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SIMETRIA QUIRAL:

SUA QUEBRA E SUA RESTAURAÇÃO iNO NÚCLEO*

Gastão Krein

Dtpariarntnto it Física h UFSM

97.119 Sania Mark/RS

RESUMO

Nesta palestra discutiremos alguns aspectos da quebra dinâmica da simetria
quiral e sua restauração no núcleo. Após urna introdução histórica a respeito do es-
tabelecimento desta simetria como uma simetria fundamental do mundo badrônico,
a simetria quiral será discutida no âmbito da QCD. A seguir, o modelo de Nambu-
Jona-Laánio será apresentado como modelo-protótipo para a realização da sime-
tria quiral na QCD e para descrever sua restauração em função da densidade de
quarks. E, finalmente, serão apresentados argumentos em favor de possíveis con-
seqüências para a Física Nuclear de uma restauração parcial da simetria quiral
como função da densidade nucle r.

Trabalho parcialmente financiado pelo CNPq.



I. INTRODUÇÃO HISTÓRICA1

O marco 0 (1958) da simetria quiral é a relação de Goldberger-Treiman2:

A, (1)

onde mN Ü 939 MeV é a massa do núdeon, g x N s - 13,4 é a constante de
acoplamento píon-núcleon, ft a 93 MeV é a constante de decaimento do píon
e 2A - h 25 é a renormalização da corrente vetorial axial do decaimento j9 do
nêutron. Esta relação é válida dentro de 10 % .

O que está por detrás desta relação? Esta pergunta pode ser respondida
considerando-se a relação entre as correntes vetoriais e axiais das interações fracas
e as correspondentes das interações fortes.

A corrente hadrônica de isospin V^z), com «=1,2,3, pode ser escrita como

W = j % r ^ + ..., (2)

onde N(z) = (p(z), n(x))t com pen sendo os campos de Dirac correspondentes
ao próton e ao nêutron, 7M são as matrizes de Dirac uiaais e r1 são as matrizes
de sospin de Pauli. Na Eq. (2) acima escreveu-se somente a parte nucl ônica, as
contribuições de outros hádrons estão indicadas por .... Se a simetria de isospin
fosse exata, a corrente de isospin (completa, com as contribuições de todos os
hádrons) seria conservada:

' = o. (3)

A hipótese da "conservação da corrente vetorial" (CVC)3 diz que a corrente
da £q.(2) também é a corrente hadrônica fraca que ocorre, por exemplo, no decai-
mento j0 do neutron. Isto levou à pergunta: Será que a corrente axial que ocorre
no decaimento 0 poderia também ser identificada a uma corrente hadrônica axial

4 ^ V + ..., (4)

conservada? Não, pois se isto fosse verdade,

Í (5)



implicaria em que os píons carreg&do? nao decairiam, pois

Mas, por outro lado, tem que a divergência da equação acima implica em

Esta relação deu origem è hipótese de "conservação pacial da corrente axial"
(PCAC)4, i.e.,

^ * ) = / , m t V ( 2 ) . (8)

O pequeno valor da massa do píon, em relação a outras massas da escala hadrônica,
suporta esta idéia de una "quase" conservação da corrente axial e, portanto,
da existência de uma simetria quase perfeita entre as correntes hadrônicas de
isospin e isospin axial. A relação de Golberger-Treiman, Eq.(l), pode ser obtida
comparando-se os processos de decaimento ft do neutron e o decaimento do píon,
sob a hipótese de PCAC. Os detalhes não são mostrados aqui devido à falta de
espaço, mas podem ser encontrados na Ref. 5.

O marco 1 da simetria quiral é a introdução da "álgebra de correntes" por
Gell-Mann6 em 1962. Iuo ejtá baseado no seguinte. Seja Hs o Hamiltoniano das
interações fortes. A conservação da corrente de iso&pin implica em

[ÍT5,ÇV] = O onde CV = /

Se a conservação do isospin axial fosse exata, ter-se-ia

[BS, <&] = 0 oode Q\ = jtt 4(*), (10)

Certamente que nem a Eq. (9) nem a Eq. (10) são exatas, mas PCAC sugere que
são "quase" exatas. No limite de simetria exata, tem-se a relação de comutação a
tempos iguais usual entre as correntes de isospin:

e, como AlAx) é um vet r de isospin, tem-se



(12)

Postulando-se em adição a seguinte relação de comutação entre es correntes de
isospin axial

4 ^ W * (13)

tem-se uma álgebra fechada de correntes. O conjunto de equações Eq. (11)-(13)
forma o que se chamou de álgebra de correntes.

Usando as definições das cargas, Eqs. (9)-(10), e as relações de comutação
das Eqs. (11)-(13), pode-se mostrar que as combinações das cargas

<?'± = \[<?r ± <?*]

obedecem separadamente a álgebra do grupo 527(2):

•'c'7fc<#, B i . 4-1 = •' £'7

A álgebra definida pela Eq. (15) é a algebra do grupo SU(2) x SU(2). As cargas
Ql± são do tipo UV ± A", envolvendo a estrutura (1 ± 75) (ver Eqs. (2) e (4)), a
qual é auto-estado do operador "quiralidade" 75. Por isso, esta álgebra é chamada
de USU(2) x SU{2f quiral.

O uso da álgebra de correntes e de PCAC permitiu o entendimento e a predição
de vários fenômenos hadrônicos, trazendo a confiança de que & simetria chiral
(aproximada) é, após o isospin, a melhor das simetrias hadrônicas.

O marco S da simetria quiral é a introdução7 de Lagrangianos efetivos para
a implementação da simetria quiral. A idéia por detrás dos Lagrangianos efetivos
é que os resultados obtidos pela álgebra de correntes e PCAC podem ser equiva-
lentemente obtidos através de um formalismo em que a simetria SU(2) x SU(2)
quiral seja uma simetria aproximada de um Lagrangiano, o qual tem a forma geral

C = C, + eCSBi (16)

onde Co é simétrico sob transformações quirais SU(2) x 5^(2) e c C$B é um termo
que quebra explicitamente esta simetria. PCAC é realizada quando o parâmetro
adhnensional Í é pequeno na escala hadrônica.

Uma vantagem desse método é a possíblidsde de se usar teoria de perturbação
no parâmetro e, o que, através do mo de regrai de Feynainn, certamente é muito



maÍ3 simples e familiar do que a manipulação de ccmutadore3 da álgebra de cor-
rentes. Certamente que não há nada de exótico em implementar simetrias inter-
nas através de um formalismo Lagrangiano; isto é prática comum em Teorias de
Campos. No entanto, a utilização desta prática no caso da simetria quiral foi re-
tardada devido a uma dificuldade conceituai, a saber, a maneira como a simetria
Lagrangiana é realizada no espectro de estados.

No caso de simetrias internas usuais, tais como o isospin, o espectro de estados
pode ser classificado pelas representações irredutíveis (multipletos) do grupo de
simetria. No limite de simetria exata, todos os membros de um multipleto têm
a mesma massa. Portanto, se, por exemplo, a simetria de isospin (5(7(2)) fosse
uma simetria boa, os membros do isodubleto de núcleons teriam a mesma massa
(Mp = Air»)) como também os membros do tripleto de píons teriam a mesma massa
(mT+ = mTo = mT-) . Diz-se que a simetria é realizada no modo de Wigner.

O problema com a realização da simetria quiral no modo de Wigner é que,
devido a 75, cada multipleto deveria aparecer acompanhado de outro de paridade
oposta. Portanto, o octeto de méson* pseudoescalares deveria aparecer acompa-
nhado de um octeto de mesons escalares. Do mesmo modo, os bárions de spin-
paridade Jp = \~ deveriam estar acompanhados de bárions com Jp = \ . Isto
não é observado na natureza.

