor rfgldo com

*2/2.J=O.O7Mev, o calculo do canal elást ico composto

mostra uma significativa contrlbuiplo ft septo de choque a

ângulos traseiros como apresentado na figura IV.13. Nesta figura

a contribuição da transferencia elástica ja esta Incluída.

Observa-se neste caso que, a contrlbulpSo a 16C° do canal

el&stlco-composto f de igual intensidade a da transferencia

elástica, porem a soma dos dois processos nBo leva a reprodupfto

dos pontos experimentais a ângulos traseiros.

Uma comparapSo das sepOes de choque de fusHo obtidos nestes

cálculos com dados experimentais (Ort82,Pt»r6O), mostra que os

valores obtidos sSo superiores aos esperados, em cerca de 30*.

como pode ser visto pela figura IV.14. A reprodupHo dos dados

experimentais da sepSo de choque de fusSo para o sistema

10p«14fji pode ser conseguida, impondo-se um valor limite

ao momento angular total (Jc) do nOcleo-composto, com uma

dada energia de excltapSo. Nesta hipótese as somas em 1.28 sHo

l imitadas em J u s j c .

Utilizando os valores de Jc apresentados na figura IV.15

como sugerido por Ortlz e colaboradores (Ort82), verifica-se que

as sepDes de choque de fusão calculadas apresentam boa

concordância com os dados experimentais como pode ser visto na

figura IV.14. Para a energia de bombardeio de EL = 46 MeV o

valor de Jc C igual a 13*. Um exame das Intensldades das

sepOes de choque mostra que ha uma sensTvel redupSo da

in tens idade nos canais 8Be • 1 6 0 , 12C • 12C
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Figura IV.13 - ContribuípSo maxima do canal elSstico compostc
a sepSo de choque do espalhamento el&stlco a ângulos traseiros
As curvas representam as contrlbulpOes (—•• —) do espalhament<
elSstlco, (. - — — • ) de transferencia alfa, ( . . . . . . ) do cana:
el&stlco composto, ( ) a soma do espalhamento el&stlco com i
transferencia alfa (transferencia elistlca) e ( ) a somi
total destes efeitos.
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seguido pelos pontos experimentais de Par80 para energias mais
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110

2)90

30

t 1 1 1 I ' ' ' ' I ' ' ' ' ! ' '

• ORT 82

o K0L 82

. .

10 15 20
MOMENTO ANGULAR MÁXIMO Jc(f i)

Figura IV.15 - Momento angular nSxlmo (Jc) para uma dada
energia de excitapao. determinado por Ortiz e colaboradores
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e 10B • 14N, em contraste aos canals leves (p •

2 3 N • . . . ) .

Em particular, a seplo de choque do canal elastlco-composto

e sensivelmente afetada. A seplo de choque a 16O« e reduzida v\e

um fator de aproximadamente 20, tornando esta contrlbulpSo

desprezível ao canal el&stlco.

A tabela IV.4, Mostra como a sepSo de choque total de cada

canal § afetada pela introdupHo do parâmetro Jç. O

canal a • 20N«, sofre uma redupBo de 51*. o que também esta

refletido nas dlstribulpOes angulares dos níveis discretos deste

canal. Nestas dl3trlbulpOes angulares os valores preditos com a

imposlpSo do parâmetro Jc sSo sempre inferiores aos dados

experimentais. Entretanto, para uma comparapHo melhor das

predipOes do modelo estatístico com a lntrodupSo de Jç com as

sepOes de choque experimentais deste canal, seriam necessários

curvas de funpOes de excitapSo integradas sobre vários níveis, na

faixa das energias de bombardeio utilizadas nesta experiência. As

funpOes de excitapSo integradas sobre um grande numero de

estados elimina as flutuapOes observadas nas funpOes de

excitapSo de cada nível estabelecendo o caráter estatístico da

emissão das partículas, e permitem uma melhor comparapHo com a

teoria de Hauser-Feshbach.
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Tabela IV.4

SepSo de choque total para cada canal de emlssHo para o momento
angular t o t a l do núcleo composto J T = J N e Ju=Jc<
para a energia de bombardeio de EL=46.O MeV.

Canal

10B*14 N

12C*12c

a *2ONe

P -23Na

n *23M£

d *22Na

8Be*16o

I2c*12c(«)

Seção de
Choque Total

seçBo de choque
JN = 17

(mb)

1.64

5.79

321.5

512.6

200.3

95.9

23.3

8.7

46.8

1217

seção de choque

JC = I
3

(mb)

0.49

1.28

156.9

543.7

183.1

61.8

7.9

1.27

13.9

900

diferença
X

70.

78.

51.

11.

9.

15.

66.

85.

70.

26.



IV.5 - Dlscusifto

O e s p a l h a n e n t o e l á s t i c o 1 0 B C 1 4 N , 1 4 N ) 1 0 B fo i

estudado para energias de bombardeio, no referencial do centro de

•assa, situadas eu una faixa de energia superior a da barreira do

potencial coulool>lano que t aproximadamente igual a 7.0 Hev.

Os dados experimentais obtidos mostram que as secües de

choque do canal elástico, apresentam claramente um comportamento

anômalo, pois <y/<yR>O.i para ângulos traseiros . . As

distrlbulpOes angulares, nestes ângulos, sao bastante diferentes

das observadas em sistemas onde o momento angular intrínseco dos

núcleos e Igual a JT=0*, como e o caso dos sistemas

l?c • 1 6 0 e 1 6 o • 2 8S1. O crescimento das

lntensldades da sepBo de choque a Ângulos traseiros nSo mostra a

presenpa de estruturas pronunciadas sendo as osdlacOes nela

presentes de per rod o angular claramente maior do que as

observadas para ângulos dianteiros. Tanto a Intensidade como a

forma das distribuições angulares, nao apresentam uma forte

dependência com a energia de bombardeio.

