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RESUMO 

O espalhamento elástico de um sistema nuclear leve, 

He-a, é analisado dentro do formalismo do Método de Coordenadas 

Geradoras usando o procedimento formulado por Piza e Passos 

(PP 78). A mesma técnica numérica é adotada para descrever os es 

tados ligados e propriedades de espalhamento. As defasagens das 

ondas parciais 1 * 0,1,2 e 3 e as energias dos estados ligados 

do Be sao calculados utilizando interações dependentes da densi. 

dade Skyrme III e IV. Os resultados são confrontados com os da

dos experimentais e é proposta uma prescrição para a escolha dos 

parâmetros do potencial de Skyrme que melhora a descrição desse 

sistema. 
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ABSTRACT 

The elastic scattering of a light nuclear system, 

He-a, is analised in the framework of the Generator Coordinate 

Method (GCN) using the approach of Piza and Passos (PP 78). The 

same numerical technique is adopted to describe the bound states 

and scattering properties. A density dependent interaction (Skyrme 

III and IV) is used to calculate the phase-shifts for partial 

waves 1 = 0,1,2 and 3, and the bound states energies of Be. A 

new set of parameter for the Skyrme force is proposed in order 

to improve the agreement with experimental data. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Ao lado das teorias fenoaenolõgicas, como O modelo óptî  

co [Ho 63], que, aliadas a simplicidade do seu formalismo, expli

cas uma ampla gama de fenômenos nucleares envolvendo reações nu

cleares de ions pesad<~.5, temos duas teorias microscópicas utiliza 

das no estudo de espalhamento de núcleos pesados leves: o Método 

de Grupo Ressonante [Wh 37] e o Método de Coordenadas Geradoras 

(HW 53, GW 57]. 

0 Método de Grupo Ressonante (MGR) e o Método d^ Coorde 

nadas Geradoras (MCG) são duas descrições microscópicas de rea -

ções nucleares que levam em conta correlações de longo alcance 

que se manifestam sob a forma de aglomerados de nucleons. 0 MCG 

é essencialmente equivalente ao MGR no estudo do espalhamento e 

reações nucleares, mas ele é também particularmente bem adaptado 

para descrever movimentos coletivos de um único sistema nuclear, 

tais como vibrações e rotações. As principais características des 

ses dois formalismos são: a inclusão completa do Princípio de Pau 

li, o tratamento exato do movimento do centro de massa e a descri 

ção unificada do problema de estado ligado e do espalhamento de 

dois fragmentos. Devido ã utilização das funções de onda completa 

mente antissimétricas, ambas as teorias levam a cálculos laborio

sos de operações integrais (núcleos) para a energia, o que res

tringe o universo dos sistemas que podem ser estudados com elas 

(fragmentos com A £ 40). Para tornar factível o estudo de siste -

mas mais pesados, muito esforço tem sido dispendido para incluir 

o efeito de antissimetrização de uma forma aproximada [Sa 69] t 
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para obter o potencial efetivo núcleo-núcleo (local) JFC 77). 

Neste trabalho nos liaitare aos ao estudo de ua sistema 

leve de sete partículas, coa o princípio de Pauli tratado exata -

•ente (coa exceção do terão Couloabiano), utilizando o MCG dentro 

do foraalisao de Piza-Passos [PP 78). Ua dos problenas existentes 

no estudo de reações nucleares que envolvea sisteaas desse tipo 

coa vários canais abertos é a escolha de ua< interação nucleon-nu 

cleon efetiva que descreva adequadaaente taabéa a energia de liga 

çio dos vários fragaentos envolvidos. De fato, isto é essencial 

para reproduzir corretaaente os vários liaiares. 0 sucesso obtido 

pela interação de Skyrae no cálculo de energia de ligação e do 

raio de núcleos nos calcules autoconsistentes e nas descrições de 

aoviaentos coletivos dentro do contexto de MCG, nos estiaulou a 

investigar a adequabilidade dessa interação taabéa para ua proble 

aa de espalhaaento. 

No Capítulo II e III fareaos uma breve revisão do MGR e 

MCG respectivaaente. No Capítulo IV, tratareaos o MCG adaptado ao 

estudo do espalhaaento elástico. No Capítulo V, aostrareaos as 

defasagens do espalhaaento elástico He-a, calculados coa o poten 

ciai de Skyrae III e IV. Apresentaremos taabéa uma prescrição pa

ra a escolha de ua novo conjunto de parâmetros que descrevem sa

tisfatoriamente os dados experimentais desse sistema. No Capítulo 

VI apresentaremos as conclusões deste trabalho. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO DO GRUPO RESSONANTE 

II.A - INTRODUÇÃO 

O Método do Grupo Ressonante (MGR) foi formulado eu 

1937 por Wheeler [Wh 37] a partir da idéia de que a descrição 

dos núcleos compostos deve incluir a possibilidade da existên

cia de sub-grupos tais coso as partículas a, dineutions, etc... 

No entanto, COMO conseqüência da antissimetrização total da fun 

çio de onda, tais sub-grupos não teria» existência autônoma den 

tro do núcleo, isto é, os nucleons que constituem um sub-grupo 

estariam continuamente se trocando com os nucleons de outros 

sub-grupos. 

A troca de neutrons e protons entre os vários agrupa

mentos daria origem ã interação entre os sub-grupos que os man 

teria ligados. 

0 método é particularmente adequado para estudar espa 

lhamento nuclear em que pelo menos dois sub-grupos (projétil e 

o alvo) interagem. A vantagem desse método é que a forma adota

da para a função de onda tentativa permite uma boa descrição 

tanto dos estados fundamentais como dos primeiros estados exci

tados. No entanto, o aumento da energia de excitação faz com 

que a descrição do núcleo em termos de sub-grupos se torne in

viável já que o tempo característico da difusão (tempo necessá

rio para um dado sub-grupo trocar um núcleon com um outro sub

grupo) se torna cada vez menor em relação ao período de vibra -

ção do núcleo (veja a discussão na referência [Wh 37]). 
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Embora os resultados obtidos por esse Método sejas sa 

tisfatõrios, no que diz respeito ã obtençio das defasagens e do 

espectro de baixa energia do núcleo composto, a sua aplicação 

teu se liaitado a núcleos leves devido à complexidade da função 

de onda tentativa utilizada no cálculo variacional que leva a 

cálculos de operadores de energia bastante complicados (envol

vei integrais COM coordenadas internas e relativas dos sub-gru 

pos). 

No' entanto a conexão que existe entre esse método e o 

Método de Coordenadas Geradoras, permitiu o desenvolvimento de 

técnicas, tais como: 

a) técnica de coordenada geradora complexa (Ho 72] ou 

técnica de função delta [SN 72]. 

b) transformada de Gauss inversa (Fr 84]. 

c) expansão dos operadores de RGM nas funções de onda 

do oscilador harmônico do movimento relativo (MKF 74] 

que viabilizaram a sua utilização paTa cálculo de espalhamento 

elástico envolvendo núcleos duplamente mágicos até A * 40. 

II.B - FORMALISMO 

No M G R com um canal aberto, um sistema formado por 

dois fragmentos nucleares 1 e 2, com n°s de massa A. e A2 é des 

crito por uma função de onda de muitos corpos completamente an-

tissiflietrizada 
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As funções 4>1 e <j>2 são funções de onda internas dos dois frag

mentos com coordenadas-intrínsecas £. e ç_ respectivamente; 

•(RrM) é a função de onda normalizada do centro de massa do si£ 

tema A- + A2« A função de onda do movimento relativo g(r) de

pende da distância que separa os centros de massa de A1 e A? 

r . JL CLCÍ - J_<L iC: (11-2) 

0 operador de antissimetrização tf = ZC-D^P leva em 

conta todas as possibilidades de troca dos núcleons e atua so

bre as coordenadas Ç-, Ç- e •"• 

A equação (II-1) pode ser reescrita como 

4 = (é**<j(R)Jf j*,rt.)^W ^Cr- IR) ̂ fe«)J (II-3) 

onde |R é um parâmetro, sobre o qual o operador de antissime -

trização não atua. 

A equação do M G R para a função onda relativa g, na 

representação de parâmetro IR, pode ser obtida através do prin

cípio variacional 

de «O onde 

e *ín é a hamiltoniana microscópica do sistema de muitos corpos 



A 

%* Z^U + Z^Mu nus) 

A equação de movimento para a função g ê da forma 

( [ HÍR.R') - Et AOM')] jCR') « ' = O (II-6) 

onde 

Ef é a energia total do sistema e é igual a soma das energias 

internas, E- + E~, dos fragmentos da energia relativa, E, dos 

dois fragmentos no sistema de centro de massa e da energia ciné 

tica do centro de massa, E-w 

Os operadores H(R, R') e A(R, R') são definidos como 

H (*.*') 
A (*, «V) 

*ftlMbh)ilh) Sfr-*)| & U í<)>,(?,)tffOíftr-«')*»»)}) (II-7) 

onde o símbolo < > indica a integração em todas as coordenadas 

espaciais e a soma sobre todos os spins e isospins. 
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Esses operadores são hermitianos e usando a identida

de 

* - J l > j | t (I1-8) 

onde a - e^|. são operadores de antissimetrizaçio para os nu-

cleons dos fragmentos 1 e 2 respectivamente, e A ' é o operador 

de antissimetrização que troca os nucleons pertencentes a frag

mentos diferentes; o operador A(|t, fl*) pode ser escrito como 

= (mbWfa-*) ¥«<»)\ ty>b MM.W&r.*';M»>}} 
(II-9) 

0 operador A(R, |R') pode ser escrito como soma de 

duas contribuições: o termo direto AJJ(R, IR1) que é de longo al̂  

cance e o termo de troca AT(IR, IR') que é de curto alcance 

AO*,!*') = A,(tf,R') t A T Í « . « ' ) (11-10) 

onde 



AT CM')* 

=(*,(í.) <MM stir-«) 4(«M) I ^'{A*+. froyu •< w ív- R') * Í M > (n-11) 

com A." = operador de antiss imetrização atuando sobre nucleons 

pertencentes a fragmentos d i f e r e n t e s , excluída a poss i 

b i l idade de troca de um fragmento por outro 

pára doí» íratmentos jdenhceb 

Ddfâ dois Ánqmen-fos éistinjufaeti 
(H-12) 

0 sinal + se aplica para fragmentos com n? par de nucleons (es

tatística de Bose) e o sinal - para fragmentos com n9 ímpar de 

nucleons (estatística de Fermi). 