No entanto, há uma outra maneira de a simetria do Lagrangiano se manifestar
no espectro; no modo de Nambu-Goldstone : a simetria do Lagrangiano não é a
simetria do estado fundamental8. O exemplo familiar é o ferromagneto: apesar de
a interação spin-spin ser rotacionalmente invariante, o estado fundamental tem os
spins orientados numa direção específica e não é rotacionalmente invariante. Ainda
mais, se a simetria é realizada neste modo, Goldstone mostrou que o sistema deve
possuir uma excitaçâo bosônica de freqüência zerc que, na linguagem da Teoria
de Campos, significa a existeência de uma partícula de massa zero (o bóson de
Goldstone). Neste caso, diz-se que a simetria foi quebrada espontaneamente (aqui
não vamos fazer nenhuma distinçãc entre quebra espontânea e quebra dinâmica
de simetria).

Pois é exatamente desta maneira que & simetria quiral SU(2) x Slr(2)é pen-
sada ser realizada na natureza. No limite de simetria exata, o píon seria o bóson
de Goldstone. Na natureza, devido ao termo Í ^ 0 na Eq. (16), a massa do píon é
quase zero, a corrente axial, ao invés de ser conservada, obedece PCAC, e a relação
de Goldberger-Treiman não é exata.

Para concluir esta seção, convém obeservar0 que se as leis da natureza fossem



totalmente conhecidas, não haveria motivo algum para se estudar simetrias e leis de
conservação: o estado de qualquer sistema poderia eer calculado de uma equação
básica, a qual conteria todas as simetrias e !ei& de conservação. A utilidade destes
conceitos está exatamente no fato de que não se conhecia (se conhece hoje?) a
teoria fundamental das interações fortes. Muito do que Be sabe hoje, foi apren-
dido através do uso da simetria quiral, e a Cromodinâmica Quântic& (QCD), se
realmente for a teoria fundamental, deverá realizai a simetria quiral no modo de
Nambu-Goldstone. Este é o assunto da próxima seção.

D. CROMODINÂMICA Q U Â N H C A

A Cromodinámica Quântica10(QCD) supostamente é a teoria fundamental
das interações fortes. A Q3D é uma teoria de calibre, onde o grupo de calibre
é o grupo de cor SU(Z). Os graus de liberdade fundamentais são os quarks e os
glúons, O Lagrangiano da QCD é

CQCD = Kh>P - " # " \ *"** » (17)

onde F ' r é tensor de campo

P* = VA9 - 0M» + ig [A", A'], (18)

D* é a derivada covariante

PaP + igA* (19)

com
A' = AMS", [Aa, A») = i/4ÍeAe, o = 1,2, . . . , 8 (20)

(soma sobre índices repetidos) e g é a constante de acoplamento quarlc-glúon. Os
/**"s são as constantes de estrutura do grupo SU(Z). O campo fermiõnico, além
da cor, carrega números quantia» de sabor SU(N), com N sendo o número de
sabores (up, down, strange, charm, etc.). m é a matriz (N x N) da* massas de
corrente.

Um doe fatos marcantes a respeito da QCD é a propriedade de liberdade
usíntótica: a distâncias muito curtas (ou grandes momenta transferidos) a teo-
ria comporta-se como se fosse uma teoria fracamente acoplada, Esta propriedade
permite o emprego de teoria de perturbação para processos de altas energias.



Cálculos realizados para estes processes mostram uma concordância impression-
ante com os dados experimentais, o que tiouxe a crença de que a QCD seja a
teoria fundamental.

No entanto, até o momento os quarks e glúons não foram detetados direta-
mente. Isto levou à hipótese do confinamanto da con quarks e glúons não são
observados assintoticamente, estão permanentemente confinados no interior dos
hádrons, os quais são objetos singletos de cor (carregam cor zero). Sob o ponto de
vista teórico, não foi provado até o momento que a QCD apresenta o confinamento
da cor. A dificuldade está no fato de que o confinamento é um fenômeno de baixas
energias, onde a propriedade de liberdade assintótica não existe e, portanto, teoria
de perturbação não pode ser empregada. Cálculos não-perturbativos em Teoria
de Campos são extremamente complicados.

No limite de m -• O, o Lagrangiano CQCD « invariante sob o grupo quiral
SU(2S i SU(2). Como foi visto na seção anterior, esta simetria deve ser realizada
no modo de Nambu Goldstone, Le., CQCD dever realizar a quebra dinâmica da
simetria quiral (DxSB). m joga o pape1 de c da Eq. (16). Como no caso do confi-
namento, este é um fenômeno de baixas energias (grande comprimentos de onda,
baixos momenta) e portanto métodos não-perturbativos devem ser empregados.
Até o momento não foi mostrado que a QCD realiza a DxSB.

Tanto no caso do confinamento como no caso da DxSB, como não é possível
resolver a teoria, a solução é ap iar para modelos e tentar aprender sobre os meca-
nismos responsáveis por tais fenômenos. O que significa resolver a teoria? Signifies
encontrar as funções de Green (propagadores e vértices) da teoria. De particular
interesse para a DxSB é o propagador de quarks S(p), cuja forma covariante mais
geral, quando m -»O é dada por

onde Z"l(p) s .4(f2), Jl/(j>2) = Btf)jA![f) e E(p) é a autoenergia dos quarks

E(p) = [ l - V ) ] / + *(/>'). (22)

satifaz a equação de Schwinger-Dyson,

= •' J f I j g p . S(i)D"(k - p)T,(k, r), (23)



oiide IP'"(q} é o propagador de glúons e T^ik, )) é o vértice qu&rk-giúon. A
equação integral para T,(p). Eq. (23), está representai na Fig. 1. a seguir.

tf"

I
Fig. 1. - A autoenergia doe qup &s

A D^SB ocorre quando E(p) desenvolve um termo de massa A/(p2)' uma
compor, iute escdlar de Lorentz no propagador não é invariante sob SU{2) x SU(2).

A grande dificuldade de se resolver a equação de Schwinger-Dyson está no
fato de que é necessário se conhecer o propagador de glúons Dhi{q) to vértice
quark-glúon rM(fc.p). Estas quantidades, por sua vez. também satisfazem uma
equação de Schwinger-Dyson. Na verdade, há uma cadeia infinita de equações
acopladas, cuja solução, até mesmo de maneira aproximada, é sem esperança.

Teorias de calibre na rede têm alcançado um relativo sucesso para tratar
estes problemas nâo-perturbativos, mas os resultados obtidos até o momento não
possuem a precisão desejável. Portanto, é necessário apelar para modelos feno-
menológicos. A Ref. 11 apresenta alguns trabalhos desenvolvidos nesta direção
pelo presente autor. Na próxima seção, será discutido o modelo de Nambu-Jona-
Lamnio12(NJL), o qual é pensado como sendo um modelo para se estudar a D^SB
naQCD.

III. MODELO DE NAMBU-JONA-LASINIO

O modelo de Nambu-Jona-Lasinio foi introduzido na era pré-QCD, em 1962.
Na época, o modelo tinha a intenção de ilustrar as idéias sobre a D\SB, onde
o píon aparecia como um estado ligado de núcleon-antinúdeon. Este modelo foi
resuôscitado no contexto da QCD. onde os graus de liberdadade fundamentais são
os quarks. Os glúons são substituídos em favor da interação puntuil de NJL.
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Urna das "vantagens deste modelo é a possibilidade de solução (quase)analítica da
equação de Schwinger-Dyson. Outra vantagem é a possibilidade de se estudar de
maneira muito simples a restauração da simetria quiral como função da densidade
e temperatura.