Ate aproximadamente 160» os dados experimentais sao bem

reproduzidos através de um calculo de transferencia elástica,

onde supomos existir uma troca de uma partícula alfa entre alvo e

projétil. No calculo apresentado neste trabalho adota-se como

fator espectroscopico da configuração 14N m 1 0 B««, o

valor de 84=0.6510.1, que e um valor proximo aos citados

em outros estudos (Kur73,wos76).
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o máximo local observado na região entre 140* e 150* nas

distribuições angulares, pode ser descrito quanto a sua

dependência em energia de bombardeio, por um cálculo de

transferência elástica. Tanto a intensidade quanto a posipBo

desta estrutura seguem o comportamento normalmente apresentado

em reapoes de transferencia, isto e. o deslocamento de máximos e

mínimos das distribuições angulares em dlrepHo a ângulos

dianteiros e o crescimento das sepOes de choque com o aumento da

energia de bombardeio . Neste caso como efetuamos uma rotapSo de

ângulos de 160», os mlximos se deslocam em dlrepBo a ftngulos

traseiros. Entre a maxima e a minima energia de bombardeio o

deslocamento deste máximo e de aproximadamente 10».

Na reglHo de ângulos intermediários a reprodupHo das

dlstrlbuipoes angulares se deve em grande parte ao fato do

potencial Óptico nHo ser de absorpSo forte (veja sec. IV.1).

Como conseqüência dos elevados momentos angulares

envolvidos, tanto orbitais ( t j s ^ ^ ) como intrínsecos

C J i r ( 1 4 N = l * ) . J i r ( 1 0 B ) = 3*3, a i n t e r f e r ê n c i a

entre a amplitude de transferencia com t-0 e a amplitude do

espalhamento el&stlco contribui pouco & sepBo de choque, pois

existe um domínio das contrlbulpOes de í diferentes de zert as

curvas de sepBo de choque de transferencia. Esta observapBo

também e feita por GelbKe e colaboradores (Gel73) no estudo do

espalhamento el&stlco no sistema 180 • 1 60, onde ha a

transferencia de momentos angulares entre O e 4.

As conflgurapOes mistas com lj ou íg igual a 2 ou

4, n8o possuem contrlbulpOes significativas a transferencia pois
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• Io conflgurapoes que no estado fundamental exibes fator

espectroscopico reduzido (82=O.O2).

As *unpoes de onda para os estados lltados da partrcula alfa

ao caropo de 10B, s&o obtidas supondo que sejam estados de

partrcula independente em um potencial de Woods-Saxon, como

usualmente se faz em cálculos de reapoes de transferencia de um

ou dois nQcleons. A utillzapHo de funpOes de onda obtidas a

partir de modelos mais reairstlcos de estados de aglomerados

nucleares pode levar a uma melhor descrlpBo da transferencia

elástica, mas não deve alterar significativamente os resultados

aqui obtidos (Mer65.Kub74).

A forte discrepância entre a transferencia el&stica

calculada e as sepoes de choque experimentais para ângulos entre

160° e 160* nXo nos permite afirmar que a transferencia de uma

partrcula alfa seja o ünlco processo respons&vel pelo crescimento

das septtes de choque a ângulos traseiros. Estas diferenças também

nHo podem ser explicadas em termos de contr ibute s do canal

elftstlco composto. De acordo com as considerapües feitas na sepHo

anterior tanto o perfil como a intensidade das dlstrlbulpOes

angulares nHo sSo descritas por este processo. A contrlbulpao

maxima e obtida quando nHo ha a mtrodupao de um momento angular

maxlno na formapBo do nücleo composto de 24Mg. Neste

calculo, como os níveis discretos de excitapHo dos vários canais

sHo utilizados ate as máximas energias de excitapHo possíveis, os

resultados sHo praticamente independentes dos parâmetros de

densidade de níveis. Caso houvesse uma dependência dos resultados

deste calculo com estes parâmetros, as lntensidades destas

contrlbulpOes poderiam ser afetadas ja que estes parâmetros sao
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determinados de uma forma quase empírica.

A introdupBo de um momento angular llmltante Jc ao

núcleo composto para uma dada energia de excltapHo e essencial

para a reprodupso das sepoes de choque experimentais de fusBo

deste sistema. Com a lmposlpHo no cálculo estatístico dos valores

de Jc determinados por Ortiz e colaboradores (Ort62)

verlflcou-se uma atenuapSo por um fator 20 na contrllmlpHo do

canal elástico composto. Esta contrlbulpSo, porem, pode estar

subestimada caso os valores de Jc possam assumir valores

maiores. Diferentes determlnapOes do parâmetro do momento angular

máximo a partir de dados experimentais da sepHo de choque de

fusHo obtidos através da detecpSo de resíduos pesados

(Ort62,Par0O) e de técnicas de ralos gama (Kol6O) apresentam

uma discordância entre si. O alto valor do momento angular

disponível no canal de entrada do sistema leva a crer, também,

que contribulpoes do canal elástico composto sejam pequenas,

visto que neste caso um grande numero de canais de emissão de

partículas esta a dlsposlp&o (Cerca de 350 vezes em relapHo ao

s i s t ema 1 2C* 12C (Blr»3)) .

A figura IV.16 mostra as contribulpoes dos diversos

processos para a energia Incidente de 46 Mev. EstSo Ilustradas a

transferencia el&stlca, com o termo de interferência isolado para

melhor clareza, as contribulpoes de transferencia entre as

conflgurapOes mistas com ^=2,4 e *2=2,4 e contribulpoes

do processo elástico composto para o qual foi considerada a

lntrodupHo de um momento angular llmltante no núcleo composto.