Analogamente podemos separar H(R, F') em duas partes: 

rU«,lG') = Hp(R,Hc') 4 H T (*,«') (II-13) 



9 

(11-14) 

(11-15) 

A hamiltoniana fl& do sistema pode ser escrita como 

onde <t^. e ^ 2
 s*° a s hamiltonianas internas dos fragmentos, 

de modo que 

(11-17) 

-r "ti* Ç7* onde M ~ massa total do sistema (11-18) 

16)'* -lf «£ 4 V (11-19) 
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onde v ê a massa reduzida dos fragmentos 1 e 2, e 

O potencial nucleon-nucleon V.. contém em geral, um 

termo não-local na forma de um operador de troca de coordenadas 

espaciais P.. que no MGR que utiliza . funções de onda totalmente 

antissimetrizadas, pode ser substituído pelo produto dos opera

dores de troca de spin, P^, e isospin, P*., com sinal negati

vo, isto e, 

Com essa substituição podemos definir um potencial que é local 

em coordenadas espaciais, VD(R), da seguinte forma: 

Vp(K) A,(«.«') - ( M ^ K l ^ ^ k n ) Cll-22) 

Utilizando as equações (II-7) - (11-22) podemos rees-

crever a equação (11-6) como 

L 2/* J í (11-23) 
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ond*-

U*./>*H T(*RVftA T (*,*')
 (II-24) 

II.C - EQUAÇÃO DE AUTO VALORES PARA O OPERADOR A(R,R') 

Pira f jnções de onda intrínsecas arbitrárias no M.G.R., 

A^(R R») é nm operador de Hilbert-Schmidt [Sa 68, Fr 81J ao 

qual e pode associar a equação de auto-valores: 

( ÀT («.*•) «fU"****'-
 yru^CR) {II.25) 

Os auto-valores Y » tem zero como único ponto limite possível. 0 

operador A(R,R') definido na equação (II-7) tem as mesmas au-

to-funções que o operador A ~ ( R , R ' ) : 

j MfHX) ft, (V) d# «yU* % («) (11-26) 

onde pN s 1 -TK' 

Como A(R,R') é um operador posit ivo definido, temos: 

jA»>/0 o que implica em %t £ 1 (11-27) 
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Quando as funções de onda intrínseca 4. e +2 são fun

ções de onda do oscilador harmônico com a mesma freqüência u e 

parâmetro b « Ir —- , onde ü-é" a «assa do núcleon, as auto-tun 

ções *. são funções de onda do oscilador harnõnico cos freqüên

cia a) e parâmetro [Za 71, HS 73] 

(-ÃTXTJ
 (ii-28) 

Nesse caso (funções de onda do oscilador com a mesma 

freqüência w) temos auto-estados do operador A(R,R') com auto-

valor exatamente igual a zero, que gerara estados do sistema de 

muitos corpos com norma nula [Sa 69]. As soluções da eq. do 

M G R que geram estados do sistema de muitos corpos com norma 

nula são chamadas de estados proibidos ou redundantes. Esses e_s 

tados correspondem a estados proibidos pelo princípio de exclu

são de Pauli. 

II.D - TESTE DAS SOLUÇÕES REDUNDANTES 

Os estados redundantes podem ser utilizados para veri 

ficar a exatidão dos cálculos dos operadores do M G R [HMU 54 

e TSW 63] no caso em que os dois fragmentos são descritos por 

funções de onda do oscilador harmônico no estado fundamental 

e com o mesmo parâmetro do oscilador. 

Nesse caso, existem soluções gre£j(r) da equação (11-23), 

para as quais a função de onda (II-1) se anula 
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y~k = ̂  [•.«.) *i(U) <J«rf(r) 4(*c~)] ~ O (H-29) 

de modo que devemos obter também 

0,<kScr-«)<fc„ I J U M Í ^ O O ^ H J ^ O 
(11-30) 

U4*&r-«)4cnlgMjl[+.4c3««C04cti] > « O 
(11-31) 

Utilizando a equação (II-7), as equações (11-30) e 

(11-31) podem ser reescritas como 

JA(«,m flu*war.o 
(11-32) 

que é equivalente â equação (11-26) com yN = 0 e N 

( H(*,«') fl«á(*)«»*•*o 
(11-33) 

Portanto a exatidão dos cálculos dos operadores pode 

ser testada contando o n9 de auto-valores nulos desses operado

res que deve ser comparado com o resultado da análise dos esta

dos proibidos pelo princípio de Pauli do sistema considerado. 
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Por exemplo, para os sistemas que envolvem fragmentos nos esta

dos (IS)1, onde i = 1,2,3,4 [Wo 75], considera-se a configura -

ção de mais baixa energia do sistema de A nucleons, compatível 

com o Princípio de Pauli e calcula-se o n? de quanta do oscila-

dor nessa configuração que è* dado por 

A 

L'1 (11-34) 

onde 

n- = n9 de nós da função de onda radial (excluindo o infinito) 

l. = momento angular do i e s i m 0 nucleon. 

Como o n? de quanta de cada um dos fragmentos é zero, 

pois estão no estado (IS), o grau de liberdade relativo deve 

contribuir com (N-Q)rei = 2<n + £ _> N.Q para não violar o Princ^ 

pio de Exclusão de Pauli. Os estados g . com (N.Q) * < N.Q são 

os estados redundantes. 

Para núcleos duplamente mágicos, com mais de 4 nucleons 

em cada um dos fragmentos, o cálculo dos estados redundantes é 

um pouco mais elaborado, veja a referência [Fr 81]. 

II.E - SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DO M G R 

Considerando uma dinâmica nuclear que inclua intera

ção de spin-õrbíta para os fragmentos, a decomposição em ondas 

parciais da equação (11-23) é* feita, utilizando as seguintes ex 

pansôes 



I> 

l^'ik K0^»»0*1 
D JA* 0 * (II-3S) 

M 

RH> XIS v (11-36) 
1 

onde a funçãp 'Hyjts (*̂  depende dos ângulos do vetor H; do 

spin total S do sistema, do momento angular orbital relativo J?, 

e do momento angular total J com componente M. Ela é da forma: 

onde ^XS Wl̂  UAj (7M^ é" um coeficiente de Clebsch-Gordan, 

\l*\i(A) é a função harmônica esférica e f̂sw» é a função 

de onda do spin intrínseco dos dois fragmentos. 

A equação integrodiferencial resultante é da forma 

•'n 
(11-38) 

Para obter as dofasagens impõe-se as condições de con 

torno para gj^ 
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U ™ 

9 n W <rv^ >**> (4* - % AK - ̂ J^ •ít'? *<U + $*«. ; 

onde 

n * Z ^ e2/hv COB v = /«*£ 

o. = defasagea couloabiana * arg I*(£ • 1 + in) 

6J£ = defasagea nuclear 

Para estados ligados iapoaos que assintoticaaente 

gjjt(a0 seja nulo. 

A equação (11-38) é resolvida numericamente [TSW 63] 

dividindo-se a região da integração ea duas partes: 

a) na primeira região o operador Jjjt(R, R') é" transfor 

nado nuaa matriz quadrada N x N com um passo c em R e 

R', e a equação (11-38) é convertida nua conjunto 

de N equações algébricas que é resolvido siaulta -

neamente [Ro 56]. 

b) a segunda região e escolhida de tal maneira que 

tyl(R, R') pode ser desprezada e a equação (11-38) 

se transforma numa equação diferencial que é resol_ 

vida numericamente [FG 49]. 

Uma forma alternativa de resolver a equação (11-38) é 

através dos determinantes de Fredholm, utilizada por Lumbroso 

[Lu 74]. Os detalhes desse método serão explicitados no Capítu-

5 4 
Io V, onde discutiremos o espalhamento He- He, pelo Método de 

Coordenadas Geradoras. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE COORDENADAS GERADORAS 

III.A - INTRODUÇÃO 

O Método de Coordenadas Geradoras (NCG) foi original -

•ente fornulado por Griffin, Hill e Wheeler [HW S3, GW 57] para 

estudar movimentos coletivos sea introduzir graus de liberdade 

espúrios e sen precisar explicitar os graus de liberdade coleti

vos em tenros das variáveis dinâmicas do sisteaa. 

£ una teoria microscópica do novimento coletivo que re 

duz o problema de muitos corpos restringindo o respectivo espaço 

de Hubert a um sub-espaço coletivo em que, nos casos ideais, os 

graus de liberdade coletivo e os intrínsecos estão completamente 

desacoplados. 

0 MCG foi utilizado com sucesso para descrever proprie 

dades coletivas dos núcleos em física nuclear e devido a sua ge

neralidade, ele está sendo utilizado também para estudar siste

mas atômicos e moleculares [LL 82, TP 83]. 

III.B - FORMULAÇÃO DO MÉTODO DE COORDENADAS GERADORAS 

No Método de Coordenadas Geradoras a função de onda de 

um sistema de A partículas, y>(r.....r.) t construída através de 

uma superposição linear das chamadas funções geradoras 4>(r....rA;a) 

(I1I.1) 
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onde r- são as coordenadas das partículas e a é ua parâmetro, 

chaaado coordenada geradora, que identifica as funções geradoras 

4(r....r.;a) e pertence a ua espaço de rótulos que poderá ser 

usa região do Rn. 

Na proposta original de Hill-Nheeler [HW S3] a função 

de onda geradora + (r... .r.;a) é uaa solução de una hamiltoni*na 

do sistema de A partículas não correlacionadas, no entanto essa 

restrição pode ser levantada sea nenhua prejuízo ao aétodo. 

Eabora o aétodo prescinda a priori, de uaa referência 

explícita a uaa variável dinãaica coletiva, o sucesso do MCG de

pende da intuição física que se tea sobre o aoviaento coletivo 

focalizado para orientar a escolha do conjunto das funções gera

doras que deterainarão o sub-espaço coletivo S. Uaa vez feita 

essa escolha, a forma particular de paraaetrização utilizada pa

ra as funções geradoras é irrelevante (PP 78]: o conteúdo físico 

do aétodo está totalmente definido pelo conjunto das funções de 

onda geradoras +(r-...r.;o). 

Posteriormente podeaos definir as variáveis dinâmicas 

coletivas que nos peraitea descrever o sisteaa de muitos corpos 

em termos de um núaero restrito de graus de liberdade "coletivos" 

[PP 80], onde por coletivo se entende adaptado ao particular sub-

espaço S, selecionado através da escolha de funções geradoras. 

A função peso f(/) da equação (II1.1) é deterainada 

através do princípio variacional de Ritz: 

SÉs-O « ^ l £ a O ( I I I .2 ) 

en£e 
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E = fa7\u....\rA) H ̂ (fi— ft) dig.... oftft cm.3) 

H é a hamiltoniana do sistema de A partículas. 

Como as funções que dependem das coordenadas indivi

duais das partículas são todas conhecidas, as integrais que en

volvem essas variáveis podem ser calculadas e podemos reescrever 

a energia do sistema numa forma mais compacta 

E g í ft A) KfrUT-ffrQgULcU1 

onde definimos as seguintes expressões: 

(III.4) 

1 = J^tr^-Aj-oí ' lflr«....&/«*. 
K(A,J'\ I ' • \ / y - A (III.5) 

Chamaremos N(a,a') de núcleo de superposição e K(a,a') de núcleo 

de energia e são duas grandezas hermitianas, isto é, 

»flW')- MU") 

K«ÍUl . KW) (III.7) 

A variação do valor esperado da energia em relação ã 

função pefo nos levará ã equação dinâmica do Método de Coordena 
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das Geradoras, conhecida como Equação de Griffin-Hill-Wheeler (GHW) 

A solução analítica dessa equação é possível apenas pa 

ra alguns sistemas especiais de modo que em geral ela é resolvida 

numericamente através de discretização, o que é conhecido como 

método direto.' 

H um fato conhecido (veja a referência [RS 80]) que 

quando a variação (III.2) é feita sem restrições, no espaço de 

Hilbert de muitos corpos a condição de extremo variacional e 

equivalente ã equação de Schrttdinger exata. 

A aproximação no uso do método variacional provém da 

restrição que fizermos na escolha das funções de onda de prova. 

No caso do Método de Coordenadas Geradoras a restrição está con

tida no particular "anzatz1* (III.1). 