O Lagrangiano do modelo para um sabor somente é

v(iV' - tn)v + G pv) 2 + ( * W l (24)

onde G é a constante de acoplamemo e m é a massa de corrente dos quarks. No
limite de m -• 0, C^JL é invariante sob transformações quirais SU{2) x SU{2).

A equação de Schwinger-Dyson no limite m — 0, na aproximação de Hartree-
Fock. é simplesmente (para detalhes ver Ref. 12)

A

M=24[dkk> 5£—... (25)

A é um cutff. o qual é necessário pcis o modelo não é renonnalizável. A D^SB
ocorre quando Aí ^ 0; mas isto só acontece a partir de um certo acoplamento
críiico, G > Ge. A massa dinamicamente gerada está diretamente conectada
com o parâmetro de ordem (condensado de quarks)

A

•= 7>S(*,Q) - - [dk Jb2 — r ~ M.
J (fc2 + AP)*

Para aplicações realistas, é necessário introduzir cor e 6abor. Estes entram
apenas como u m degenerescência, e o Lagrangiano é simplesmente (para 2 sa-
bores, up e down)

(27)

onde f são as matrizes de Pauli e m é a matriz diagonal de massas de corrente

V 0 rov
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Neste caso, obtem-se13 duas equações acopladas para as massas dinamicamente
geradas Mu e Má

M, = mB + ZMJiMu, + \htiWi), (29a)

lMdI{Má) + 7-MJ{Mu), (296)

onde
A

= % fdh - r . (29c)
* l (* 2+~

Usando os seguintes valores para os parâmetros do modelo, A = 800 MeV.
= 4.0 MeV, mi = 10 MeV e GA3 = 1.85. obtem-se14 bons resultados para a

massa do méson x, para / „ para as massas dos quarks constituintes A/o e Md-
para o parâmetro de ordem, etc.

A altas temperaturas e densidades, acredita-se que a QCD sofra duas tran-
sições de fase: o desconfin&mento da cot e a restauração da simetria quiral A
temperaturas e/ou densidades moderadas, como no caso dos núcleos, o desconfi-
mento e a restauração da simetria não cerão completas, mas apenas parciais. Num
estudo recente13'16, as conseqüências de uma restauração parcial da simetria quiral
(PRCS) no núcleo foram invés' '.gadas no contexto do modelo de NJL Em presença
de um mar de Fenni de quarks, a única coisa que muda nas equações para Mü e
Mi é o limite inferior da integral da Eq. (29c)

J(M) = 22 fdk í r (30)
A

= 22 fdk í

onde o momentum de Fenni está relacionado à densidade de quarks pt através de

A Eq. (30) torna claro que, quando kf — 0. a simetria quiral é restaurada e
M-m. __

A Fig. (2) a seguir mostra a dependência das massas M = \{S(U + Md)
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e 6M = {Mu - Md) como função da densidade nuclear (p — 3pç). Note-se que
enquanto bM muda pouco com a densidade, A/(/>o)/M(0) « 0,75. onde po corre-
sponde à densidade da matéria nuclear a: 0,17 núcleons/fm3.
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Fig. l.JIe SM em função da razão

Certamente que uma massa constituinte não pode ser medida experimental-
mente; contudo, existem vários modelos bem sucedidos de quarks constituintes
para os bádrocs. Portanto, podemos investigar possíveis efeitos de uma PRCS
nas massas dos prótons Mp e neutrons Mn no núcleo. Na Ref. (13), empregamos
o modelo de Isgur k Karl1*, o qual têm sido muito bem sucedido na descrição
dos valores das ma&as e das diferenças de massas doe mesons e bárions. A Fig.
(3) a seguir mostra A/jy s \[M? + Mn) e àMpn s {Mf - Mn). Como pode ser
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observado na figura, há um efeito significativo de PRCS tanto em Aí.v quanto em

àMpn- A curva tracejada não é relevante para a discussão aqui. detalhes odein

ser enconíardos na Ref. 13. É interessante nct&r que LM?n pode inadir de sinal

coro o aumento da densidade.

0.5 1.0

Fig. 3. Mu e &Mpn em função da razão p/p0.

O resultado interessante é que àMpn está na direção correta para explicar a

anomalia de Nolen-Schiffer

áMetptih0 s M{Z, N) - M{Z' = N, A" = Z)) = A A Í W + A.V,,. (32)

A anomalia é que àMtipeih0 (Uor) < AA/Íl;í;\,(ezper.). Portanto, à medida que
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cresce, a anomalia decresce. Usando o método das regras de soma da QCD
(onde o passo intermediário de ur^ modelo de qyarks constituintes é evitado), os
autores das Refs. (17) e (18) confirmaram os resultados acima descritos.

Na mesma direção de uma PRCS no núcleo, a Ref. (15) investiga estes efeitos
no espalhamento quase-elástico de elétrons por núcleos. Estes efeitos não serão
discutidos a^ui.

IV. CONCLUSÕES

Nesta palestra procurou-se mostrar a importância da simetria quiral no con-
texto da Física Nuclear. Em particular, procurou-se argumentar que o núcleo
pode ser usado como laboratório para testar a QCD e uma de suas simetrias fun-
damentais. Através de um modelo simples, o modelo NJL, mostrou-se que uma
restauração parcial da simetria quiral pode ter conseqüências no núcleo, como por
exemplo, uma possível explanação para o efeito de Nolen-Schiffer. Uma nota de
advertência, contudo, é apropriada neste ponto. Além do modelo de NJL não con-
ter o efeito do confínamento da cor, há em adição a questão de que o problema de
muitos corpos nuclear não estar sob controle num tipo de cálculo como o descrito
acima.

Como conclusão, espera-se que ao final desta palestra a platéia tenha sido
convencida de que muito ainda resta ser feito no estudo da QCD a baixas energias,
e de que a Física Nuclear pode ajudar muito neste sentido.
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INTERFEROMETRY OF HIGH ENERGY NUCLEAR COLLISIONS

Sandra S. Padula*
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Rua Pamplona, 145 - 01405 São Paulo - SP - Brazil

Interíerometry or HBT effect or GGLP effect refers to the same phe-

nomenon, corresponding to the possibility of determining space-time dimen-

sions of particle emitting sources. This is accomplished by the width of the

second order correlation function, the term "second" referring to intensity

interference as opposed to the commonly known amplitude interference in

Optics. It was discovered in the mid fifties by Hanbury-Brown and Twiss[l].

after whom it was named. Later, in 1960, analogous effect was observed

by Goldhaber et al.[2] when studying correlations betweert equal pions pro-

duced in pp collisions. After that, it was also known as GGLP effect. More

recently, along the last decade, the phenomenon was faced as a potential

powerful, tool for probing the Quark Gluon Plasma (QGP), expected to be

formed in high energy nuclear collisions or in high multiplicity fluctuations in

pp collisions. Interferometry then would be useful for measuring the expected

large space-time dimensions of the QGP.

For pedagogical purposes, it is useful to start with the case of two point

sources for illustrating the concept of interferometry (for interesting reviews,

see Ref. [3,4]). Consider then that two point sources 1 and II located in xj1 and

Xj emit identical quanta which are simultaneously observed, with momenta

ÁrJ* and k%, at detectors A and B, located at x^ and x^,, respectively, as

illustrate in Figure 1.

• Supported by Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

(CNPq'>. Brazil
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FIGURE 1:

Since the two particle are identical, there are two possibilities for writing

the amplitude for simultaneous detection: A detects the particle emitted by

source I and B the one emitted by II or vice-versa, i.e.,

l=U

(D

where <f> is the associated emission phase, here assumed independent of k.

The ( + ) sign refers to bosons and the (-) one, to fermions. We are implicitly

considering that the equal quanta are p'on (unless otherwise stated). The

two sources may be chaotic, like a thermal source, or coherent, like a laser.