A 160», a soma da contrlbulpHo ao canal elástico proveniente das
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Figura iv.16 - ContrlDulpOes a sepao de choque em ângulos
traseiros. As diferentes curvas sso contrilmipaes de ( )
espalhamento elástico e transferência de 4=0, ( ) da
transferencia de OO, (....) de transferencias "mistas" com
«1=2,4 para £2=4,E, ( —) do espalhamento "el&stlco
composto" com a lntrodupHo do parâmetro Jç. As outras curvas
representam: (—-—-.) a soma do espalhamento el&stlco com a
transferencia de 1=0 e a transferencia de <>O e (—) a soma
de todas as contrlDuipües.



configurações mistas e do processo elástico composto somam

aproximadamente 15»* da contnbuipBo de transferencia de

Cm Ângulos superiores a 160», as contrlbulpoes para o

crescimento anômalo da sepBo de choque nBo sBo devidas a

processos como a transferencia elástica de uma partícula alfa e

espalha men to elástico composto. Um exame cuidadoso de uma funpBo

de excltapBo a ângulos traseiros, superiores a 17O«, pode revelar

a presença de outros mecanismos.

Recentemente, Marquardt e colaboradores(Mar85),

determinaram uma funpBo de excltapBo para o espalhamento

elástico a 174° para uma faixa de energia de 7.5Mev a 3?.0Mev.

Esta funpBo de excltap&o nBo mostra oscilações com fortes

amplitudes como as observadas em sistemas como 160 •

20si. A funpBo de excltapBo normalizada a seca o de choque de

Rutherford, esta apresentada na figura IV.17. Nesta figura também

estão indicados o calculo da transferencia elástica e alguns

pontos experimentais observados neste trabalho. Na

mesma figura estBo Indicadas as poslpOes onde se situam os

e s t a d o s r e s s o n a n t e s (14*) , (16*) e (18*),

determinados a partir de funpOes de

excltapao d a s r e a p O e s 1 0 B ( 1 4 N . 1 2 C ) 1 2 C

(Mar84b) e 12C(12C. l oB)14N(Cor8O) e associados a

estados moleculares do 24Mg.

Para um exame, ainda que de caráter qualitativo, desta

funpBo de excltapBo, obtida por Marquardt e colaboradores, foi

efetuado um calculo de potencial Óptico dependente de ( (sec 1.4)

e um calculo baseado em uma parametrlzapBo da matriz S.
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No calculo onde se Introduz usa dependência do potencial

óptico com o nonento angular l da onda parcial da partícula

incidente, foi tomado como base o procedimento de Cnalvin e

colaboradores (ChaTO). Neste tratamento, introduz-se na parte

imaginaria do potencial Óptico um termo h(O tal que :

VOP= V r )

onde h(O= Cl* expCCl-ícC^DJ^a))"1 torna o potencia l

Óptico fracamente absorvente para as ondas parciais com

4*íc, e í ç f funpSo da energia inc idente .

Se tomarmos tçCL) para cada energia de bombardeio como o

valor do momento angular razante (<g), favoreceremos a

formapHo de estados quasl-llgados para as ondas parciais

incidentes com V*lg. Neste caso h(O e portanto a parte

imaginaria de VQP decresce, permitindo uma maior lnterap&o

de superfície entre os nQdeos (veja figura 1.6 ). A presença de

uma exdtapHo meiastlca ao retirar do canal elástico uma frapao

da energia clnêtlca, permite uma maior penetrapao no interior do

popo de potencial de modo que, momentaneamente, os núcleos formem

um estado ligado (figura 1.63. Para a inclusão deste processo

no calculo acima, o problema deve ser tratado através de um

formallsmo de canais acoplados, um calculo deste tipo e feito por
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Abe e colaboradores para o sitteaa 12C * **c. onde o

estado 2* cosi Ex « 4.44 Mev § acoplado ao canal

e l ts t ico .

O terão n(<) foi introduzido na parte laaglnlrla doa

potenciais Ópticos definidos na seclo IV4 considerando-se para

cada energia de boabardeio Ult e a4=0.9. Os potenciais

Ópticos assist aodlfiçados sao introduzidos no prograaa de aodelo

óptico MOPTIOÜE (Plaoox para a obtenpso das funpoes de excitado

e dlstrlbuipOes angulares.

A f unpSo de exdtapHo calculada deste aodo i representada na

figura IV.18 onde se encontra* taabCa as predipOes do aodelo

Óptico sea a introdupKo do paraaetro n(<). Nota-se na figura

usa concordância satisfatória quanto ao coBportaaento glol>al da

funpHo de excitapSo que apresenta estruturas COB períodos aulto

superiores ao calculado. NHo se observa, porta, a reprodupHo das

poslpOes dos naxlaos e aDiiaos.

Com estes aesaoa parftaetros foraa calculadas taabCa as

distribuipoes angulares para todas as energias de boBbardeio

investigadas experiaentalaente. Este calculo esta apresentado na

figura 1V.19 para EL=46 Mev. Pode-se observar que o

comportamento das distribuipoes angulares e satisfatorlaaente

descrito para ângulos dianteiros e traseiros. Nesta distrlbulpSo

angular, a sepao de choque para ângulos entre 70* e 130* €

superior ao experimentalmente observado. Esta discordância deve-

se, entre outros, ao potencial Óptico original (sea a lntrodupBo

do terão h(O ), fracaaente absorvente, que faz COB que as sepOes

de choque n8o decrespaa para ângulos traseiros. Assla quaisquer

contrlbulpoes oriundas do termo anômalo, obtidas pela lntrodupBo
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Figura IV.19 - Comparação entre a distrifcuipSo angular
experimental para EL=46.0 MeV, com a curva obtida a partir
do calculo de potencial dependente de í (vide texto).



Ao termo h(l), se somam Aquelas.