Ao escrevermos as funções de onda de prova na forma da 

Eq. (III.1), fizemos uma restrição do problema definido no espa

ço de Hilbert de muitos corpos a um sub-espaço coletivo S, de 

modo que os resultados obtidos pelo Princípio Variacional devem 

ser equivalentes ã restrição do problema de muitos corpos nesse 

sub-espaço coletivo, isto é, ã equação de Schrüdinger para a 

hamiltoniana projetada 

onde Pg é o operador de projeção sobre o sub-espaço coletivo S. 
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A medida de quão acertada foi, a escolha do sub-espaço coletivo 

S, através das funções geradoras, pode ser expressa pela condi

ção 

[?S, H ] =0 (III.10) 

Para garantirmos que o conjunto das simetrias / Ai l de 

H sejam preservadas na hamiltoniana projetada devemos ter tam

bém: 

[?s fAi] - o (iii.li) 

onde í AiV são os operadores unitários que implementam as sime

trias, [Ai,H] = 0. 

Wong [Wo 70] estudou a relação existente entre a solu

ção da Equação de GHW e a Eq. (III.9) e no caso em que o núcleo 

de superposição é do tipo gaussiano, mostrou que a Eq. (III.9) 

pode ter soluções que não podem ser obtidas resolvendo a Equa

ção de GHW. 

0 artigo de Toledo Piza e outros [PPG 77] esclarece es_ 

sa questão relacionando a não convergência das soluções das duas 

equações (Eq. (III.9) e Eq. (III.8)) com o fato de que o espaço 

linear formado pelo conjunto de função de onda tentativa da for

ma (III. 1) diferir do sub-espaço coletivo S por não ser um espa

ço fechado. 

As condições em que se observa a equivalência entre as 

duas soluções dependem basicamente da propriedade do núcleo de 

superposição Nía.a1). 

Para núcleos de superposição N(a,o') do tipo Hubert-

http://iii.li


Schmidt, isto é, 

Í.Í. 

a função de onda tentativa do M C G forma um sub-espaço linear 

fechado no espaço de Hubert de muitos corpos, somente quando o 

sub-espaço gerado pelas auto-funções de N(a,a') com auto-valor 

diferente de'zero, que chamaremos de Lj., tiver dimensão finita. 

Uma conseqüência imediata de termos um sub-espaço Lj. de diraen -

são infinita e portanto não termos um sub-espaço coletivo fecha

do é que a diagonalização da Hamiltoniana no sub-espaço coletivo 

S, pode ter soluções que não podem ser obtidas pela Eq. de GHW, 

o que gera funções peso singulares. 

Esse resultado pode ser generalizado para núcleos de 

superposição N(a,a') mais gerais, já que, através de uma parame-

trização (PP 78] ou introdução de uma medida conveniente [La 76], 

podemos transformá-los em núcleos do tipo Hubert-Schmidt. 

III.C - MÉTODO DE COORDENADA GERADORA D1SCRETIZAD0 

Na versão discretizada do MCG a função de onda tentati_ 

va (II1.1) é substituída por 

T • f « •«*> (111.13) 

onde a- é um elemento de um intervalo discretizado no espaço dos 
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rótulos e os Ci são os pesos que substituem a função f(a) 

A equação de GHW discretizada è" da forma 

(«) 
2.ÍHÃÍ-EWWM)CÍ *=0 (III.14) 
9 • * 

onde (ill.15) 

Mi*= NWA.ÍÂ) (in. 16) 

Existem técnicas para a escolha do intervalo discretizado no es

paço dos rótulos a que o conjunto {a-} pertence: 

(i) intervalo com os espaçamentos Aa definidos por uma 

prescrição adequada, em torno de uma coordenada geradora a que 

minimiza a equação [Ra 75] 

r m . HU,*') 

NU.JL-) (11I•,7, 

(ii) considera todos os parâmetros não lineares a- co

mo parâmetros variacionais [Ho 67]. 

(iii) escolha do conjunto {a-} com base numa regra de 

quadratura [TS 77]. 

iv) o conjunto {<*_) é escolhido da seguinte forma: es

colhidos os primeiros n-1 pontos (n _> 1), o é tal que minimiza 

a energia obtida pela diagonalização da hamiltoniana definida no 

espaço n-dimensional "?rado por H a J ^ a . ) . . .$(<*n) [BD 79, ABD 61]. 

Uma vez escolhido o conjunto {a-} a solução da equação 
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(111.14) é encontrada, invertendo a matriz N-- e diagonalizando 

o produto (N~ H)--. No entanto, a inversão da matriz N.. só é 

possível se ela não tiver auto-valor nulo, o que pode não aconte 

cer porque o conjunto das funções geradoras não é" ortogonal e 

pode ser linearmente dependente. 

Como, no entanto, as auto-funções do núcleo de superpo 

sição N(a,a*) com auto-valor nulo geram estados de norma nula no 

espaço de Hubert de muitos corpos, devemos restringir as fun

ções peso ao 'sub-espaço Lj, (do contrário não teremos correspon -

dência única entre as funções peso e os vetores do espaço de 

Hubert de muitos corpos). 

0 problema que aparece na discretização da Eq. de GHW, 

esta ligado ao não fechamento do espaço linear da forma (III.1). 

Ele vem da existência dos auto-valores do N ( Q , O ' ) , (suposto de 

Hubert Schmidt), com auto-valores arbitrariamente pequenos, 

quando Lj. tem dimensão infinita. 

A conseqüência prática do que foi exposto acima e que 

quanto menor for o espaçamento &a entre os pontos o^, as solu

ções C- num dado ponto a-, oscilam mais violentamente, de modo 

que não conseguimos estabilizar C . 

Uma alternativa para contornar esse problema foi pro

posta numa série de artigos [PPG 77, PP 78 yPP 80): consiste em 

construir explicitamente um sub-espaço coletivo S, do espaço de 
i 

Hubert de muitos corpos, a partir dos estados geradores |a> se 

lecionados heuristicamente. 0 sub-espaço coletivo S é o completa 

mento do conjunto dos estados de muitos corpos que podem ser es

critos na forma da equação (II1.1) com funções peso de quadrado 

integrável. 

A escolha de uma representação coletiva, no sub-espaço 



S, na qual o núcleo de superposição N(a,a') é diagonal, elimina 

os problemas referentes à singularidade da função peso. 

Na secção seguinte apresentaremos o formalismo dessa 

proposta, que usaremos para estudar o espalhamento nuclear. 

III.D - SUB-ESPAÇO COLETIVO NO MCG 

A construção do subespaço coletivo S, [PPG 77, PP 7SJ, 

selecionado através da escolha das funções geradoras tem como in 

grediente básico o núcleo de superposição dos estados geradores, 

N(a,o'). 

Para um operador, N(a,o'), positivo e limitado (auto-

adjunto) no espaço das funções quadrado integráveis, o teorema 

espectral da Análise Funcional [RS 72], afirma que existe um 

operador unitário b\ (a) que reduz o núcleo de superposição 

N(ct,a') a uma forma diagonal, tal que: 

i l£«wcw>l4«w|*tf« ACU ítt-t) «»•'« 

Equivalentemente podemos escrever a equação de autova-

lor 

j tfC*\jL*) VkU')<U} = A(4) UkU) (III.19) 

com A(10 pertencente ao espectro de N(a,o'). 

0 espaço nulo de K(a,a'), isto é, o subespaço formado 
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pelas autofunções con autovalor nulo, ê removido pois ele gera 

estados no subespaço coletivo com norma nula. Estes estados são 

uma decorrência da dependência linear dos estados geradores que 

nos permite descrever por meio de funções pesos diferentes um 

mesmo estado coletivo. 

Podemos construir uma base no subespaço coletivo S 

através dos estados 

|4> = ÍU^U) Ml «U 
' \ (III.20) 

J /\Y*(4) 

com J\(k) 4 0 

que satisfazem as relações de completeza e ortonormalidade 

A 

Is jdí 14X4-I - 1* 
^,. í , \ ( I I I . 2 1 ) 

ai4'> * SC4-1) 

O subespaço coletivo S gerado pelos estados coletivos 

|k> é* o completamente do "espaço GHW", gerado pelos estados da 

forma 

W>= Jj i c io fw 

com f(a) quadrado integrável. 

A projeção da dinâmica de muitos corpos, descrita pela 

equação de SchrWdinger de muitos corpos, no subespaço coletivo, 

nos dá, na versão estacionaria a equação de Schrtfdinger coletiva 
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Jrtt(*.4,)1fc*,)«U,»E*<4) 
( I I I . 2 2 ) 

onde 

HcC4.V) - <4lHlO = 

= (U4CO ^ I H U ' ) ^ ^ ) cU*U' (in.23) 

A*(4) A*(4) 

%4) = AV)$1Jl fe («0 i a ) o U (111.24) 

A função de onda coletiva tp(k) nada mais é do que a 

função de onda de muitos corpos da equação (III. 1) na representa^ 

ção em que Nfa.o') ê diagonal, isto é: 

1K4) ~ ^4m ̂  (V t U)U\1><U 

substituindo |̂ > pela Eq. (III. 1) e usando a equação de autova-

lor (111.19) obtemos a Eq. (111.24). 

Os operadores c o l e t i v o s p e q podem ser definidos como 

f I4> =*fel4> 
(111.26) 
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Ílt> " * £ l4> (111.27, 

e satisfazem a relação de comutação 

Quando a é associada a uma coordenada obtemos a hamil-

toniana coletiva ns representação do momento coletivo. Podemos 

obter a equação de ^chrtfdinger coletiva, (II1.22), na representa 

ção de coordenada, isto é, na representação em que o operador q 

é diagonal 

^ix> * x . |x> (111 .29 ) 

calculando a transformada de Fourier dupla: 

H(*,*') »fí ^(M\W\Í)t^ Ak*V 
Uti* (2«)* ( I 1 I - 5 0 ) 

E a função de onda col.tivs na representação da coordenada cole

tiva é: 



= (( dlt êi4Vfc) u i u) fcnJU. 

Podemos também obter a hamiltoniana coletiva escrita 

em termos dos operadores coletivos p e q , usando o método propo£ 

to por Klein [Kl 71] (veja por exemplo a referência [PC 81]) ou 

através do formalismo de Weyl [He 27] utilizado na referência 

[GP 81]. 

0 espectro da hamiltoniana coletiva (III.23) é obtida 

numericamente, diagonalizando-a num espaço truncado através da 

eliminação dos autovetores Ujía) do núcleo de superposição com 

autovalor menor que um certo limite , o que eqüivale a despre

zar contribuição da função de onda ^(k), (II 1.24), com norma 

aproximadamente nula. 

0 problema específico do espalhamento nuclear será dis 

cutido no Capitulo seguinte. 

z» 

(III.31) 
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CAPÍTULO IV 

MCG PARA ESPALHAMENTO N0CLEO-N0CLEO 

IV.A - INTRODUÇÃO 

No capítulo precedente fornulanos o MCG para o estudo 

de movimentos coletivos en sistemas gerais, tais como atômicos, 

moleculares e nucleares. 

Neste capítulo apresentaremos o MCG aplicado ao espa -

lhamento elástico de dois núcleos. 

Os trabalhos pioneiros nessa área surgiram na década 

de setenta [Ho 70, Ta 72] no estudo do espalhamento a-a. 

A principal dificuldade encontrada na aplicação do MCG para o e^ 

palhamento era a escolha de uma condição de contorno apropriada 

para a função peso f(a), já que ela não pode ser interpretada co 

no função de onda. Tanto no trabalho de Horiuchi [Ho 70], quanto 

no de Takacsy [Ta 72], os resultados dependiam fortemente do 

raio R0, que era escolhido para juntar f(o) com a função de onda 

assintótica. 

A conexão que existe entre o MCG e o MGR permitiu que 

surgissem métodos híbridos em que se procurava aliar as vanta

gens de ambos os métodos. 