Let us consider here that they are completely chaotic. If so. the phases

change in each emission and we should consi ler an average over phases when

calculating the corresponding probability. If we take this average over a time

long compared to the phase fluctuations, the probability for observing the

two pions simultaneous!; is given by

(2)

The final result follows from the chaoticity assumption and from



The two-particle correlation function is then given by

where P(Ât) are the single inclusive distribution which, for the case of two

chaotic point sources equals unity after taking the average over phases during

a very long time.

We should notice that, in the case of identical bosons, there is an en-

hancement of the correlation function when their relative momenta are small

compared to the inverse of the typical spatial dimensions of the reaction vol-

ume. For large values of their relative momenta, the correlation function

should tend to one. what is clearly not the case for (3). but this is just an

artifact of having only two point sources. An important fact that should be

emphasized is that the HBT/GGLP effect follows not only from the Bosc-

Einstein symmetrization but also from the fact that the source is incoherent.

This means that, for completely chaotic sources, C(k\,ki = 0) = 2 and that,

for completei}1 coherent sources, C{ki. k?) = 1 for all values of the momentum

difference.

Above, we have considered the simple case of only two point sources. More

generally, for extended sources with normalized space-time distributions p(x),

the two-particle inclusive distribution for completely chaotic sources, is writ-

ten as

= P(ki)P(h)Jdixld*x2\A{ki,k2)fp(xl)p(x2)
2} , (4)

the second term corresponding to the Fourier transform of p(x).

The correlation function, according to (3), is written as

) , (5)

where A is the incoherence or chaoticity parameter, introduced by Deut-

schmann et al[5] for reducing systematic errors when fitting the theoretical

curves with experimental results. This was due to the fact that the experi-

mental results hardly reached the maximum value of 2, while the theoretical



curves assumed this value in the zero of the variable in terms of which the

correlation function was plotted. According to their suggestion then, com-

pletely chaotic sources would result in A = 1 whii' completely coherent ones

would correspond to A — U. However, we should be very cireful when estab-

lishing this correspondence in a straightforward way: usually, the correlation

function is studied in terms of one of the so-called Kopylov variables, which

are defined in Figure 2, e.g.. C{qj) as a function of qj. while çj, was» ideally

considered to be zero. In real life, ho .ever, we deal with the problem of finite

(and sometimes low) statistics for the events. What happens is that qi is

not zero but is considered in a finite interval. This fact, by itself, is enough

for making C(qj) < 2 even for completely chaotic sources! ThL important

point was already emphasized in Ref.[22.7j.

"1

FIGURE 2:

The Kopylov variables qi and gjare defined as the projections of the momentum

difference ç = Jtj — Jt2, respectively,- parallel and perpendicular to the average

momentum of the pair, A' = £(*i + k2).

When dealing with expanding sources, as is the case of high energy colli-

sions, qi is usually considered as the component of the momentum difference

parallel to the collision axis and qj as the component perpendicular to that

direction.

In (5). we see that the correlation function is related to the Fourier trans-

form of the source spacc-tiinr distribution. Being so, given a certain distri-



bution according a specific model. eq.(5) would return the parameters like

radius R and lifetime of the source or the chaoticity parameter, when fitted

to the experimental data. However, we should emphasize that this straight-

forward correspondence between correlation function and geometrical infor-

mation about the source is only valid when the phase space distribution is

completely decoupled, i.e., when D(x,p) = p(x)f(p). This is true for the

original HBT effect but is usually not valid for high energy collisions, where

the source expansion and other dynamical effects may blur the behavior of

the correlation function as we will see later. Before discussing this point in

more detail, let us open a space for mentioning some of the most signifi-

cant contributions to the field besides those already mentioned and the more

commonly used parametrizations for fitting data.

One of the most popular parametrizations along these last thirty years is

the Gaussian or GGLP type, where the space-time distribution of the pion

emitting source is considered to be a Gaussian in shape, which results, from

(5), into

C(kuk2) = \ + rR^-^ , (6)

where R is a parameter that represents an average over space and time di-

mensions. However, as noted by Bowler[8], this parametrization. is good

only if p{q) contains no directional dependence, i.e., if it depends only on

the modulus of the 4-vector q (besides, of course, the phase space decoupling

already mentioned above).

Another well known parametrization, proposed by Kopylov. Podgoretskii

and Grishin[9] and used in several cases from the beginning to the mid 70s,

considers excited systems as sources of pions, emitting them from the surface

of a sphere of radius R, with exponential lifetime. As a consequence, the

correlation function is written as

^ ^ ^ H + d b r K l - , (7)

where Co — E\ — Ei % qi for small values of the squared (q7) 4-momentum.

In '74 Cocconi[10] re interpreted the quantity CT = f(< R) as the thickness

of the pion emission layer.
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We should notice that both parametrizations mentioned above should be

restricted to applications involving static source?, .since no effect of expansion

is being taken into account in their prescription. In what follows, we will just

briefly comment about the other models, without mentioning their specific

form for the correlation function.

A more general formulation for chaotic sources was suggested in '73 by

Shuryak[ll], in which any type of source could be introduced. At the end

of that decade, on 77, Grassberger[12] pointed out, for the first time, the

important role that resonances would play in interferometry. This is because,

a resonance of 4-momentum k, mass M and width T would travel a distance

"- jft before decaying, causing interfering effects whenever Pç,, < MT. We

will see later on that this effect really seems to be quite significant.

We mentioned above the importance of the source degree of chaoticity for

the con tractive interference of identical bosons. In '77 and "7y. Fowler and

Weiner[l3] and in '79, Gyulassy, Kauffmann and Wilson citegyu proposed

different formalisms for studying the cases of coherent, partial coherent and

chaotic sources. They also suggested different approaches for treating final

state interactions among the emitted particles, an effect which also may dis-

tort the behavior of the correlation function. In this context, more recently,

Suzuki[15] in '87 :id Bowler[16] in '8$, analyzed the distortions introduced

into the correlation function coming from s-wave • : scattering phase shifts

in the channel of isospin 1 = 2. Another point we mentioned in connection

with eq.(5) was its validity restricted to having uncorrelated phase space (for

a detailed discutions of its implications, see Ref.[l7]'t. i.e.. space-lime distri-

bution decoupled the energy-momentum one. If that was the general case,

the formulation proposed by Van o and Koonin[18] in '78 would apply. How-

ever, this would not be expected to be the case for pions produced in c+c~

annihilation. In '85 Bowler[:v. as well as Andersson and Hofmann[19] in '86.

proposed that the sources in that case would be given by string fragmentation

models.

Considering pion intcrfcroinetry as a powerful probe of the expected quark

gluon plasma formation, some models were proposed that had this hypoth-

esis a? starting point, i.e., the pion? observed in coincidence experiments
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would have been originated in the hadronization of the plasma. The models

by Pratt[20] ('84 - '86). Hama and myself|22] ('66 - '86) and of the group

Makhlin. Sinyukov &nd Averchenkov[23] ('87,'88) considered a hydrodynamic

evolution for the plasma. On the other hand, the model by Bertsch. Gong and

Tohyama[24], the hadronization happened by evaporation of plasma droplets

(globs). The first three groups observed a characteristic symptom of the

breakdown of the straightforward geometrical interpretation associated to

eq.(5 i: the correlation function, besides depending on q = k\ — Jt2. turned to

depend also on K = ^(kt + k2). The two first groups above also observed

that fluctuations in the breakup time would distort the correlation func-

tion and that, as a consequence, the C(qr |[ Ky) would be narrower than

C(qr JL Kj ) . Later, Bertsch[24] named these variables respectively as qour

and qsiD and suggested as a unequivocal way of testing the QGP formation.