Cate calculo mostra, no entanto, que para levar a» predlpOes

do modelo Óptico a reproduzir oa pontos experimentais da funpBo

de excltapBo i necessário alterar a contribuído das ondas

parciais com <%tc na soma das ondas parciais em (1.2).

Em outras palavras o mecanismo causador da anomalia deve estar

associado a um processo de superfície.

O mesmo comportamento § observado em um calculo atravis da

paraaetrizapBo direta da matrlz-8 . Neste calculo, ao lnvfs de

se u t i l i zar a matriz-S correspondente ao potencial Óptico da

seca o IV.1, preferiu-se parametrlztr uma matriz S. Sj°.

de absorpBo forte, de modo a reproduzir os valores das sepOes de

choque ate aproximadamente 60*. A adlpHo de um termo anômalo

° a e s ta matriz S dada por:

po
w * - ( i - ÍC) • ir

com Do=o.3, tç-í?..5 e r=o.o, permite ao menos, para

o único caso analisado (EL=46 Mev), reproduzir o

comportamento da dlstrlbulpao angular a ângulos traseiros

(figura IV.20).

Esta matrlz-S, faz com que ondas parciais com t=tg,

sejam favorecidas no calculo da amplitude de espalhamento :
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*(•) r 1 E (81*1) (1-6.) P.(COSft)
2k * *

Como, porlm, o comportamento de 8*, para a reproduplo da

funpso de exdtapHo, m o foi verificado, nlo e possível fazer

mais especulapDes sobre a origem do processo anômalo. Por

exemplo, se existissem contrlbulpOes de processos de

transferência elástica, S* deveria conter um termo de

paridade (-1)*, proveniente da transferencia elástica em que

os ângulos sHo definidos como v-e. isto leva a presenpa de termos

P{(cos(T-e)) na soma das ondas parc ia i s que pelas

propriedades dos pollnOmlos de Legendre se reduzem

a C - l ) * . P | ( c o s e ) .

Estas conslderapOes qualitativas nos levam a acreditar na

existência de outras contrlbulpOes oriundas da superfície de

contato entre os núcleos, e que são responsáveis pelo crescimento

das sepOes de choque a ângulos traseiros. Podemos fazer algumas

suposlpOes sobre os possíveis processos envolvidos.

Os fatores espectroscoplcos das conflgurapoes

H N » 1 2 c « d e 1 2 C « i ° B # d . permitem i n f e r i r que.

juntamente con a transferência da partícula alfa, pode haver a

transferência seqüencial de dois deuterons, passando por uma

configuração intermediária 12C • 12C. Um calculo desta

natureza i, no momento, proibitivo, uma vez que, para isto, seria

necessário efetuar um calculo de canais acoplados envolvendo

núcleos com momentos angulares elevados, e também considerar
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explicitamente efeitos de recuo e alcance imito, os canais que

deveriam #er considerado» em um calculo deste tipo sBo o de

transferência de usa partícula alfa, com5 apresentado neste

trabalho e a transferência seqüencial de dois deuterons.

A múltipla transferencia de uma partícula alfa entre alvo e

projétil que poderia ser tratado na aproximação da combinado

linear de orbitais nucleares (LCNO)(Boh75), não e favorecida,

neste caso, pela diferença estimada entre o tempo de

transferencia (T t r ) e o tempo de transito do projétil pelo

núcleo alvo (T). o tempo de transferencia e estimado como o tempo

gasto para o aglomerado alfa executar uma "revolupao" ( ainda que

o sistema seja quantlco) ao redor do caropo de 10B. Para

este tempo obtem-se um valor igual a 6.0xl0~22s. Uma simples

estimativa, em que o tempo de transito e considerado como sendo

aproximadamente igual a duas vezes o tempo gasto para que os

núcleos passem um pelo outro, nos fornece um tempo T igual

a 4.0xl0~2 2s. Este procedimento nos fornece uma estimativa

de tempo coerente quando comparado com tempos estimados dentro

da aproximação LCNO para outros sistemas. Neste caso como
Ttr>T» * utlllzapao da aproxlmapBo LCNO, nos forneceria

igualmente uma contribuição para uma transferencia de uma

partícula alfa.

Podemos questionar também o possível efeito da deformação do

potencial Óptico esfCricamente simétrico provocado pela

deformapso do núcleo de 10B. Parks e colaboradores (Paraoa),

estimam a influência do momento de quadrupolo dos núcleos de
1 0 B(6.67e. f m2) e 1 1B(3.33e.f m2) no e s p a l h a m e n t o
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elást ico nos sistemas 10B • 1 6 o e 14B • 1 6 0 ,

para as energias de bombardeio no referendai ao centro ae massa

de 49.5, 41.6 e 33.7MCV. Estes autores observam no entanto que

para EcMr33.7 Hev, o potencial esferlcaoente simétrico e o

que melhor reproduz a distribuição angular do sistema 10B •
16O, nHo se notando uma influencia dos potenciais deformados,

que aparece apenas para as energias mais elevadas. Como estamos

em uma faixa de energia inferior ao acima mencionado, nlo se

deve esperar que tais contrlbuip&es sejam significativas.

Outros mecanismos mais complexos como a formapSo de estados

moleculares, também podem estar presentes, mas a avallap&o

microscópica destas contribuições e multo trabalhosa. Alguns

trabalhos do espalhanento lnel&stlco e elástico entre Tons de
14N e 12C tratados em um formallsmo de Hartree-FocK

dependentes do tempo (KolSO), mostram que na collsHo hS a

formapSo de um estado intermediário de mela-vlda curta. A

obtenpSo de dlstribuipOes angulares neste tipo de c&lculo nSo 6

possrvei.