No estudo do espalhamento núcleo-núcleo pelo MCG exis

tem basicamente duas alternativas para obtermos as defasagens e 

o espectro do núcleo composto: o método direto, em que os cálcu

los são feitos na representação de coordenadas geradoras e o mé

todo indireto, em que a equação MCG é transformada na equação do 

MGR, os cálculos das defasagens e estados ligados sendo então 
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feitos na representação de coordenadas ou de momentos. 

Faremos inicialmente a apresentação do formalismo CORO 

é* utilizado no problema do espalhamento elástico e mostraremos 

a conexão que existe entre o MCG e o MGR. A seguir, faremos uma 

exposição de alguns dos procedimentos utilizados para resolver 

a equação de Griffin-Hill-Nheeler com condição de contorno de 

espalhamento. 

IV.B - ESPALHAMENTO ELÁSTICO NÚCLEO-NflCLEO 

No estudo do espalhamento elástico de dois núcleos no 

MCG, consideramos una função de onda geradora da forma 

<jj[ « j( {flfo....*l,*)?ifa....^I0*^.*J (IV.D 

onde 

A * operador de antissimetrização 

r, * coordenadas espaciais dos nucleons 

È = coordenada geradora definida como a distância entre os cen

tros do poço de potencial dos dois núcleos, com n?s de mas

sa igual a A. e A2 

X (O,T) * função de onda que depende das coordenadas de spin e 

isospin dos nucleons. 

A função de onda de prova para esse sistema é escrita 

como 
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t»j>)*«J< ,iv. Í, 

A escolha de uaa coordenada geradora vetorial e a com

binação linear acima, onde /. assume todos os valores possíveis 

nos dá um subespaço coletivo invariante por rotação. 

No caso particular en que as funções de onda antissime 

trizadas dos fragaentos 1 e 2 fores descritas por determinantes 

de Slater COB funções de onda de partícula independente de um 

potencial de oscilador harmônico de parâmetro b (igual para os 

dois fragmentos), a função de onda geradora pode ser escrita na 

forma fatorada 

A coordenada do centro de massa IR™, e a coordenada re

lativa IR são definidas pelas equações 

A» Ai 

(IV.4) 

(IV.5) 

Ç. e Ç~ s'° a s coordenadas intrínsecas dos núcleos 1 e 2 respec

tivamente e as funções $-(£..) e $7(^7) n*° depende» do parâmetro 
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J O 

T(*,i) ^ dp2) *y f - « - ^ l (IV. 6) 

onde /az ̂ . J» *• 

A função de onda geradora (IV.3) é* do tipo produto, portanto o 

formalismo è* invariante por transformação de Galileu e conseqtien 

temente podemos ignorar o movimento do centro de massa. 

A função de onda de prova do MCG para o movimento relíí 

tivo dos fragmentos terá a seguinte expressão 

onde fl(K) • ff (l*,OfC*)cM (IV.9) 

A função de onda tf» da eq. (IV.8] é exatamente a função 

de onda utilizada no Método de grupo ressonante, eq. (II.1), e 

os núcleos dos operadores serão relacionados pela equação (IV.9a) 

<«IHI4*> » f Tíl.lW^RlHI*^ Tf^'u') d* dl*' 
(IV.9a) 

Portanto a escolha da função de onda geradora como descrito aci-



ma, leva ã equivalência do MCG com o MGR. 

Podemos explicitar de uma forma mais clara a equivalên 

cia do MCG com o MGR, dentro do formalismo de Piza e Passos 

[PP 78]. 

A equação de Griffin-Hill-Kheeler é escrita como 

J [UlW) - Et Mar)] fux) àis (iv.io) 

onde HfM') - <1\&U%) (IV. 11) 

(IV.12) 

com ly = hamiltoniana de muitos corpos com interação nuclear 

de dois corpos. 

0 núcleo de superposição N( / ,% ') pode ser escrito co 

mo soma de dois termos [Fr 81] 

W M % ) « N* («.*') +^TÍ*,r) (iv.13) 

0 termo direto ND( IL, H ') é* um termo de longo alcance 

e é uma função apenas da diferença (i[-^.,) enquanto o termo 

NjC|t |[ ') * uma contribuição de troca que tem um comportamento 

de curto alcance 

(IV. 14) 
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Podemos diagonalizar o termo de longo alcance, através 

da transformada de Fourier: 

jiMM') UfcClVl1 = \(k)Uk(u.) ( IV.15) 

onde k.l ( IV.16) 

AífeUfWfiA' 
AtA i 

J Í * P \ -

l A, AÍ (IV.17) 

A representação natural no subespaço coletivo S é dada 

por 

(IV.18) 

A Eq. de GHW nessa representação é" dada por 

j JMÍT ÍÍA(V) 

«n de 

(IV.19) 

(IV.20) 



A eq. (IV.19) pode ser ree scr i ta como 

( (X(M0 - EtNOfc.*1)] tfV) dfc1 *o (IV>21) 

O vetor De é* uma variável dinâmica associado ao momento coletivo 

Ps projetado no subespaço coletivo S e através da transformada 

de Fourier inversa podemos obter a equação (IV.21) na representa 

ção de coordenadas 

\ [A(A,X,)-E*^líxlx•)]úC*
,)dlx, 

(IV. 22) 

onde 

aí*)*_í_le qin)ckb. (IV.23) 

0 (nf* \ ? 

g ( X ) © a função de onda relativa g(R) do MGR, e a equação 

(IV.22) è" equivalente â eq. (II.6) do MGR. 

A diferença entre os dois métodos provém do procedimen 

to inicial: no MGR se toma a variável dinâmica R, de partida; 

enquanto no MCG, se parte de um parâmetro Ji que não é* uma va

riável dinâmica e se constrói, uma variável dinâmica que pode 

eventualmente ser identificada com IR "a posteriori" dada a es

colha das funções geradoras parametrizadas por jl . 

Nessa construção do subespaço coletivo fica visível a 

interpretação dada por Friedrich [Fr 81J de que o MGR é o MCG 

numa representação assintoticamente ortogonal (diagonalizamos 

apenas o termo de longo alcance). 
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IV.C - DIAGONALIZAÇAO COMPLETA DO N( #, I') 

A conveniência de se obter uma base completamente orto 

gonal foi salientada por Fliessbach [Fl 75] que observou uma 

grande influência da ortogonalização da base do MGR sobre o cál

culo do decaimento «C . 

;Jo formalismo de Piza-Passos [PP 78] a base ortogonal 

é obtida através de uma isometria parcial entre o subespaço cole 

tivo e o espaço.das funções peso, que admite uma decomposição de 

tal maneira que a diagonalização do núcleo de superposição pode 

ser viabilizada em duas etapas sucessivas: 

Primeira Etapa: Diagonalização do termo de longo aican 

ce, utilizando a dupla transformada de Fourier 

onde o termo em 6(k- k') deve ser convenientemente substituído 

conforme a equação (11-12) para fragmentos idênticos e K(lc,lk') 

é um operador de Hilbert-Schmidt. 

Segunda Etapa: A equação de autovalor para o operador 

K(k,kf) e 

JíCMÍ)%»Ctf)íltí = M* <&»(*> (IV.25) 

onde p < 1. As autofunções rf ( k) com autovalor p = 1, são os 

estados proibidos pelo princípio de exclusão de Pauli e existem 



no máximo um número finito deles. A diagonal!zação do termo de 

curto alcance é obtida então através da equação 

íí Aàt «IM^OI-K) -«MO] *•(*'>. M-/*»)W (IV 26) 

A diagonalização do núcleo de superposição original 

N(/,í') é dada por 

(fditflJi-u1 jgsy. u±m wu) ^vm ^ M = Í W <>V.Z7, 

com u_ ^ 1• 

A equação de Schrüdinger de muitos corpos no subespaço 

coletivo é então escrita como 

(IV.28) 

onde 

LM IV = 

** . > 

(IV.29) 
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a — 
(IV.30) 

Para função de onda geradora descrita por funções de 

onda de partícula independente de oscilador harmônico, con parâ

metros de oscilador b, iguais para os dois fragmentos, as auto-

funções e aufovalores do núcleo K(fc,fc') são conhecidas [Za 71, 

HS 73], são funções de onda de oscilador harmônico, com o parâme 

tro do oscilador definido conforme a equação (11.28). 

IV.D - SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DO MCG PARA ESPALHAMENTO 

ELÁSTICO 

Nessa secção faremos um breve comentário sobre alguns 

dos métodos utilizados para resolver a equação do MCG para espa-

lhamento. Uma revisão mais detalhada, principalmente daqueles me 

todos relacionados com a teoria microscópica da Matriz-R pode 

ser encontrada no artigo de Btrfett, Robson e Tobocman [BRT 83]. 

Existem na.literatura, dois procedimentos distintos pa 

ra resolver o problema do espalhamento elástico através do Méto

do de Coordenadas Geradoras, que são chamados método direto e me 

todo indireto. 

Nos dois procedimentos citados acima, usa-se a conexão 

que existe entre o MGR e o MCG (seção IV.B). 0 que os diferen

cia é que no método indireto essa conexão é utilizada para calcu 

]ar os operadores do MGR a partir dos núcleos do MCG, ao passo 
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que no método direto ela é usada para relacionar a função de on

da do MGR co« a função peso do MCG. 

Método direto - Um dos primeiros trabalhos de espalha-

me nt o nuclear, que usou o MCG, foi publicado por Horiuchi em 

1970 (Ho 70]. Ele formulou a Teoria Microscópica da Matriz-R, era 

que a equação de GHW é resolvida somente na região de interação 

e usa a função de onda do MGR na região assintótica. Na sua for

ma original o método de Horiuchi dependia fortemente do raio es

colhido para a região de interação (raio diferente para cada on

da parcial), mas a generalização do método por Baye e Heenen 

[BH 74] através de uma teoria completamente antissimetrizada de 

Matriz-R, levou ã desejável invariança do método em relação ao 

raio da região interna, assim como a eliminação das ressonâncias 

espúrias a altas energias. A força coulombiana é tratada exata -

mente e a vantagem dessa teoria é que ela pode ser facilmente ge 

neralizada para reações com vários canais abertos. 

Canto e Brink usaram o método variacional de Kohn ("me 

todo 2" da referência [CB 77]) para obter uma solução aproximada 

da equação do MGR, que é equivalente ã Teoria Microscópica da Ma 

triz-R [BRT 83]. Uma outra linha de trabalho em que a equação de 

Griffin-Hill-Wheeler é resolvida em todo o espaço das configura

ções foi iniciada por Takacsy [Ta 72]. Uma condição de contorno 

de espalhamento foi aplicada ã função peso fo , e a inclusão da 

força coulombiana nesse método foi feita por Tanabe, Tohsaki e 

Tamagaki [TTT 73], escrevendo a condição de contorno de espalha

mento para a função peso em termos de funções de onda de Coulomb. 

Uma forma alternativa de incluiT interação coulombiana no método 

de Takacsy foi formulada por Friedrich, HUsken e Weiguny [Fttí 74] , 

através de uma representação mais complexa para a função peso 
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assintótica. No entanto a solução direta da equação de Griffin-

Hill-Wheeler apresenta problemas de convergência devido ao cará

ter singular da função peso: ã medida que diminuirmos a distân

cia entre os pontos de uma malha.a função peso começa a oscilar 

violentamente. Modificações desse método, baseadas na fórmula de 

transformação (IV.9) entre o MGR e o MCG foram implementadas de 

modo que as condições de contorno assintõticas sejam satisfeitas 

não pela função peso, mas pela função de onda relativa g(R) do 

MGR. Nessa linha estão os trabalhos de Husken, Wedekind e Wei-

guny [HWK 77], o "método 1" de Canto e Brink [CB 77] e o método 

variacional de Kohn utilizado por Beck e outros [BBM 75]. Quanto 

à interação coulombiana, HusJçen [HWW 77] não a inclue nos seus 

cálculos, Ca; to [CB 77]usa uma aproximação e Beck [BBM 75] a tra 

ta exatamente. 