However, this was shown not to be the case[7], due to the limited statistics

still available. But, a necessary test for completely trusting the QGP based

models, is to discard more conventional explanations. With this in mind, a

resonance gas model based on the ATTILA version of LUND[25] model and

treated in terms of the Covariant Current Ensemble[14] with phase-space cor-

relations implicity bilt in. was proposed'"], where the experimental cuts were

taken into account in a Monte Carlo code. Actually, as we see in Figure 3, the

experimental uncertainties do not allow for favoring any of these classes of

models just discussed: all them seem to be compatible with data. Within the

same context, Csõrgo. Zimányi, Bondorf Heiselberg and Pratt[26] developed

afterwards an interferometry code with output coming from SPACER[27] ver-

sion of LUND model, where resonances were included, as well as experimental

cuts. However, they applied a formulation of Yano-Koonin type, which, as

already mentioned before, is ligorous only when phase-space correlaitons axe

weak.

On resuming our discussion about the restrictions imposed on the appli-

cability of <*q.(5). we emphasize agaiu that it is only valid if the freeze-out

space-time and momentum coordinates of t V pious arc uncorrelatetl. In high

energy hadronic processes there are many potential sources of such correla-

tions which can significantly modify[20.21,22,23] the form of C(A'j. A'j). and



thus, the geometrical parameters obtained with (Ó; could be misleading. Tor

instance, in the Bjorkcn ln^ide-Outside Cascade picture there is a strong

correlation between longitudinal coordinate z and longitudinal momentum

component pz[20,21,22,23], which drastically alters the form of the correla-

tion function. In such cases the analysis of correlation functions necessarily

becomes model dependent.

In the case of pion interferometry of nuclear collisions at 200 AGeV there

are several dynamical effects which may be important to take into account,

even if we restrict our attention to completely chaotic sources for which X =

The rapidity distribution is clearly not uniform and has a width[6] Ye ss 1.4

for 7T~. Also a large fraction of the final r~ could arise from the decay of

long lived resonances such as u\Á'",rj,- •• [12]. In coordinate space, the finite

nuclear thickness together with r< sonance effects can lead to a large spread

( A T ) of freeze-out proper times and to a >vide distribution of transverse de-

coupling radii. In phase-space, the imperfect correlation between the space-

tiinc and momentum rapidity variables, defined by T) = | log((f + z)/(t — z))

and y = *log((£ + px)/(E - pt)), should be taken into account. Other

correlations, e.g., between the transverse coordinate (xx) and the transverse

momentum component (px)- may have to be considered if hydrodynamic

flow occurs.

To incorporate these many effects, a Monte Carlo program was developed[7j.

based on the covariant current ensemble formalism[21]. In this formalism an

ensemble of pion source currents is specified as {j3(x) - jo{u^(x - xa)u)},

where u£ is the four-velocity. x0 is the «pace-time origin of current element

a, and jo{x) specifies each current element in its rest frame. The Fourier

transform of the total source current is then

j{k) - zljo{u2k)e' r*e"!i>'* . (8)
a

where the factors t"t>a are random phases in the case of completely chaotic

sources. The ifou6/e-pion inclusive distribution function is then given by

•which involves the ensemble average over all the space-time coordinates j a ,

^itjegj^ arid random phases cy In terms of the pion "freeze-out"
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distribution

,p) = (6<U-x,)64(p-pJ) , (10)

where p" = miij, the single and double pion inclusive distribution functions

can be written as[21]

Pt(k) = G{k,k) , P 2 (* , .* 2 ) = G( ir I ,Ar , )G(^ .M+ I W i T J t 2 ) [2 . (11)

where the complex amplitude C{ki.k2) is given by the convolution of the

freeze-out distribution and two cm rent elements that characterize the pro-

duction dynamic^,

G(kuk2) = J fpDiwfàipkjfm) (12)

jo(ph/m) = {el9I'3'o{Pahlm)jo{pak2lm)) ,

with q" = it? - Jt£.

To make specific calculations, the covariant pseudo-thermal parametriza-

tion for the current elements[2l] was adopted, in which

is characterized by a effective "temperature" T. In this case the amplitude

assumes the particularly simple form G[ki,k2) - ( e x p f i ç ^ - A'M/>£/(m7*)))

where A'" = f(JtJ1 + k$).
To include effects of long lived resonances in the semi classical approxima-

tion, wt note that the pic.i freeze-out coordinates. (ta,xa), are related to the

resonance production coordinates, (f r .x r), by xa = x r + v r(^— ir) , t2 = <<*.

where v r is the resonance velocity and tj is the time of its decay. Averaging

over the proper decay time of the resonance, of width F r , leads to

G{kltk3) * <£/r (l - ££-) exp(iqxr - Kpr/imrTr))) , (13)

where fr is the fraction of the final JT~'S arising from the decay of a resonance

of type r, and Tr is an effective temperature that characterizes the decay

distribution of that resonance. The eriíeniblr average in (13) is evaluated by

Monte Carlo sampling from the following non-idea! freeze out distribution:
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To compare with data on the transverse projected correlation function[6],

(^Í9x))>the six dimensional integrals over external momenta (£i,&2) were

calculated in both numerator and denominator by importance sampling.

2.00
(f9 PlttCM

5 2.00

0 0.05 0.1 0 0.05 0.1 0 0X5 0.1

Or CS»V/c>

FIGURE 3:

Analysis of the transverse projected *~z~ correlation data of NA35{6]. The his-

tograms in parts (a.d) are calculated assuming an ideal inside-outside cascade

(IOC) source wiib parameters (r s TJ.RJ = Rxj) taken from [6]. 1» parts (b.e) a

non-ideal resonance gas source is considered with parameters, r ->» Rj ~ 4 fm, as

suggested by the ATTILA version of the USD Fritiof model[25j. Parts (c,f) cor-

respond to the quark-gluon plasma model of [24]. Parts (a-c) refer to the central

rapidity region, 2 < yr < 3, and parts (d-f) refer to the region 1 < yr < 1.

A good test of the numerical method of Ref.[7] is provided by reproducing

the fitted curves in Ref.[6j. which follow assuming the ideal inside-outside

cascade distribution. Fig 3a and 3d show the calculations employing the

reported parameters^]. 77 = 6.4 fm/c. R± - 7.3 fm and A = 0.S4 for ir~ in

the rapidity interval 2 < y < 3 and r{ - 2.5 fm/c. Rx = 4.0 fin. and A = 0.30



in the interval 1 < y < 2, which in fact provide a good fit to the data (note

that the data have been corrected for Coulomb final state interactions).

Next, Figs 3b,3c show the calculated curves for the case of non-ideal

hadron resonance dynamics discussed above. For these calculations the values

of Ay = 0.8 and considered Tf = Rx = 2,4,6 fm were chosen. An additional

Monte Carlo hadronic cascade calculation was performed taking as input the

output of the LUND fragmentation model[25] and found that with a a = 20

mb, the true freeze-out distribution is roughly characterized by TJ ~ Rx ~ 4

fm for this reaction. In both Fig. lb and le, the chaoticity parameter is

fixed to A = 1 as appropriate for completely chaotic sources. It is clear that

the present data are consistent with the freeze-out distribution expected on

the basis of a resonance gas model for the nuclear dynamics.

Next. Figs. 3c,3f show the remarkable result that the quark-gluon plasma

freeze-out distribution is also consistent with the data. The reason is that the

long lifetime of the plasma source leads to the same effect in this case as the

inclusion of long lived hadronic resonances in Figs. 3b.3e. While it would

be difficult to justify ruling out any of the three models from the present

data, the '"exotic" parameters obtained with the ideal inside-outside cascade

model[21] are the least compelling, since it would be truly remarkable if the

degree of coherence in such violent nuclear collision- were not negligible.