O fato da funp&o de excltapBo apresentar estruturas, mesmo

que de larguras da ordem de 4 Mev, pode ser indicativo de que

processos mais complexos que os de transferencia estejam

envolvidos. As funpOes de excltapBo de sistemas

como 12C • 13C e Í1B • 12C(Sro83). sHo bem

descritas através de mecanismos de transferencia elástica, e

neste caso n8o apresentam estruturas.

Ê claro que para um teste mais seguro das hipóteses feitas

acima, a observapSo do espalhamento elástico em sitemas vizinhos
1 0 B * 1 5 N , 4 1 B * 1 4 N e ^ B * 1 5 ! * , s e r i a de

169



grande valia. Nos primeiros dois casos, os sistema nBo diferem

por uma partícula alfa e no terceiro temos novamente um núcleo

(15N) que pode ser decomposto em um caropo acoplado a uma

partícula alfa. Se o processo da transferencia elástica alfa for

relevante, este deve também mer observável no terceiro sistema.

Para um estudo teOrlco, o prosseguimento da analise atravfs da

matrlz-S, pode levar a lndlcapOes de possíveis mecanismos

envolvidos. Para a obtenpSo de informapDes quantitativas, porem,

deve-se recorrer a descrlpOes com bases microscópicas.
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V. C 0 N C L V 8 A 0

O e ipa lhanento e l á s t i c o 1 0B( 1 4N. 1 4N) 1 0B foi

estudado em quatro energia de bombardeio: 36.1, 42.0, 46.0 e 50.0

NeV. As distribuições angulares para estas energias foram

determinadas de 16* a 176* no referencial do centro de massa,

grapas a intrcdupHo de técnicas de detecpHo do núcleo alvo em

recuo e & utlllzapHo do espectrOgrafo magnético com detectores

sensíveis a posipHo. Na reglHo de ângulos intermediários, as

técnicas de identificação de partículas utilizadas na câmara de

espalhamento possibilitaram, alem da detecpHo simultânea

de Tons de 14N espalhados el&stlcamente e

de 10B em recuo , o b t e r a s sepOes de choque

p a r a o u t r a s reapOes t a i s como 1 O B( 1 4 N, 1 2 C) 1 2 C e

1 0 B c 1 4 N f 1 0 B ) 1 4 N .

Os detectores a gas sensíveis a poslpao (câmara de arrasto

e o de tec tor E-AE s e n s í v e l & poslpSo), tornaram possível a

detecpHo de Tons pesados no espectrOgrafo magnético. Em

particular, nesta experiência, possibilitaram a detecpHo de Tons

de 1 4N espalhados el&sticamente a ângulos bastante frontais ,

ate7«, no referencial do laboratório, e de núcleos de 10B em

recuo a t e 2°. Os d e t e t o r e s apresentam como principal

c a r a c t e r í s t i c a a boa resolupHo em poslpHo, o que se deve a

técnica de leitura em poslpHo através de uma linha de atraso.

Alem disto, a ldentlficapHo das partículas detectadas através de

câmaras de ionlzapHo possibilitara o estudo, com o espectrOgrafo
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magnético, de reapOes induzidas por rona pesados, com muitos

canais de salda.

A introdução, nesta experiência, da técnica de deteeclo do

nücleo alvo em recuo permitiu, COB sucesso, obter as

distribuições angulares do espalhamento elástico para o sir «ma

i o B , i 4 N ftte ângulos bastante traseiros. Estas

distribuições angulares mostram que es ângulos traseiros as

sepOes de choque se desviam, significativamente, das predlpOes do

•odeio Óptico, e por apresentar oYo~j|>O.l em ângulos

próximos a 100», a exemplo de sistemas como 160*286l, o

espalhamento pode ser caracterizado como anômalo.

A analise dos dados experimentais em base a transferencia

elástica mostra que hS uma forte contribuipao da troca de uma

partícula alfa, entre alvo e projétil, para o crescimento das

sepOes de choque a ângulos traseiros. Nos cálculos da

transferencia elástica, foram utilizados programas de computador

para o calculo das amplitudes de transferencia, que levam em

conslderapHo efeitos de alcance flnito do potencial de

transferencia e efeitos de recuo do nücleo alvo que neste caso se

fazem nescessarios.

Os fatores espectroscOpicoa utilizados nestes cálculos,

S4=O.65±O.l, sao próximos aos existentes na literatura e

determinados experimentalmente. A transferencia elástica reproduz

satisfatoriamente a posipSo e intensidade, em funpSo da energia

de bombardeio, do máximo local situado entre 14O°-16O°, mesmo

havendo uma contribuipao de um total de 9 valores de momentos

angulares transferidos. A interferência da amplitude elástica com
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a amplitude de transferência de 1*0, nto desempenha um papel

importante para a reprodupSo das distrlbulpOes angulares, pois, a

contribuição das intensidade» de transferencia de momentos

angulares diferentes de zero sHo, neste caso, predominantes.

Entre 160* a íeo». observa-se , em todas as energias de

bombardeio, que os dados experimentais se d e s v i a s

significativamente de predlpOes da transferência elást ica,

indicando haver contrlbuipOes de outras origens para o

crescimento da sepSo de choque a ângulos traseiros. Estas

contrlbuipOes nHo tea origem na contribulpHo do processo

el&stico-composto. üm limite máximo desta contribulpHo foi

estimado supondo que o momento angular máximo permitido ao núcleo

composto de 24Mg, em uma dada energia de exdtapBo, fosse o

de um rotor . rrgldo com fi2/2.J=O.O7 MeV. Neste caso,

observa-se que a contribulpHo do processo do espalhamento

"el&stlco-composto" e significativa, mas nHo reproduz a

intensidade e o perfil das distrlbulpOes angulares a ângulos

traseiros. Com a lmposlpHo de um momento angular m&xlmo ao

núcleo composto a uma dada energia, determinados por Ortiz e

colaboradores, a contribuipHo do processo el&stlco composto se

torna multo pequena.