Método indireto - A obtenção dos operadores do MGR 

através dos núcleos do MCG foi feita através da deconvolução nu

mérica da equação (IV.9a) por Friedrich [Fr 74]. Essa técnica no 

entanto, é comprometida para fragmentos mais pesados do que a 

partícula pelas flutuações de curto alcance dos núcleos de po

tenciais de troca que exigem cálculos de extrema precisão no 

MCG, para compensar fatores r" muito grandes. Kaniiinura e Matsuse 

[KM 74] utilizaram expansões em funções de onda de oscilador dos 

potenciais não locais e determinaram os coeficientes da expansão 

através dos núcleos do MCG. Para sistemas pesados, o número de 

termos necessários para obter a convergência das expansões aumen 

ta, o que limita a aplicabilidade dessa técnica. No entanto ela 

possue a vantagem de ser utilizada mesmo no caso em que os dois 

núcleos tenham parâmetros de oscilador diferentes, gerando opera 

dores do MGR sem contribuição espúrea do centro de massa. Giraud, 
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Hocquenghem e Lumbroso [GHL 73] descobriram que através de uma 

mudança da representação da equação de Griffin-Hill-Wheeler, usan 

do a dupla Transformada de Fourier, a deconvolução dos núcleos 

do MCG pode ser feita analiticamente, e a equação do MGR assim 

obtida é resolvida no espaço dos momentos usando o Método de 

Fredholm, o que impõe restrições sobre o potencial coulombiano 

que é introduzido aproximadamente. 

Uma particularidade dos trabalhos que utilizam os meto 

dos diretos é que eles calculam as defasagens e as seções de cho 

que do espalhamento elástico diretamente sem fazer referência ã 

equação de SchrtJdinger coletiva do movimento relativo, ao passo 

que através dos métodos indiretos nós temos um caminho natural 

para obtermos os potenciais coletivos que atuam entre os núcleos 

complexos, a partir de uma teoria microscópica. 

IV.E - MCG PARA DOIS FRAGMENTOS COM PARÂMETROS DO 0SC1 

LADOR DIFERENTES 

Todos os trabalhos comentados na seção precedente fo

ram feitos considerando-se funções de onda geradoras com o cen

tro de massa fatorado, isto é, usando funções de onda de oscila-

dor harmônico com parâmetros do oscilador iguais mesmo para frag 

mentos diferentes. 

Um tratamento mais realístico da colisão de dois frag

mentos diferentes e a inclusão dos efeitos de distorção durante 

o espalhamento requer um formalismo adequado para remover o movi 

mento espúreo do centro de massa que aparece nas funções de onda 

do MCG com parâmetro do oscilador diferentes. 
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Para dois fragmentos A e B com parâmetros do oscilador 

b. e bR e número de massa N. e Nfi> a função de onda geradora ê 

escrita como (GT 75] 

(IV.31) 

onde ip-(£ •) e P*" são: função de onda do modelo de camadas com 

o centro do potencial em £ - e função de onda intrínseca do nú

cleo e com N- nucleons e centro de massa IR., respectivamente, 

e as coordenadas lRfM, R e i . são definidas como 

WCM « ̂ g » + M8Ke COT* w = N*. trO» 

(IV.32) 

R * ft - «e 

* « *A~*0 

5T é o operador de antissimetrização de todos os N nucleons. 
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5 = 

iMf í J - - J _ \ 
KT 1 ST « J 

(IV.33) 

JU A 

2 NU tf $J 

Para b. ^ b« o movimento do centro de massa não é fatorado, 

po t i 0. 

Como o MGR é um formalisno livre do movimento espúreo 

do centro de massa, uma das técnicas utilizadas é a transforma

ção dos núcleos de operadores do MCG, K(£ ,£.'), em operadores 

do MGR, k(R, IR'), através da fórmula de transformação [GT 75] 

(IV.34) 

A obtenção do operador tyR,R') através da inversão dji 
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reta da relação acima é inviável porque Cf e UM operador singu

lar. A prescrição de Giraud e Letourneux [GT 75] permite obter 

os operadores do MGR, através dos núcleos do MCG analiticamente, 

quando os cálculos são feitos com funções de onda do oscilador 

harmônico e interações gaussianas. No método de Tohsaki - Suzuki 

(TS 78] a deconvolução dos núcleos do MCG é feita no espaço dos 

momentos e em seguida através de uma segunda convolução são obt̂ i 

dos os núcleos do MCG numa nova representação, livre do movimen

to espúreo do centro de massa (New Generator Coordinate Method). 

0 MCG com a coordenada geradora complexa de SUnxel e Wildermuth 

[SW 72, SU 76] foi utilizado em vários cálculos do MGR [TLT 78] 

para estudar o espalhamento de fragmentos com parâmetros do oscî  

lador diferentes. 

Ao lado desses métodos que utilizam a conexão entre o 

MCG e o MGR existem técnicas de projeção para a restauração da 

simetria violada [Wo 75, BDR 79, FT 81] com a subsequente utili

zação da equação de Griffin-Hill-Wheeler. 

A solução mais geral para o problema de função de onda 

geradora não fatorada, não restrita ao caso do oscilador harmõni 

co, é a utilização da dupla coordenada geradora [PP 80]. A cons

trução do subespaço coletivo do tipo Peierls-Thouless, por outro 

lado, permite obter uma hamiltoniana coletiva que, ao contrário 

dos métodos que envolvem a solução direta da equação de Griffin-

Hill-Wheeler, não contém soluções instáveis. 
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CAPÍTULO V 

ESPALHAMENTO 3He-a 

V.A - INTRODUÇÃO 

Nesse capítulo estudaremos o espalhamento He-a den

tro do formalismo Piza-Passos [ PP 78), mas com a diagonalização 

apenas do terão de longo alcance, o que nos leva ao NCR em uma 

forma equivalente ao método da dupla transformada de Fourier 

(MDTF) de Giraud e outros ( GHL 73, Lu 74]. Vale a pena ressaltar 

que a diferença entre o formalismo Piza-Passos e o MDTF £ a for-

•a como é encarado o papel da dupla transformada de Fourier: de 

um lado, [ PP 78], ele é visto como uma representação adequada 

de se obter a ortogonalização parcial da representação do MCG, 

ao passo que [ GHL 73] o vê como uma mudança na representação que 

possibilita a deconvolução dos núcleos do MCG, evitando as singu 

laridades presentes na representação original de coordenadas. 

Existem na literatura vários trabalhos que estudam o 

espalhamento He( H)-a, dentro do contexto do MGR [ TSW 63, BT 

68, KBT 74, FBP 82, SKI 80], do MCG [ BMP 81] e outros que inves

tigam as propriedades eletromagnéticas do sistema de sete partí

culas [ LKT 81, WLK 83, KMA 84). 

Os potenciais nucleon-nucleon utilizados na maioria 

dos trabalhos é" o potencial de VolJcov (Vo 65) que possue uma de

pendência radial do tipo gaussiano, é local e independente da 

densidade. Uma concordância razoável com as defasagens experimen 

tais é obtida na maioria dos casos, embora as energias de liga

ção dos fragmentos não tenham valoTes satisfatórios quando calcu 

lado com a mesma interação. A reprodução das ressonâncias na on

de F é obtida com a inclusão de potenciais imaginários, com para_ 
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"metros ajustados a cada energia|[ FBP 82]. 

Vários autores [BMP 81, KMA 84], enfatizam a necessida

de de se fazer cálculos com forças efetivas mais realísticas, já 

que os resultados dependem da interação utilizada. 

Nesse sentido, acreditamos que cálculo de espalhamento 

com potenciais dependentes da densidade preenche parte da lacuna 

existente na literatura. Dentre os vários potenciais dependentes 

da densidade formulados por diversos autores, escolhemos a inter£ 

ção de Skyrme [ Sk 56] que tem sido largamente utilizada nos cálcu 

los de Hartree-Fock [ VB 73, Vau 73, BFG 75] para o estudo de pro 

priedades nucleares, tanto dos núcleos esféricos como deformados. 

Devido ã boa concordância com os resultados experimentais e pela 

facilidade que oferece à manipulação numérica, ela também tem si

do escolhida para estudar fenômenos de grande amplitude em teo

rias microscópicas do movimento coletivo, tais como Método de liar 

tree-Fock Dependente do Tempo (TDHF) [ EBG 75]. Por outro lado a 

conexão que existe entre essa força e a matriz-G de Brückner [NV 72] 

é um forte atrativo para estudo de fenômenos nucleares onde se e:s 

pera uma descrição qualitativa e quantitativa próxima da realida

de experimental. 

0 formalismo utilizado neste trabalho, permite obter 

uma hamiltoniana coletiva de forma analítica e tanto os estados 

ligados como propriedades de espalhamento são calculados utilizan 

do-se a mesma técnica numérica (veja a seção V.C). 
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V.B - KAMILTONIANA COLETIVA 

Consideraremos todos os nucleons de cada um dos fragmen 

tos (A = 3 e A = 4) ocupando o orbital OS de um oscilador harmôni 

co, sem admitir qualquer polarização desses fragmentos durante a 

colisão. Usaremos também o mesmo parâmetro de oscilador para to

dos os fragmentos, o que é uma restrição que não compromete muito 

os resultados (KMA 84], Efeitos espúrios associados ao centro de 

massa são eliminados subtraindo da hamiltoniana a energia cinéti-

m do centro de massa, como indicado abaixo da equação CV.10). 

A função de onda geradora do sistema de sete nucleons 

será rotulada pela coordenada geradora tf, definida como a distân

cia entre os potenciais de oscilador associados aos fragmentos He 

e He. Nesse caso, o centro do poço de potencial do oscilador har 

3 4 

mõnico do He estará a uma distância _ -= tf e da partícula 

He, + -tf, em relação a uma origem arbitrária. 

Chamando as coordenadas espaciais dos nucleons que com-

põem o He de ir., r2» r», n e do He de av, r^, r7> e indicando 
as coordenadas de spin e.isospin por a- e x-, respectivamente, on 

de Oj e ij podem assumir os valores + - e - -, a função de onda 

geradora terá a forma 

onde 

4t = operador de antissimetrização. 

VVir;->4i) = (lUr *p[jW»*-M'J (V.2) 
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,7X *Mlfrir<+Hir/ 
(V.3) 

«f fc+ *w) = W % [ - £ ( n + H i )lJ 

e b é o parâmetro do oscilador harmônico comum aos dois núcleos. 

A hamiltoniana do sistema com a interação de Skyrme 

[Sk 59] é da forma 

tí>*Zj-£*L fZL tfiiífi-lQj+ZL <TÍH (V.4) 

com 

*z tf. ífc- lj)t t À Wo (oi t <ljj). A' x «ft-íj) JL. 

^ 4 = Í 3 í(rc-i^)íír^-lli) 

(V.5) 

(V.5a) 

onde 

Pa é o operador de troca de spin 

p é a densidade nuclear 

Oc ê o operador (1/2i)(Ç. -9-) atuando ã direita 

De* é* o operador -(1/2i)(fl. - $.) atuando â esquerda 

o- são as matrizes de Pauli 

Para núcleos par-par a força de três corpos ê equivalen 

te à força de dois corpos dependente da densidade [VB 73] 

^ j = J.t»(l + ̂ í(«ri-irj)p(jíi±£i.\ (V.Sb) 



No entanto para núcleos ímpares, as duas interações não 

são equivalentes, e a força de três corpos leva â polarização dos 

spins dos núcleos [Pa 76] em evidente contradição às propriedades 

da saturação dos spins e de emparelhamento dos núcleos. 