The coincidental agreement with data of the two opposite scenarios, such

as a resonance gas and a quark gluon plasma mentioned above stresses the ne-

cessity of finding other means to more clearly differentiate among dynamical

models.

Complementary studies of the constructive interference pattern of bosons

other than pions could help to enhance the distinction. A suggestion was

made[2S] to compare pion and kaon interferometry. The main motivation for

this is that an entirely different set of hadronic resonances decay to kaons

than to pions, thus Lading to a completely different freeze out geometry. In

particular, in the resonance gas model, the freeze out proper time for kaons is

expected to be much smaller than for pions due to the iact that long lived ur, rj

and i]' do not contribute to the first ones. According to the ATTILA/LUND

fragmentation model[25], t pproximately one half of the kaons are produced
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by direct string decay, and the other half, by the decay of A**.

PJMM
2A0

0.D5 0J 0 0.05 0J

FIGURE 4:

In (a).(b) and (c),(d) we have, respectively, pion and kaon projected correlation

functions versus transverse momentum difference qj, for qi < Q.lOGeV/c, in cen-

tral rapidity region. (a),(c) correspond to predictions based on the ATT1LA/

LUND model[25]. Parts (b,d) correspond to the plasma hydrodynamic model of

Ref.[:'4]. The pion data are from Ref.[6].

On the other hand, in the plasma model of Ref.(24], the freeze out geom-

etry of all hadrons is expected to be about the same, and controlled mainly

by the slowness of the deflagration process. The resulting transverse mo-

mentum projected correlation functions are shown in Fig.4 for the central

rapidity region. A finite cut on the longitudinal momentum qi < O.lGcV/c

was taken. The solid (dashed) curves indicate correlation functions without

(with) Coulomb-Gamow corrections. As already mentioned in the begin-

ning. Fig*. 4 (a) and (b) reveal that, for O + Au at 200 A GeV and the

corresponding kinematical cuts, neither the resonance or the plasma model
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could be ruled out by the experimental data. An entirely different behav-

ior is expected in the case of kaons: the calculated curves show a much

more significant difference between these two models. The major disadvan-

tage of kaon interferometry b the need for vastly higher statistics for kaons

[(*/A')2 ss 100]. In addition, final state Coulomb interactions, which is big-

ger for kaons than for pions due to the increase of mass. However, Coulomb

corrections are well understood.

In the "non-ideaT resonance gas model discussed here, resonances are the

major responsible for the distorting effects caused on the correlation function

(see Ref.[29j). The resonance fraction is in fact of interest in its own right. Fi-

nal state dynamical effects could change the resonance abundance predicted

by string models. Concerning this point, we show in Fig. 5 results for pion

interferometry with the experimental cuts corresponding to the AGS run on

Si + Au at 14.6 A GeV. The continuous histograms correspond to inclusion

of resonances and the dashed ones to interferometry without rcsonances[30].

Fig. 5 also shows the histograms corresponding to two qi bins: the lower

ones are for the bigger interval qi < O.lOGeV/c and the higher ones, are

related to the projection of the first bin only, for which ÇL < O.OlGtV/c (as

inRef.[31]).

The comparison of the results for these two binnings, nicely illustrates the

striking influence of finite qi on lowering the correlation function intercept:

even without the inclusion of resonances, finite binning causes a dramatic

decrease of the apparent intercept, a fart emphasized in [7,22,28]. In Fig.5

a clear sensitivity to resonances can be seen. A first comparison with the

preliminary experimental data of Ref.[3J ] appears to suggest the near absence

of resonances in AGS range as compared to SPS energies. It will be of

considerable interest to follow up this possibility. The point here is that in

the absence of direct resonance measurements, pion interferometry provides

at least an indirect probe of their abundance.

Filially, we show here the result of the study of the sensitivity of different

reactions to resonances, analyzing in this way the trends of the freeze out

geometry as a function of the atomic number.
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FIGURE 5:

We can see here the predictions for < C(fT) > versus %r *t AGS energies.

Continuous (dashed) histograms correspond to resonances (not) included in the

analysis For the two lower results, qL < 0.10GeT/r and for the higher ones.

ft < 0.0IGer/c.

In Fig. 6 we show a preliminary calculation for increasing A (= 32.64.128

and 197) where we respect the same kinematical cuts as in Ref.[6j. The

radius was estimated as RTI ft RQA1'* + l ( /m) . the proper time r, * RT/

wilh inclusion of all the non ideal dynamical and geometrical parameters.

The extra factor of 1/m is included to take into account possible final state

cascading. This extra factor is. however, highly dependent on the hadronic

density and a possible change with A is under investigation.

In Fig. 6, comparison is made between resonances included and in their

absence for each value of A. We notice that the differences between these

two cases decrease with increasing A. The trend» of the behavior of the

correlation function C(qr) versus qj can be seen: it becomes narrower and
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the intercept drops when A is enhanced. These results are expected since,

as A increases, the correlation effect is limited to an ever decreasing phase-

space. The dropping intercept again reflects the finite qi binning considered,

as already discussed above.
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FIGURE 6:

The correlation function < C{qj) > versus qj is shown for increasing atomic

number, considering qi < OAOCeY/c. The discussed non-ideal features are in-

corporated into the analysis. Continuous histograms correspond to resonances

included and dashed ones to no resonances.
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NÚCLEOS EXÓTICOS

A.C.C. Vil lari

Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Laboratório Pelletron - C P . 2051B - 01498 - São Paulo, SP

1) Introdução

Na busca de uma descrição do núcleo atômico, o

estudo das propriedades fundamentais de toda carta de nuclídeos é

indispensável, principalmente se considerarmos que as teorias de

estrutura e reações são baseadas em núcleos sobre a linha de

estabilidade. Partindo desta premissa, o estudo de novos núcleos,

distantes da linha de estabilidade, é fundamental para se testar e

estender as teorias desenvolvidas até hoje a uma região nova e onde

extremos de deformação e isospin são atingidos.

0 advento' de novos aceleradores de ions leves e

pesados a energias intermediárias e relativisticas tornou viável a

produção e estudo desses novos nuclideos distantes da linha de

estabilidade. Chamamos estes nuclideos de núcleos exóticos. A

vida-média destes núcleos varia de alguns ms a dezenas de min,

sendo, portanto, caracterizada por decaimento devido à interação

fraca. Núcleos com canal de decaimento por hadrons não são

considerados estáveis; assim, por exemplo, Li, cujo canal
g

de decaimento Li+n está aberto, não é considerado um núcleo

estável. Por outro lado, Li é estável e exótico, segundo a

nomenclatura que se adota neste contexto.

Apresento, a seguir, as principais tendências atuais

no estudo de núcleos exóticos e algumas aplicações de feixes de

núcleos exóticos no estudo de materiais e biomedicina. Apresento,

também, result: dos recentes obtidos nos Laboratórios CANIL e de

Berk-?'.ey sobre a medida de energias de ligação e raios dc> núcleos
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leves.

Ao final, apresento idéias de novas experiências que

serão feitas brevemente em diversos laboratórios internacionais e

proponho estudos possíveis no Brasil utilizando o acelerador

Pelletron-USP e o futuro pôs-acelerador LINAC supercondutor, em

construção no Mesmo laboratório.

2) 0 que se estuda:

a) Matéria Nuclear e Estrutura

A matéria de neutrons existe? No caso da matéria

de neutrons ser ligada, a física nuclear poderia ser enriquecida

por divertidas estruturas, segundo uma interessante divagação (e

calculo) de W.T. Myers . Estas estruturas poderiam incluir

esferas de tamanho arbitrário e as mais diversas configurações

entre prótons e neutrons, como mostra a figura 1. Infelizmente,

a matéria de neutrons provavelmente não é ligada; quão longe,

porém, dessa divertida estrutura a física nuclear se posiciona?