Examinando as funpOes de excltapHo do espalhamento el&stlco

obtidas por Marquardt e colaboradores, nota-se que, para que as

predlpOes do modelo õptico possam reproduzir ao menos a

intensidade das sepOes de choque e nescess&rlo introduzir uma

dependência do potencial óptico com o momento angular da onda

parcial incidente, de forma que para ondas com t=tg o núcleo

se torne "transparente". Em um calculo feito em base &
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parametrizap&o da «atriz 6. para 46 Mev de bombardeio, observa-

se, também, que para que aa intensidade* das sepOes de choque

possam descrever o comportamento observado, t necessário

Introduzir usa perturbapHo na aatriz-S, proximo aos valores de

I r « e

Estes fatos levam a crer. entHo, que o processo adicional

para a descrlpHo do comportamento anômalo das dlstrlbulpOes

anculares do espalhamento elástico no sistema 10B*14N.

seja um processo que ocorra na superfície de contato entre os

núcleos.

Entretanto, para uma conclusHo mais solida, deve-se

considerar o estudo do espalhamento elástico de sistemas

v i z i n h o s . l 0 B * 1 5 N . 1 1 B* 1 4 N e 1 J B » 1 5 N .

pois, tal estudo poderia indicar a relevância da contribulpSo dos

vários mecanismos de superfície. Também uma analise em base a

matriz-S da funpSo de excltapXo, poderia indicar os possíveis

processos de superfície que estBo contribuindo ao crescimento da

sepSo de choque a ângulos traseiros. Conclusões definitivas,

porfm, talvez somente possam ser obtidas a partir de cálculos

com fundamentação microscópica.
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A P Ê N D 1 C E 1

E8TADO DE CARGA DE IONS PESADOS

Ions parcialmente ionizados deslocando-se com velocidade

v, em um melo material, podem capturar ou ceder elétrons ao melo.

A cada lnterapHo. a ocorrência de um ou outro processo faz com

que ao emergir do melo, os rons possuam un estado de carga

diferente do anterior, determinado pela espicie do Ton, pelo melo

e por sua velocidade.

o emprego de sistemas magnéticos de detecpBo faz com que

estes Tons sejam defletldos com ralos de curvatura diferentes que

dependem do seu estado de carga. Isto Implica que, na obtenpBo de

quantidades como a sepHo de choque de uma determinada reapBo com

o emprego de um espectrOgrafo magnético, deve-se conhecer a

dlstri2>ulpHo de estados de carga do Ton detectado, JS que muitas

vezes o sistema de detecpHo lmpfle um limite quanto ao numero de

estados de carga que podem ser observados.

A dlstrlbuipBo de estado de carga de um determinado Ton em

funpao de sua velocidade pode ser determinada pela medida da

dlstrllmlpHo de cargas dos Tons elasticamente espalhados por um

alvo em funpHo do angulo de detecpHo. A velocidade do Ton ê

conhecida flxando-se o angulo de detecpBo, uma vez que a

clnematlca do espalhamento elástico e 2>eo estabelecida. Alem

disto ha a necessidade de se supor que o alvo seja

suficientemente espesso de modo que a deflnlpHo do estado de

carga do ron seja dada na reglHo próxima a superfície de

emergência do Ton. As espessuras mmimas para que o equilíbrio do
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estado de carga seja atlncido slo da ordem de l a

(KanC3).

A partir do estudo do espalhaaento e l l s t lco do

10B*14N e i*o*x oB, para var ias energias de

bombardeio, foi possível obter valores de carca media e

dlstrlbulpoes do estado de carga es funplo da velocidade do Ton.

para uma confrontação COB as teorias existentes. Nestas

experiências utilizaram-se alvos de l oB de aproximadamente

30 a so ng'cm2 com Dalxa contaminação de carbono.

Os dados experimentais para a carga media relativa, em

funpflo da velocidade, que estão apresentados na figura A.1 slo

comparados com derlvapoes semi empíricas de To e Drouln (To?9)

(curva I) e de Shima(Shl62) (curva III), e com dados

experimentais de outros autores (Low83). Nesta figura, estBo

apresentados os dados experimentais de carga media de diferentes

Ions apôs emergirem de diferentes alvos. A curva II e extraída

de tabelas (Mar68) usualmente utilizadas para normalizações de

estado de carga.

A figura A.2 apresenta as dlstribuipOes dos estados de carga

para algumas energias (por nucleon). de 14N incidindo em

alvos de 10B. A cnailse destas distribuipBes através do

modelo simplificado proposto por Lowvel e colal>oradores (Lov83),

baseado na sepSo de choque de captura (c) e perda (I) de

elétrons da camada K do projétil, apresenta concordância

satisfatória. As razoes entre as sepoes de choque de perda e

captura de e lé trons (0(/0c) para cada energia

incidente, estso indicadas na figura. Este acordo com a teoria

de Lowvel e colaboradores indica que a dlstribuipSo dos estado
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de carga de rons ae 14N apôs emergirem do alvo de 1 0B.

ja atingiu seu equilíbrio. No trabalho de Lowvel e colaboradores

os estados de carga sHo determinados com alvos de mylar com

espessuras da ordem de centenas de ng'cm2.

As comparapOes com estes modelos teóricos devem ser feitas

com alguma reserva, uma vez que o alvo, alem de boro, contem

oxigênio, devido a oxidacHo do alvo que se d& preferencialmente

na superfície.