Como o sistema nuclear que estudaremos possue número ím 

par de nucleons nós faremos os nossos cálculos usando a interação 

de dois corpos dependente da densidade dada pela equação (V.5b). 

0 cálculo dos núcleos dos operadores é feito utilizan -

do-se a técnica de Lowdín [Lo 55]. 

0 núcleo de superposição do sistema de sete partículas 

é" dado por 

0 primeiro termo é" o termo direto de longo alcance e os 

termos restantes são termos de troca de um nucleon, dois nucleons 

e três nucleons respectivamente. 

0 termo direto que depende apenas da diferença (/-^'), 

é diagonalizado através de uma transformação de Fourier: 

j ^ ' W V*') dl1 "- AÍJt) &(*) (V.7) 

onde l0 t . - \ &-1 (V.8) 

com o autovalor [Equações IV.15 - IV.17] 

\3/i . . í atílM (V.9) AIM«pl>l\V.>tf' 



A equação final, no subespaço coletivo tem a forma 

J|Í(W)-^W%W]^)rf-o (V.10) 

onde 

MOfe.tfU «le-li) 

(V.10a) 

Como estamos interessados no movimento relativo dos dois núcleos, 

devemos subtrair os seguintes termos do núcleo de energia. 

a) a energia cinética do centro de massa, T Q . 

3 4 
b) a energia cinética interna dos núcleos He e He, T, e T, 

3He *He 
c) a energia potencial interna de cada um dos núcleos, V, V. 

^He e *He 

Teremos então para o movimento relativo dos núcleos, a 

equação 

fÍTÍfc.«)+Víli i«)-£A/ífc1l ,)Uftí)a«»o 
(V.11) 

onde E • energia relativa 
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CV.123 

Expressões explícitas para o núcleo de energia <flf|H|<*'> 

e para a energia potencial nuclear V(k,k'), sem os termos intrín

secos, são dadas nos Apêndices A e B, respectivamente. 

A decomposição em ondas parciais ê feita utilizando as 

expansões (11-35) e (11-36) no espaço dos momentos, e a equação 

resultante é da forma: 

(V.12) 

o- ^ J p cr 
onde 

4tt.il = eíW+WM-WMMCM) (v-,3) 

http://4tt.il


^ ^ ^ , r ( i * ^ ) J ^ r e ^ , ^ t l i ^ / í o 4 ^ ) l • | 

VtCW) *- L J2 A2bajW-<4e tf WOT) j^yfcttg) 

(V.15) 

onde i,(x) ê" a função de Bessel esférica modificada [AS 70]. 

v (k,k*) é o potencial nuclear na onda parcial 1. Uma expressão 

analítica para esse potencial é" dada no Apêndice C. 

X.(k,k') é o potencial coulombiano, introduzido na representação 

de momentos, sem levar em conta os termos de troca: 



Xi (U) ~ _2 fj.(4,4) 4l£a»í« M 
TU O (V.16) 

m 
onde Ii(U') =(^ttR) Ai(4'*)i*ia)tf\U 

o 

e j,(x) e a função de Bessel esférica de ordem i. 

Devido ã particularidade do método utilizado para o cãl_ 

culo da defasagem (veja a condição V.21) adotamos o potencial cou 

lombiano truncado, utilizado no trabalho de Lumbroso [Lu 74]. 

Í-£ f*Tà <U£© 

Vc(R) -- < R 

~ ^ (V.17) 
1 O para ft>*„ 

Para levar em conta o efeito do termo de longo alcance do poten

cial coulombiano que foi desprezado na equação (V.17), as defasa-

gens são corrigidas com o termo 

tU (2&Kv) cv.18) 

onde -)P* í V / t f c t T 

e v é a velocidade da partícula inc idente . 

A integral l £ (k ,k ' ) é truncada em R = 30fm, e ca lcu la

da com o método de integração numérica de Gauss Legendre de 32 

pontos para cada um dos intervalos seguintes: (0,0 a 1,15 fm),(1,1S 

a 2,3 fm), (2 ,3 a 6,0 fm); (6,0 a 14,0 fm) e (14,0 a 30,0 fm). 



V.C - MÉTODO DE FREDHOLM PARA CÁLCULO DAS DEFASAGENS E 

ESTADOS LIGADOS 

As defasagens do espalhamento nuclear são obtidas atra

vés do Método de Fredholm desenvolvido por Schwinger [Sc 54] e 

Baker [Ba 58] e utilizado por Jost e Pais [JP 51] e Reinhardt e 

Szabo [RS 70] para cálculos de defasagens no espalhamento de uma 

partícula por um potencial. Esse método foi utilizado também por 

Lumbroso [Lu 74] no estudo do espalhamento a-a pelo MCG. No livro 

de Gottfried [Go 66] o método é apresentado com todos os detalhes, 

de modo que aqui nos limitaremos a uma breve revisão do método, 

atendo mais aos aspectos técnicos de sua utilização. 

0 determinante de Fredholm para o problema de espalha -

mento é 

(V.19) 

onde G?(z) é a função de Green para partícula livre e W.(z) é o 

potencial não local definido na equação (V.12) na representação 

de energia. A relação entre D.(z) e a defasagem 6(E) pode ser ex

plicitada através da equação: 

- 2iS(t) 

— r* (v.20) 

Para potenciais que satisfazem as condições 

JtiMA r1(r) 3o 
r-»t» (V.21) 

JL^ V Ver} =L O 
r-»oo 



o determinante de Fredholm D„(z) pode se r e s c r i t o como 

onde a função e s p e c t r a l A.(E) é de f in ido como 

* - TV 

Usando a iden t idade : 

(V.24) 

podemos escrever 

Jo f-e' (V.25) 

Onde o símbolo P, significa valor principal da integral. 

Portanto: 

A*CE} a-iI^D< (tn£) (v 26) 

X 

Jl D E-í' 
(V.27) 

Combinando as equações (V.ZO), (V.23) e lembrando que D* (z) =Df(z*), 

obtemos 



(V.28) 

•Utilizando a relação (V.26) podemos escrever 

Os estados ligados podem ser encontrados impondo-se a condição 

ou equivalentemente 

(V.29) 

4- f i i iE lsL^ .o 
Jr. t ' . . r . 

CV.30D 

'• E'+Eb 

Pode-se mostrar [Go 66] que D^(z) pode ser escrito como 

uma expansão 

Djttt)* u í£i_Jit7 

ufc/ u/2í 

EM) 

w*>* uAww 
(V.31) 

onde 
= [|4)Í^JrMr^«/r)y(y)\/(r) 

(V.32) 
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Co» 

(V.33) 

Comparando as equações (V.31) e (V.22), obtemos a expan 

são para a função espectral A£(E),: con k 

to(E) = At (4.) = 

= -vL 

e para o denominador da eq. (V.29) 

fte I i t E « * 0 » i + 

WAI 

Ü '•11 

UJ M O 

(V.34) 

U>4*1 

lJ. ntj 
(V.35) 

Utilizando técnicas numéricas para cada uma das inte

grais que aparecem na expansão, substituímos 

(V.36) 

onde os N pontos k. são os pontos do Método de quadratura numéri

ca de Gauss-Legendre de N pontos e v. são os pesos associados. A 

região próxima dos pontos de singularidade dos integrandos são 

varridos por um intervalo simétrico. Dessa forma, a malha utiliza 

da no cálculo da defasagem foi a seguinte: método de Gauss-Legen-



dre de 8 pontos para cada u» dos seis intervalos (0,0 a k ), (k 

a 2k0)t (2k0 a 3k0), (3k0 a S.OfiT
1), (5,0 a 10,0 f»"1) e (10,0 a 

30,0 fiT1). 

As expansões (V.34) e (V.35) podem ser reescritas coao 

Ai(«U = 

i 
i 

1 

4i-4? 

kUtÍÉut) 

4.'- « 

fcfMfc*jiO = 

(V.37) 

|-2w)|1b>4ft4 

W-4,1 

-aijj4u>t4i 

-W-4Í 

_£|jftft«>«4i 

_ 2fc)l2ü>ill 

4S-4Í 

4- 2v}ti(àzli 

4Í-4Í 

t # 1 B-t 

tí-ti 

4/-45 

(V.38) 



Para testar o programa da defasageai, reproduzimos os 

resultados obtidos por Reinhardt e Szabo [RZ 70). Calculamos tam

bém a defasageai coulombiana com o terão do potencial contendo ape 

nas o terão coulombiano, definido pela equação (V.17) e somamos ã 

defasageai o terão de correção dada pela equação (V.18). Para a on 

da parcial t « 0, para energias (do laboratório) menores do que 

9,0 MeV utilizamos uma malha mais densa para baixos momentos: 

(0,0 a 0,5 k0) (0,5 k0 a kQ) (kQ a 1,5 kQ) (1,5 kQ a 3,0 k0) (3,0 

k a 5,0 fm ) (5,0 a 30 fm ). A comparação com a defasagem cou-

lombiana exata, definida pela função de Euler, r(t + 1 + Í T ) , mos

trou um desvio em média de 41 ao longo do intervalo de energia 

calculada (5,0 a 18,0 MeV), para as ondas parciais de 0 a 3. 

No cálculo dos estados ligados, como não existe singulâ  

ridade no integrando, utilizamos uma malha que não depende da 

energia: método de Gauss - Legendre de 8 pontos de (0,0 a 1,0 fia" ), 

(1,0 a 2,0 fm"1) e (2,0 a 20,0 fm"1). Nesse caso, o teste do pro

grama foi feito com o potencial delta e o potencial separável de 

Yamaguchi [Ya 54]. Em todos os casos obtivemos uma boa concordân

cia com os cálculos exatos (coincidentes ate ã quarta casa deci

mal) . 

Todos os cálculos numéricos deste trabalho foram feitos 

com o computador IBM/4 341 da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATAIU 

NA. 



V.D - RESULTADOS PARA OS POTENCIAIS DE SKYRME III E IV 

Existem na literatura vários conjuntos de parâmetros pa 

ra o potencial do tipo Skyrme. 

Neste trabalho os primeiros cálculos foram feitos com 

os potenciais de Skyrme III e IV que foram utilizados no estudo 

das propriedades nucleares em cálculos autoconsistente para nú

cleos par-par (160, 40Ca, 48Ca, 56Zr, 140Ce e 208Pb) [BFG 75]; pa 

ra núcleos ímpares (7 _< A _< 20) [Pa 76] ; vibrações monopolares e 

dipolares pelo método de coordenadas geradoras (He, O, Ca) 

[FV 76, GP 81, PC 81]. 

Os parâmetros das forças SIII e SIV são dados na Tabe

la I 

't0[MeV.fm
3] t^MeV.fm5] t2[MeV.fm

5] t3[MeV.fm
6] W [MeV.fin5] xo 

S III -1128.75 395.0 -95.0 14000.0 120.0 0.45 

S IV -1205.6 765.0 35.0 5000.0 150.0 0.05 

TABELA I - Parâmetros das interações S III e S IV 

Para o parâmetro do oscilador b, usamos o valor 1,36 fm, 

que ajusta o raio quadrático médio da partícula a em 1,44 fm, us£ 

do na referência [Lu 74], 

As defasagens do espalhamento nuclear, após subtração 

da contribuição coulombiana, para as ondas parciais i = 0,1,2 e 3 

estão nas Figuras 1 Condas parciais S..^» ^1/2 e ^3/2^' ^ (ondas 

parciais P3/9 e ^5/2^ e ^ (ondas parciais F 7 / 2
 e ^5/2^ Para ° P°~ 

tencial S III e nas Figuras 4 (ondas parciais S. ,2,
 pi/2» P3/2' 

D, / 2
 e ^5/2^ e ^ (ondas parciais F7/2

 e ^5/2^ Para ° potencial S IV. 