Figura 1) Possíveis estruturas precursoras da matéria de neutrons.
1) Bola de neutrons, ?) Pequena esOra cie protons,
3) Halo de prótons, 4) Pois centros com prótons.
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Mesmo não sendo ligada, podemos esperar vislumbrar

precursores de uma possível matéria de neutrons nos limites da

matéria nuclear, ou seja. na "drip lino" de neutrons. Assim, será

possível que exista uma estrutura como a da figura lb? Existem

algumas evidências experimentais que demonstram a possibilidade do

núcleo de Li possuir um halo de neutrons com raio muito superior

ao raio de protons, como o descrito na figura lb. Será nLi um

precursor da matéria de neutrons? Uma pequenina estrela de

neutrons na superfície da terra Somente o estudo da

distribuição de matéria nuclear (protons e neutrons) desses núcleos

exóticos poderá responder estas questões tão interessantes.

Devemos lembrar que esses estudos de distribuição de

matéria não podem ser feitos utilizando-se técnicas que demandem a

fabricação de alvos nucleares, como no estudo de espalhamento de

elétrons ou fótons, uma vez que a vida-média dos nuclideos de

interesse é muito pequena. Veremos, a seguir, que estimativas

dessas distribuições de matéria podem ser obtidas por medidas de

reações nucleares onde o elemento exótico constitui o feixe

incidente.

Informações fundamentais do tipo: energia de
2) 3)

ligação (massas) e vidas-médias do estado fundamental ,

espectroscopia dos primeiros estados excitados, modos de
decaimento exótico do tipo 0-at rasado mais um ou dois

protons41, 0-atrasado-nêutron5), ou

motivo de intensos estudos atualmente.

protons , £-atrasado-néutron , ou mesmo radiação próton são

b) Astrofísica

0 conhecimento de massas, vidas-médias e seções de

choque de reações primárias do tipo captura de próton ou neutron,

são fundamentais para se desvendar o quebra-cabeças da

nucleo-síntese no contexto da astrofísica .

neste processo são relacionadas na figura 2.

nucleo-síntese no contexto da astrofísica . As reações relevantes
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Figura 2) Esquema de reações possíveis de Interesse astrofísico.

No estado atual das diversas teorias de

nucleo-síntese, questões importantes ainda se encontras em aberto

devido ao desconhecimento das quantidades fundamentais citadas

acima, principalmente para os núcleos exóticos. Assim, por

exemplo, a reação 13N(p,y)í40 é de fundamental importância na

ligação entre os chamados ciclos CNO quente e frio. A seção de

choque desta reação não é conhecida, mar representa ura ingrediente

fundamental no entendimento de explosões de novas e supernovas e

na formação de elementos mais pesados8'.

0 estudo de propriedades fundamentais de núcleos

exóticos e de reações nucleares envolvendo estes núcleos representa

um passo importante e é motivo de pesquisas intensas em vários

laboratórios, como por exemplo Louvain-la-Neuve, Bélgica8'.

Em Louvain-la-Neuve, a produção de 13N,140, 18F e

'Ne é obtida através de reações (p,n) ou (p,<x) sobre alvos de 13C.
N» ° e *"• Até o presente momento, todavia, não se tem

conseguido obter um feixe exótico desses elementos con a pureza

necessária para se medir uma seção de choque de interesse

astrofísico. Não existem dados de reação de captura de próton ou

(p,a) envolvendo núcleos exóticos.

19
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Na seção 5 surgerimos una técnica viável para a

medida dessas reações no laborató io Pelletron e onde os

problemas de contaminação do feixe secundário exótico poderiam ser

significativamente reduzidos.

c) AplicaçSes

Cito três aplicações interessantes

exóticos em analise de materiais e medicina:

de feixes

d ) Medida da espessa - equivalente - H O c i radioterapia

A correta estimativa de espessura de tecido orgânico

existente entre a pele humana e um eventual tumor interno é

fundamental para se calcular a dose e energia da radiação

utilizada em radioterapia com ions pesados. Una técnica precisa

para se determinar esta espessura consiste na determinação" do

percurso máximo de um feixe de 19Ne de baixa intensidade na região
10)

do tumor Este percurso é determinado detectando-se em

coincidência dois ralos y emitidos pela aniquilação p +e após o

decaimento 19Ne -» 19F+^ *v, cuja mela-vida é de 17s, (veja a figura

3).

Esta técnica é útil também para estudos de implantação

localizada em materiais.

Ioniajçõo
Relativa

Ne

* Penetração
Pico de Brogg.

detetor

Figura 3) Esquema de medida de espessura equivalente -
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c2) Ativação de superficies para medidas de desgaste

A técnica de ativação de superficies é utilizada em medidas

de desgaste de materiais metálicos, como canalizações, pistões de

motores e tc . . Normalmente provocam-se reações na superficie do

metal, utilizando feixes leves, que levam à produção de isótopos

radioativos com vida-média da ordem de 20 dias e que apresentam ao

menos 1 ralo-y em sua seqüência de decaimento.

Essa técnica, porém, não pede ser aplicada sobre materiais

do tipo plástico, cerâmica ou alumínio, pois não se produzem

isótopos radioativos via bombardeamento com ions leves. A

solução é implantar diretamente isótopos radioativos. Um

exemplo desta aplicação é feito em MSU com implantação de Be11 ,

cuja vida-média é da ordem de 53 dias. Esta aplicação, ainda em

fase de testes, é uma das primeiras utilizações práticas de

feixes de ions radioativos.

c3) Implantação localizada de material radioativo em grande

quantidade

Uma possível aplicação radioterápica de feixes radioativos

seria a implantação localizada de grandes quantidades de material

radioativo em zonas orgânicas com lesões graves. Esta idéia

surgiu em CANIL recentemente; não existe, porém, até o momento

nenhum estudo mais profundo no sentido de se verificar os eventuais

danos provocados durante a passagem deste feixe por tecidos sãos,

ou mesmo de sua validade terapêutica.

Sabemos, todavia, que este método ainda depende do

aprimoramento dos atuais feixes radioativos, no que tange à suas

Intensidade e qualidade óptica.



3) Mecanismos de Produção

12)

a) Fragmentação do projétil

Uma das primeiras técnicas desenvolvidas para

produção de feixes exóticos foi a de fragmentação do projétil.
Feixes primários com energias entre 60 a 1000.A MeV são focalizados

sobre alvos com espessuras entre 0.1 e lg/<

duzidos possuem as características abaixo.

2

sobre alvos com espessuras entre 0.1 e lg/cm . Os fragmentos pro-

1) Os fragmentos são emitidos com velocidades próximas às do

feixe incidente.

2) A distribuição angular dos fragmentos é localizada em

ângulos pequenos, 8<5° para energias intermediárias e 8<1° para

altas energias.

3) A distribuição isotópica reflete a razão N/Z tanto de alvo

quanto do projétil, sendo, portanto, relativamente fácil estimar

uma boa combinação alvo-projétil para se obter um feixe exótico

determinado.

4) Teorias simples conseguem prever relativamente bem a taxa de

produção relativa entre os diferentes, isótopos. Por outro lado,

as distribuições angulares e valores absolutos não são previstos

corretamente,

Todas essas características fazem com que o feixe

produzido via fragmentação seja de boa qualidade óptica. 0 que se

observa, porém, é que a pureza desses feixes é relativamente pobre.

Muitos isótopos de diferentes elementos são produzidos e

transportados conjuntamente até o alvo de interesse. Uma análise

seletiva do feixe secundário reduziria enormemente a intensidade do
13)

feixe exótico. Por esta razão, está se implantando em CSI um

anel de armazenagem, com o intuito de se aumentar a intensidade do



feixe disponível para um experimento sem prejuízo de sua pureza.