Os pontos experimentais obtidos de Tons de 14N e 16O

incidindo sobre 10B, se aproximam da famnia de pontos

experimentais obtidos com alvos de carbono (Shi62) e também aos

obtidos com mylar, de una forma coerente com o numero atômico do

meio, o que mostra que os dados obtidos correspondem a

distribuições de estado de carga de rons apOs atravessarem um

filme de 10B. Alguns dados experimentais obtidos a partir do

espalhamento elástico de 16O por 92Zr (TakOS) também

est8o Indicados na figura A.l.

199



A P Ê N D I C E 2

LIMITAÇÕES A REBOLUCXo EN POSIÇÃO

vários efeitos contribuea pa*-a a resolucHo em poslplo de UB

detector a gas sensível l posiclo. Para as câmaras utilizadas

neste experiaento pode-se enaaerar alguaas das contribuições

signif icativas, que limitam a reso lupto dos e s p e c t r o s

experimentais obtidos no espectrOgrafo aagnttlco. Para estiaar

as resoluções esperadas na detecclo dos produtos de reacOes COB O

eaprego dos dois detectores descritos no capitulo II, foi escrito

UB programa de computador, DEDX (TaK62), que incorpora as

expressões algCDricas que s er io descritas a seguir. As

informações relativas a geometria do detector e as propriedades

ffsicas do gSs e da Janela de "mylar" estlo incorporadas ao

programa.

A.1 - Espalbaaento ault iplo

Ao atravessar um melo aaterlal (solido) um Ton sofre

sucess ivas colisões que podem provocar um desvio de sua

trajetória. Um feixe coliaado de partículas pode possuir, apOs

atravessar uaa membrana de mylar (ou absorvedor de aluamio),

uaa divergência angular. Exlstea varias teorias pelas quais pode-

se estimar o desvio angular, provocado pela presenpa de UB meio

sOlldo na trajetória de UB feixe de partículas.
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Na faixa de velocidades dos Tons de interesse, a teoria sais

adequada • a apresentada por Meyer (MeyTi). Meyer supOe que o

Ibn f espalhado elastlcaaente pelos Itoaos que conatltuea o aelo

seiido. e estlaa ciassicaaente as secOes de choque para este

processo. Apôs considerar sucessivas colisões, o angulo de

desvio 1 escrito coao usa soaa de funpOes que dependes da

espessura do aelo. do nOaero atoaico do Ton incidente e do

nQiero atOalco do aeio. As foraas analíticas obtidas neste

trabalho sHo. na pratica, auito difíceis de utilizar.

Para casos específicos, i preferível efetuar uaa

lnterpolapHo nas curvas (apresentadas no trabalho de Meyer) que

representam estas funpOes analíticas. Deste aodo. pode-se extrair

uaa expreslo siapllficada para o calculo do angulo de desvio de

ua feixe collaado:

E x s i n o ^ ^

( A . l )

onde

Z s nuaero atOaico do Ton incidente

Zt e A-t = Nüaero atoaico e aassa do melo material

E ~ energia incidente do fon em MeV

T r espessura do melo ea **c'ca

a = angulo de incidência da partfcuia sobre o aeio.
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Fará meios constituídos por varias espécies de átomos, pode-

se supor que as contribuições ao desvio por cada elemento,

ponderadas pela presença relativa dos átomos no material, se

adicionam quadratlcamente. Assim uma vez conhecido o angulo de

desvio e sendo h a distancia entre o elemento sensível a poslpBo

e a membrana de "mylar", pode se calcular o alargamento em

poslpBo sofrido por um feixe collmado, incidindo no detector com

um angulo ot, através de:

âx : h [ tg( a • ^|) - tg( o - ^ ) ]

(A.2)

No caso do espectrOgrafo magnético do tipo polo partido, o

angulo de incidência da partícula no detector e de

aproximadamente 45».

A.2 - Espalbamento mftltiplo no gas

Uma estimativa do espalhamento múltiplo pelo gas §

dificultada pelo fato do gas preencher todo o espaço interno do

drtector . O gas preeenche continuamente todo o volume entre a

janela do detector e o elemento sensível a poslpHo. Como as

moléculas do gas estão multo distantes entre si, nSo podemos

utilizar teorias de múltiplo espalhamento em sólidos, como as de

Meyer. Entretanto pode-se estimar um limite superior supondo-se

todo o gas contido entre a janela de entrada do detector e o
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elemento sensível a poslpHo. concentrado lo£o apôs a Janela de

entrada do detector. Con esta suposlpHo. podemos utilizar as

expressões para o desvio múltiplo apresentado na sepHo anterior,

sendo necessário para isto determinar a espessura equivalente do

fãs. Esta espessura pode ser obtida segundo a equaplo do gases

perfeitos (para o intervalo de pressões utilizadas no detector)

através de:

A . P(topp) . h(mno
T(ufl/cmz) = —««2 ___

( A . 3 )

A partir desta espessura, o c&lculo t efetuado de forma análoga

ao apresentado no rtem A. 1 .

A.3 - FlutuapHo estat í s t ica

Para melhor compreensão deste processo, vamos supor que o

detector sensível & poslpHo seja um contador proporcional

monofllar de geometria cilíndrica. O campo elétrico neste tipo de

detector e radial, e a multiplicação de elétrons se d l nas

proximidades do fio de anodo localizado no centro do detector.

A lnformapSo da poslpHo de incidência de uma partícula no

detector sensível a poslpHo esta diretamente relacionada ao

centrOlde de carga depositada por esta partícula no detector.

Quaisquer flutuapOes na poslpHo do centrOlde de carga afeta
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diretamente a resolupSo em poslpKo do detector.

Caso a incidência da partícula seja normal ao detector, os

elétrons produzidos ao longo da trajetória do ron se dirigem ao

anodo central em uma regllo bem definida. Mesmo que poucos

elétrons sejam produzidos, estes se deslocam, devido ao campo

elétrico radial, a um único ponto ao longo do anodo central. Se

no entanto, a trajetória nHo e normal, os elétron* n8o mais

lnc aem no anodo em um único ponto, nssim o centroide de cargas e

determinado pela distribuição espadai de elétrons que incidem

sobre o anodo. Esta dlstrlbulpSo, por sua vez, segue a

estatística da produpHo de pares eietrons-fons positivos.