Os pontos experimentais foram extraídos da referência [ST 67]. 
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Observamos um desvio em relação aos dados experimentais 

para as ondas parciais S, P e D que indicam um potencial mais re

pulsivo do que a experiência requer e uma discrepância considerá

vel em relação às ressonâncias na onda F. 

As energias de ligação dos dois primeiros estados do 
7 
Be estão na Tabela II, juntamente com os valores experimentais. 

Estados E(S III) E(S IV) Valor 
Experimental 

P 3 /2 

P 1 /2 

2.96 

1.87 

5.92 

4.23 

1.59 

1.16 

Tabela II - Energia de ligação, em MeV, do estado 

fundamental (P*/?) e **o ^? estado exci. 

tado (P- ,,) do ?Be, calculados com as 

interações Skyrme III e IV. 

Embora inadequados, os resultados favorecem a intera

ção S III. 

Para analisar a origem desses resultados discrepantes 

calculamos variacionalmente as energias de ligação dos fragmentos 

3 ~ 

He e a com cada um dos dois conjuntos de parâmetros de Skyrme. 

Aproximações variacionais para os valores da energia de 

ligação, com funções de onda de oscilador, são dadas pela fÕTmula 

de Skyrme fSk 56] 

l * A J L + JL_ [60U + M i ± +M?JL] 

+ 
(n1©*)1 

(V.39) 



As constantes dessa fórmula e os valores das energias 

de ligação (em MeV) dos fragmentos He e a calculados com as int£ 

rações S III e S IV, estão na tabela III, junto com os valores ex 

perimentais das energias de ligação dos núcleos citados acima, 

com a correção coulombiana, considerando esferas carregadas uni

formemente (b = 1,36 fm). 

A 

3He 3 

4He 9 / 2 

ENERGIA DE LIGAÇSOfMeVJ 

3 Ke 

a 

Bo 

1/2 

1 

B l 

1/2 

1 

S III 

- 6 , 7 0 

- 1 6 , 6 1 

B2 

0 

0 

S IV 

- 3 , 0 4 

- 1 8 , 1 3 

B3 

3 /8 

1/4 

EXPER. 

-8 ,48 

-29,41 

Tabela III -Constantes da formula de Skyrme (V.39), com 

o termo t, para He, calculado com a equa

ção (V.5b), e energias de ligação dos nú-

cleos He e a, calculados com a interação 

S III e S IV, e os valores experimentais 

com correção coulombiana, para parâmetro do 

oscilador igual a 1,36 fm. 

A constante B, do núcleo He, da Tabela 111, difere do 

valor dado por Skyrme [Sk 56) porque o nosso cálculo foi feito 

com o termo t* dependente da densidade, equação (V.Sb), ao passo 

que Skyrme calculou segundo a equação (V.5a). 

A Tabela III, mostra que as interações S III e S IV não 

reproduzem os valores da energia de ligação paTa os núcleos a e 

3He. 

Os resultados dessa tabela foram obtidos com o valor fi 
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xado a priori do parâmetro do oscilador, e não correspondem a mí

nimos variacionais. Isso se verifica de fato, fazendo uma curva de 

energia de ligação dada pela formula de Skyrme (V.39) versus parâmetro do 

oscilador para os núcleos He e a com as interações S III e S IV 

(Figs. 6 e 7). Por exemplo a Fig. I mostra que com a interação 

S IV, obtemos um mínimo variacional próximo â energia de ligação 

do He para b = 1,60 fm. 

Portanto, as interações S III e S IV não satisfazem as 

condições de estabilidade para a energia de ligação dos núcleos 
3 

o e He, exigidas por JCajino, Matsuse e Arima [KMA 84] para repro-

duzir dados do espalhamento e a estrutura de aglomerado do Be, 

na região de baixa energia, com o parâmetro do oscilador b=1,36fm. 

Por outro lado, como os pontos de mínimos são próximos para o e 

He nas duas interações, calculp^os as defasagens para a intera

ção S III com o parâmetro do oscilador b = 1,56 fm que correspon 

de aproximadamente aos mínimos comuns aos dois fragmentos com 

energias de ligação -26,0 MeV e -9,6 MeV para a e He respectiva

mente. Os resultados desse cálculo estão nas Figuras 1, 2 e 3, e 

mostram que os desvios em relação aos dados experimentais ficaram 

maiores se comparados com os valores calculados com b = 1,36 fm. 

Como os parâmetros dessas duas interações foram, na reji 

lidade, escolhido., para ajustar a energia de ligação e o raio da 

distribuição de carga dos núcleos par-par ( O, Ca, Ca, Ni, 

Zr, Ca e Pb) não é" surpreendente o insucesso da extrapolai 

ção de seu uso para fragmentos muito mais leves. 

Resultados melhores que os obtidos com os potenciais 

S III e S IV, podem porém ser obtidos com uma escolha dos parâme

tros de Skyrme especificamente adaptada a uma descrição melhor 

dos fragmentos aqui envolvidos. 
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3̂  Figura 6. Energia de ligação do He(o) versus parâmetro do osciladoT, 

para a interação S III. 

E(MeV) 

Figura 7. Energia de ligação do He(o) versus parâretro do oscilador, 

para a interação S IV. 
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V.E - PARÂMETROS DE SKYRME PARA ESPALHAMENTO 3He-Q 

Para escolher um novo conjunto de parâmetros para o po

tencial de Skyrme, vamos impor as seguintes condições de estabili. 

dade para a energia de ligação dos núcleos o e He. 

££* (>H<) I - o 

§£±(*)\ ,o 
2\> Llu 

onde E, é dado pela equação (V.39). 

Exigiremos também que os parâmetros do oscilador do He e a sejam 

iguais, isto é, 

Resolvendo o sistema de equações (V.40) obtemos os se

guintes valores para os parâmetros b, t , t.. e t., 

b = 1,30 fm 

t0= -828,78 MeV fm3 

t1= 222,35 MeV fm5 

tj« 4746,40 MeV fm6 

0 parâmetro t2 não é fixado pelas condições (V.40). 



Considerando t 2=0, obtemos um estado excessivamente li_ 

gado para Be (- 8 MeV). Ajustamos então, os parâmetros t2 e W 

para reproduzir a energia de ligação dos dois estados ligados do 

,7Be : PJ/2 0,60 MeV) e P 1 / 2 (1,06 MeV). Os valores assim ajusta

dos são: 

t2 = - 12,0 MeV fm
5 

WQ = 40,0 MeV fm
5 

Chamaremos esse potencial de SAH (Skyrme Alfa-Hélio). 

Comparando os parâmetros do potencial SAH com os dos po 

tenciais S III e S IV verificamos que: t~ é do tipo S IV, t. e t_ 

são do tipo S III. Isto mostra que a matéria nuclear para o poten 

ciai SAH, tem uma dependência da densidade pequena (no sentido de 

S IV) e não localidade relativamente fraca (massa efetiva para o 

potencial SAH é igual a 0,77, comparada com a massa efetiva para 

S IV que é igual a 0,45). Qualitativamente é* razoável obtermos es 

tes resultados para sistemas muito leves, já que os efeitos acima 

citados são de muitos corpos. 

As defasagens calculadas com o novo conjunto de parâme

tros (potencial SAH) estão nas Figuras 8 e 9. 

As ressonâncias F7/7 e F5/2 a P a r e c e m agora na ordem cor 

reta e com uma sensível melhora nos valores da energia de resso -

nância. 

0 desvio que observamos nas ondas parciais S, P e D, 

que são características do potencial de Skyrme, independente do 

conjunta de parâmetros que utilizamos, mostra que devemos alterar 

a estrutura dessa interação. 0 caráter excessivamente repulsivo 

dos potenciais de Skyrme deve ser atribuído ao comportamento ina

dequado dos termos t , t. e t~ em relação ao momento relativo, o 

que já foi observado por Gogny [Go 75] que sugeriu uma modifica -
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ção que altera o alcance desse potencial já que potenciais con a_l 

cance finito tende» a zero para momentos relativos altos. 

No último capítulo apontamos vários efeitos que não fo

ram levados em conta nesse trabalho e que podem melhorar esses re 

sultados, principalmente na região de energia de laboratório maior 

que 7,0 MeV, quando o efeito do canal p- Li não é desprezível. 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSA) 

Neste trabalho estudamos o sistema de massa 7 através 

de uma descrição unificada dos estados ligados e das defasagens 

do espalhamento elástico. Ainda, dentro do formalismo utilizado 

mostramos como proceder para conseguir a diagonalização exata do 

núcleo de superposição (não gaussiano) e estabelecemos a equiva -

lência completa entre o MCG e o MGR. 

A extensão desse estudo para cálculos com canais acopla 

dos [NP 78, FT 85], onde a descrição correta da energia de liga

ção dos vários fragmentos envolvidos e relevante, nos induziu ã 

escolha de uma interação nucleon-nucleon efetiva que obteve gran

de sucesso na reprodução de propriedades nucleares nos cálculos 

autoconsistentes e do MCG. A interação de Sk/rme III e IV mostra

ram, no entanto, inadequados para a descrição de espalhamento de 

fragmentos leves. A adoção de prescrições para a escolha de novos 

parâmetros nos levou a melhorar consideravelmente os seus resulta 

dos. Esses parâmetros foram fixados pelas propriedades estáticas 

dos fragmentos envolvidos e não por um processo específico de 

ajuste dos dados estudados. As defasagens das ondas parciais 

1 « 0,1,2, e as ressonâncias nas ondas F7/2 e F5/2 foram reprodu

zidas satisfatoriamente no intervalo de energia do laboratório de 

4,0 a 8,0 MeV. 

As discrepâncias observadas para energias mais altas 

nas ondas parciais com 1 <_ 1 podem ser atribuídas a vários fato

res que não foram considerados neste trabalho: 

a) No espalhamento He-a há emissão de protons ã ener-



gia do laboratório de 7,0 MeV, o que inplica que o 

canal p- Li deve ser incluído para obtermos uma boa 

concordância com a experiência para energias supe -

riores ao limiar. 

b) A importância do terão de troca Coulombiana foi estu 

dada por vários autores [RT 70, LST 81] que mostra -

ram que a sua contribuição depende da paridade, isto 

é, é* atrativa para as ondas pares e repulsivas para 

as ondas ímpares. A não inclusão desse termo, pode

ria explicar o comportamento mais repulsivo das def£ 

sagens das ondas pares em comparação com as ondas ím 

pares. 

c) 0 caracter excessivamente repulsivo das defasagens 

das ondas parciais t £ 2 para as energias mais altas 

para as três interações de Skyrme estudadas sugere 

ainda a importância possível de modificações estrutu 

rais dessa interação. Essa questão já foi analisada 

por Gogny [Go 75] que propôs a substituição dos ter

mos t , t. et-, que têm alcance zero e uma dependên 

cia constante, linear e quadrática em momentos rela

tivos, por um outro termo com alcance finito cujos 

efeitos tendem rapidamente a zero para momentos rela 

tivos altos. 

d) Outro fator que não foi levado em conta neste traba

lho é a distorção dos fragmentos durante a colisão. 