Na pratica A influencia deste efeito na resolupxo em poslpHo

pode ser determinada através da relapso abaixo (For79) para uma

incidência com um ângulo í, e detector de largura d:

Ax = -jç- . - | ^ - . cot(í)

(A.4)

onde a largura da d?stribuipa"o de perda de energia, que ê

relacionada com a lagura da dlstrlbulpBo da produpBo de elétrons,

e dada por :

2 1203 A I E
IE s 2 [ -A T ( ! • _ ! «„

(A.5)

onde I e o potencial de ionizapHo; I = Io com IQ-12 ev.
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A.4 - Comentários

De modo geral, os processos de tspalhamento múltiplo sBo

predominantes, na detecpBo de Tons pesados, devido ao elevado

numero atônico destes núcleos. Nestes casos a flutuapHo

estatística nHo t um processo fundamental. J& que ha a produpBo

de um grande numero de elétrons primários na íonlzapBo do «as.

Embora os Itens acima descrevam as principais contribuições

& resolupBo em posipBo do detector, algumas outras como a dlfusHo

dos elétrons durante o tempo de arrasto, rurdo térmico na

formação da avalanche estão presentes, mas certamente

contribuindo com valores multo inferiores a 10* dos efeitos acima

citados. o circuito eletrônico também possui contribuições

pequenas & resolupBo em posipBo.

Na utilizapBo de detectores a g&s no plano focai de um

espectrOffrafo magnético estes efeitos se superpões a outros,

provenientes das contribui. Oes Intrínsecas do sistema "felxe-

c&mara- de-espalhamento-espectrOgrafo", que degradam a reso* pSo

em posipao (Cru7e,Far65). Tais processos s&o a saber:

(a)propriedades intrínsecas do feixe Incidente, (b) collmapBo na

câmara de espalhamento, (c) magnlflcapao f lnlta de um

espectrografo magnético, (d) aberrações do instrumento e (e)

diferentes trajetórias na fwcallzapBo das partículas pelo

instrumento no plano focai.

Em estudo de reapoes nucleares induzidas por rons pesados, a

contribuição fundamental vem no entanto, da flutuação da perda de

energia do feixe no alvo. Isto faz com que, a energia de salda

205



dos Tons do alvo nlo seja fcea definida, e em conseqüência

observa-se us alargamento na linha espectral.
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A P E N D I C E 3

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR UTILIZADOS NESTE TRABALHO

A l i s ta abaixo relaciona o none do programa uti l izado, o

tipo de cftlculo que efetua ou aua utilidade, a instalapMo onde

esta Ímpiatado e os «eus autores.

COMPAC - CompactapXo de dadoa multiparamftricos armazenados em

fi ta para a contrupXo de f iguras de intensidade de contagem

IBM - 360/44 - Tel83

SIMLVRS - ConstrupSo das figuras de intensidade de contagem em

funpSo de um par de parâmetros. - IBM - 360/44 - Tel83

POLIGON - ConstrupSo de espectros unidimer.sionais a part ir dos

dados multiparamCtricos.- IBM - 360/44 - Tel83

DEDX - Programa de es t imat iva de resolupSo em poslpSo para

detectores a gas sensíveis a posipXo. - IBM - 360/44 - Tak82

MODOPT - Programa para ca l cu lo da sepSo de choque do

espalhamento elástico através do modelo Óptico. - IBM - 4341 -

Coh69

MOPTIQUE - Programa para ca lcu lo da sepSo de choque do

espalhamento elástico atravCs do modelo Óptico com a inclusSo da

dependência em t - CDC - 170/730 - PlaSO
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8TAT2 - Programa para ctlculo de sepOea de choque de reapBea

atravfa da teoria eatatfatica da Hauaer-Feahbach COB 9 canala de

decalaento. - CDCD - 170/730 - 8to7S

LOLA - Calculo de reapOea de tranaferência atravfa da teoria

DVBA com alcance tinito e efeitos de recuo. - IBM - 4341 - Dev73

INTERF - Calculo da interferência entre aa amplitudes de

reaptfes. - IBM - 4341 - Mcl60

8ATURN-MARS - Ctlculo de reapOes de transferência através da

teoria DWBA con alcance finito e efeitos de recuo. - CDC -

170/730 - Tam74b

PVSÜM - Calculo da aepSo de choque do espalhanento elástico pela

parametrizapXo da matriz- S. - PDP - 11/40 - DonSS

InatalapOea onde oa programas eatXo inplenentadoa;

IBM - 360^44 - Instituto de Física da USP

IBM - 4341 - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(IPEN - SP)

CDC - 170^730 - Centro de ComputapSo Eletrônica da USP
(CCE - ÜSP)

PDP - 11/40 - Instituto de Ffsíca da ÜFRJ

A implementapSo dos programas para cálculos DWBA nos

computadores, foi feita verificando-se a compatibilidade da

veraXo do programa com o computador e a velocidade de

processamento. Assim por exemplo o programa LOLA, foi testado
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tambtm no computador !BM-3?O'1S6 do LCC ( LaboratSrlo de

ComputapSo Científica do CNPq) e no computador CDC - 170/750 do

IEAV-CTA ( Inst i tuto da Eatudoa Avanpadoa do Cantro Tecnolfigico da

Aeronáutica). O programa SATURN-MARS lot igualmente teatado

quanto a velocidade de proceaaamento no computador IBH-4341 do

IPEN (Inatituto de Peaqulaaa Energtticaa e Nuclearea).
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