Essa questão foi objeto de uma polêmica entre dois 

grupos de pesquisadores, que estudaram o sistema de 

sete partículas He( H) - a. Kajino, Matsuse e Arima 

[KMA 84] consideram que o efeito da distorção de 
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He( H) é desprezível na descrição das propriedades de espalhamen 

to e dos estados ligados para energias inferiores ã energia do li_ 

•iar para a dissociação completa do He( H), isto e, ã energia do 

centro de massa de 7,7 NeV para o He e 8,5 MeV para o trftio. 

Uma vez que as condições de estabilidade variacional sejam satis

feitas pelas energias de ligação e raios nucleares dos fragmentos, 

eles consideram que o MGR convencional (sem efeito de distorção) 

descreve as propriedades desse sistema que dependem da formação 

de agregados'nucleares (clusterings), tais como: energias de liga-

— - 7 7 

ção. momentos eletromagnéticos, raios dos núcleos Be( Li) e as 

defasagens do espalhamento a- He( H). Observaram porém uma sensí

vel dependência dessas propriedades com a interação efetiva utili. 

zada, conforme ela tenha um caroço repulsivo (força do tipo Hase-

gawa-Nagata modificada) ou não (força de Volkov n? 2). 

Por outro lado Kanada, Kaneko e Tang [KSK 86] argumen

taram que o efeito de distorção é crucial para descrever o espa -
7 7 

lhamento e a estrutura de agregados de Li e Be na região de ba_i 

xa energia e que a dependência com a força efetiva utilizada é 

fraca desde que ela reproduza razoavelmente a energia de ligação 

dos fragmentos. Embora concordem com a importância da condição de 

estabilidade imposta aos fragmentos [WKT 84] não consideram rele-
- 3 3 

vante que o núcleo a satisfaça simultaneamente com He( H) essa 

condição. 

0 que observamos estudando o sistema He-a com o poten

cial de Skyrme é que a imposição das condições de estabilidade pa 

ra He e a melhora substancialmente a descrição das ressonâncias 

da onda parcial F. As ondas parciais com l jç 2 têm defasagens que 

decrescem depressa demais com a energia, o que pode ser atribuído 

ã dependência inadequada da interação de Skyrme com os momentos 



75 

relativos, como ja foi comentado no item c , o que sugere um pos

sível efeito do potencial. No entanto, resultados mais conclusi

vos acerca do efeito de distorção do He(°H) no sistema de sete 

partículas, poderro ser obtidos através de um estudo comparativo, 

utilizando -s potenciais SAH e S III Cou S IV). 
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A P Ê N D I C E S 
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A P Ê N D I C E A 

Calculo do núcleo de energia <^| 2_JU+\/ÍK | j ^ onde 

^£= energia c inêt ica de um nucleon 

4 * t fc! í(«r;.iTi) 14 r *W.(J; + (TJ).H; X for,-, ir^ife. 

A força de três corpos para núcleos par-par é equi -

valente a força de dois corpos dependente da densidade[VB 73J 

A função de onda do sistema de sete nucleons é des -

crita por um determinante de Slater y^ .equação (V.l) com 

as funções de onda dos nucleons definidas pelas equações (V.2) 

e (V.3) e a densidade de partícula independente é dada pela 

equação: 

A soma se estende sobre todos os orbitais ocupados e 0* - - 1/2 

e q=- 1/2 são as coordenadas de spin e isospin e 

A matriz densidade completa pode ser escrita em termos 

de uma densidade escalar ^fir^.r'jr') e uma densidade vetorial 

${tfiL,\r,á') ambos hermitianos: 
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onde 

Sltfrf,iry;= J}, pbrr^r'o-'a'lt(T'KT/<r> 

0 núcleo de energia tJLMjlJL') Para a interação de 

Skyrme pode ser escrito em termos das densidades como: 

onde HO^ft-*') * da forma [EBG 75 »Pa 7 6J 

«cr.*,*.,- fi^íí-^-jf-í-*)^* 

Para o termo t3 .escrito como equação (V.5a) 

e para t- da equação (V,5b) 



As densidades que aparecem na equação acima são definidas pelas 

seguintes equações: 

i) densidade de partícula 

ii) densidade de energia cinética 

iii )densidade* de spin 

Sir,*,*1) ̂  S(rjL,rr) 
iv) densidade de momento 

j(r,JU') -- J_[(^-^,)f>Or,ftiir,(it,)])r^r, 

v) tensor corrente de spin 

Jav ir,#.r) & JL [(fy - *;) 5vCri,irT)]r.r, 

vi) densidade de energia cinética (parte vetorial) 

Tír.i,*') = [av ' s í ^ , r / ' ) ] r . i r , 

Para o sistema de sete partículas considerado nesse 

trabalho,o núcleo de energia ^JtlHIl'^ * d a forma: 

<l!WU'> = Tí|,i') +V,(J(f|
,)^V4Íiil

,UVlíl,|
,)f^0f>l

,)f4síi.l,J 

onde 

T(i,í»)- J L í fjf t1 - i ÍI-I')]^4U'> + 
JmÇ l [•? * J 

• j, l.l» A,Az j*̂ p ( X #.|J + J ^ - A l.l'J - á ̂  (-£ i.ll 
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VUl.fW 34. ( 3B,B^ wpf J2_ i . * ' \ -
fa*)* 1 12íl' I 

- ^ M + 6!A,)^f(^t,-)4^(-Xi..').^p(-X^]J 

I W 9 J I Z 4Z5«/V 3136 J 

r l < W I L Í25VV 3^36 J 

* I «I? J I if ?*? é2?2 <tf J 

' I V J L W <*M 3Í36 J 

I m2 JL ^ 3*3é «WJ 3f3é J 

< * * F ( + J L Í . I ' H - ^ t 2 f ifiLâ££/,2+jfiSft A2- X1.I '") 

-f 8i Ai 

-I B2 A 



p>, A U'-If f?32 9</S> 313b 

(2KJ >H* { 

V . * * )L 3 ^ 196 J 

] 4B»B4l*P f -±Li . l , l ' -22!í-U*u:*) + í£Ü*. / ' 
W ^ 3156 

1 H2 j [ 3136 125^ 44$ J 

r l 1U2 / I W «W **? J 

1 ^ /L 3136 42SHH ~¥Ü \ 

\ Wt? yL </if? ^ z,vg J 



Al = M i 

(-*'•] 
Ai = **pf-

81 -- **J- M- lx) B.z = i * 

1 \ *at* V 

Para o termo t , da equação (V .5b ) : 

V3 (*,*•) ^ ÍB x 

*Gn>av5)3 

- C A* fò")+ é"<tá"')]j 

Vi 5 (*,*•) = Lvlcflxi.'). AT B,l?i 

3wf(-3fct0-<*''(Ã*,,)l 

3«o. r('Jk") 



A P Ê N D I C E B 

O núcleo de energia potencial nuclear V(K|£') ,sem os 

ternos intrínsecos, para o sistema He-oi. é da forma 

As expressões analíticas de Vff^} foram calculadas com o progra

ma algibrico REDUCE,a partir das'requações correspondentes do 

APÊNDICE A. 

a.» J_ 
46 

«"-f(if 
a,^-6/^10^9 f * 

l5"633 y 

*-ur 
* • '&T 
- - >ii? 

E i - u l ' t f c ' 
49 

E*=-_íi_í>2/i.lk' 
30 

41566 

Ev= io_\?\kX 
35 

13 

5 

O símbolo U* vi *>•».') significa que essa expressão é obtida trocan

do Kt por v da função Uj anteriormente definida. 



in'2-

a 

W e JC = í.-2 

G<1 = 6,^35 + 3,o339(*Mrt) 
b* 

b2 

(?í3 = - 4, *SQ2 _ C,OUO W*Ul) 

f .2 &«/ z. - 10, 5oo3 _ Si, C32?lk*- <,<3SéH 4" 

tf 

Git - Qm [%L*—• &') 

d e z Gis{k*-+ti) 

Gi9 - Gie> (fc»-» /£) 



GiK-- *o. till _ 4,399o(fcr*4*J 
b* 

£23 = - 3.635? 4 (,0956 f4M") 
b2 

ft? = - Q,?96£ + 0,(fSH3kz^O,23eG^ 
b* 

Q2s= 0.9H6. _ 0,35-694* + 40W2 4?2 

&T * ft</U*-*4') 

ft/* ft*-(4*— 4') 

fts * ft* (4*—»4') 

H41 = -5J2Í3C 4.4' 

M<2= -0,243^4.4' 

H/3z 10,576* 4.4' 

H<t/ = ^ W i o t . V •= w»* 

HIÍ-= (,^</o fc.4' = Hi, 

Wa\ = * o , I O Í ( 1 lfe./fe' 

Wi2 = -? , *<** fc.t 



H23 = S,H2(> ik.ik' 

H2T= -0,509*4.1; =H»p 

D 3 = - 0,22*0 m i t / ^ j 

Di?1 _ 0,2301 ffc* . of3Fi«t*i;1 

D«- = -0,f699l*tf - O.MSgfc* 

Pi^ -0,50*3 L'l* - q ^ f H ' t * 

p 5 = D*ffc—4!) 

F4 ^ o , W 3 (,'fc. I»' , P* * <V*3<j* iz k. «,' = F* 

Fa* qftt f Pl .1' , hr= -QI53Í I'fc.li - F* 

P3 = -0,366?rt.É , Fé - - U L»1LL' - Fs 



i"*(?r 
f "fê)" 
T-fftí' 
p- - «sr 
c- i t r 
' I9ó41 / 

1 [Q49H 1 

U3*i y 

r- «•(#)* 
f—W; 

U M 9 Í 

* - * " 

5 ^ J/.t/tlr' 

119 

5 

-29 

414 

95-41 

S?s 392 \JkX 
4o8* 

5 f . - iM> tf4.if 

199 

Sio=-i?íftt 
49 

S<2 . _ fc>* fc.t 



« 8 

< * * 

Q% 

& = - 9»y»*ol i/Uf _ ?x 3363 t* lf 

h= - 4669 tfuJ „ 3lS=h VIU* 

f?f̂  - ? x 4K? tf i« _ T-x35ò3_HI? 
54x4361 1HK13(>1 

&*= - jéL^l? - JSUití' 

*Sx**13 f*?l13 
fia- -l±-l2tí - l±.\?l? 

3 

Xi -- A,*iiAo xio 

X a = o, 4o3P A/o"2 

363 * - 0,^00x io2 
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A P Ê N D I C E C 

O potencial nuclear *&x(& 4.') n a onda parcial 1 e 

dado por: 

onde 

Ui£) * l^-faf' f, H i-W Hjf*T "j***f ^f t~ t f )J 

2 V 15 I 

iff 

fé 33 

3 1 « M l 1 
para J - 1,3,4 
para *~5,5 , 6 

A função AjKx) i a função de Bessel esférica modificada 

ordem 1, 
de 



M--M)1 

ô « (oAxJMlf* a,* = í 

U (--)' pjr i Á - 3 , 5 - , 4 , ? , 10,4?. fl 



Vtt*a,4') - 4ÍI w. rj(j*o-AU<o-H3 44' 
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<2JL-tO 

3 , ^ 
C_» X*> -irtb «0 
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Página 35 , Equação (IV.20) 

<^lk) rVÃÕÕ1 ( *Í<*)^U) OU 

Página 47 , segundo parágrafo: 

Hartree - Fock [VB 72,Va 73 ,BFG 75] 
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