Esta técnica é basicamente utilizada nos

Laboratórios LBL-EUA, GAflIL-França. GSI-Alemanha. KSU-EUA e

RI KEN-Japão.

b) EspalaçSo e ISOL (Isotope Separator Òn-Line)

Esta técnica se resume em bombardear um alvo finn ou

grosso de um elemento pesado com protons de energias que podem

variar de 50 a 400MeV e com alta intensidade, da ordem de nsA

Os produtos da espalação sào recolhidos a 90° da direção do feixe

incidente e injetados em uma fonte de ions do tipo ECR. Os ions

positivos produzidos na fonte passam por um separador de massas e

sâo injetados em aceleradores Lineares ou Ciclotrons. Esta

técnica esta sendo desenvolvida em CERN-Suiça/França, LAMPF-EUA,

JHP-Japão, MMF-URSS e será a provável técnica de produção de

feixes exóticos no Isospin Laboratory-USA, a ser criado brevemente.

Existem vantagens e desvantagens com respeito á

técnica de Fragmentação do Projétil. Dentre as vantagens, o fato

de se obter um feixe sem contaminantes, com energia variável e de

excelente qualidade óptica. Dentre as desvantagens, o fato de ser

necessária uma vida relativamente mais longa do núcleo exótico e de

se estar sensível a propriedades quimicas do elemento produzido.

c) Reações sinples (p,n) ou (p,a)

Basicamente utiliza-se a técnica ISOL a partir de

reações nucleares simples do tipo (p,n) ou (p,cc). Esta técnica
9)está sendo desenvolvida em Louvain-la-Neuve, Bélgica com o

intuito de se produzir feixes de núcleos exóticos para estudos de

reações de interesse astrofísico. 0 problema enfrentado

atualmente diz respeito á separação do feixe exótico com respeito a

contaminantes mais abundantes. Por exemplo, para a produção de
13N a reação utilizada é 13C(p,n)13N. Após aceleração, o feixe de

N está contaminado com C na razão de 1/1000, ou seja, para cada

ion N de feixe, existem 1000 ions de 13C, o que torna inviável



sua utilização es estudes de reações nucleares atè o momento.

4) Dois exemplos:

a) Medidas de Massa no CANIL

Medidas de massa (energia de ligação do estado

fundamental) de nuclideos 3 < Z <20 é feita de form sistemática

no Laboratório CANIL por técnica de tempo de vôo e cedida de

rigidez magnética. A figura 4 Mostra '» esquema, do Laboratório

CANIL. 0 feixe primário é acelerado pelos 2 cyclotrons a energia

da ordem de 100A MeV e incide sobre o alvo de produção na posição

t, logo antes do espectrómetro em forma de «.

SPEG

8 '0 «2 1U 16 N

figura 5} Comparação entre medidas
de massa e cale-los teóricos.

Figura 4) Esquesia experimental
para neáldas de massa
no laboratório GANIL.



O feixe secundário de interesse ê separado do feixe primário

no espectrôttetro ea «. passa por um sistema envolvendo «am placa a

alcrocanals (aicro-channel plate, MCP) e percorre uma distancia de

-120a até o plano focai do espectrógrafo SPEC. No plano focai

existe outro conjunto coa placa a aicrccanais sensível à posição x

e y. Basicaaente cede-se o tempo de vôo entre os dois detetores

rápidos (MCP) e a rigidez aagnétlca B.p do feixe secundário.

(4-1)

Desta forma mede-se a massa (energia de llgaçio) do

nuclideo de interesse com precisão da ordem de ãxllT5. A

identificação do elemento Z incidente no plano focai é feita por

técnica AE-t. para isto um detetor fino de Si é colocado logo á

frente de MCP no plano focal do SPEC.

A comparação entre os dados experimentais obtidos e

as diversas teorias mostra que os núcleos exóticos mais distantes

da linha de estabilidade são sais ligados do que o previsto pela

aaior parte dos cálculos. A figura 5 mostra a comparação entre

diversos cálculos e dados experimentais para o elemento Oxigênio.

Vemos que todos os cálculos prevèea aproximadamente o mesmo

comportamento á excessão do cálculo de Wildenthal1S). Os cálculos

de modelo de camadas coa Ramiltoneana semi-empirica dão

sistematicamente melhor resultado do que cálculos de Hartree-Fock

ou outros modelos seai-eapiricos.

b) Medidas de Raio *ucl«

Estimativas do raio nuclear podes ser feitas

medindo-se a secçfto de choque de interação entre um feixe exótico e

alvo. Podemos seapre escrever que a secçfto de choque de interação

nedida é proporcional a um certo raio nuclear de interação segundo

a relação:

r, « n Rj (4.2)



A ({UCS^au Cild lid ) ^

interação, ou seja, qual sua relação com, por exemplo, o raio

reduzido r ou o raio à densidade 1/2, R
o i/z

Para o caso de altas energias, E -1000A MeV,

admite-se que o raio de interação seja igual ao raio geométrico

nuclear e utiliza-se cálculos do tipo Glauber para se reproduzir a

secção de choque obtida experimentalmente era função do valor de

Para o caso de energias intermediárias, E <100A

MeV, esta suposição não é mais válida e se faz necessário utilizar

uma relação semí-empírica para se relacionar a secção de choque

medida com o raio reduzido r . A relação utilizada é a de Kox e
19) °

colaboradores que reproduz muitíssimo bem a secção de choque de

reação para núcleos sobre a linha de estabilidade em uma larga gama

de energias e massas:
.1/3 .1/3 ,,

r !/•» Ar> *A I2 r *pr
cr_ * nr A1/3 • A1 + a -E ã—- - C(E, . 1 ~ | (4.3)
R o [ p a .1/3 .1/3 J L r

p * a CMonde a=l,85 é um parâmetro de assimetria, C(E) é um termo de

transparência dependente de energia e VD_ é o potencial da barreira

Coulombiana. Para o caso de núcleos sobre a linha de

estabilidade, r2 = l.lfm2.o
Os métodos de medida da secção de choque de

interação variam conforme a energia. Para altas energias,
20)

Tanihata utiliza um método variante da técnica de atenuação.

Para energias intermediárias existem duas técnicas utilizadas:

Método de radiação-? associada e método direto .

A figura 6 mostra a comparação entre valores de

raios reduzidos r em função do isospin (T_) para diversas massas e

entre os diversos métodos,. Podemos observar que o raio reduzido

cresce em função do isospin de forma sistemática para a maioria dos

sistemas estudados. As linhas contínuas representam cálculos de
2

r via Glauber utilizando distribuições de massa de Hartree-Fock



.46.

-1 o

Figura 6) rí em função do Isospln para diferentes técnicas.
• u ref. 20) ref 22)

ref. 21) , ref 23)
A linha contínua se refere a cálculo de Glauber
utilizando distribuições de massa de Hartree-Fock
obtidas por Lombard, ref. 24)

obtidos por Lombard. 0 comportamento do cálculo teórico de r em

função de T 7 não parece produzir a tendência observada nos dados

experimentais.

5) Experiências Futuras

Uma série de projetos novos, incluindo diferentes

experimentos para se estudar propriedades fundamentais de núcleos

exóticos até a construção de aceleradores para produção destes



.47.

nuclídeos estão sendo desenvolvidos nos Estados Unidos e Europa.

Cito, e. seguir, alguns exemplos de propostas de experiência no

CANIL e GSI e cito um exemplo interessante de uma possivel

experiência de interesse Astrofísico passivel de realização no

Laboratório Pelletron.

a) Medidas de Massa
_g

0 limite de precisão da ordem de 5x10 nas medidas

de massa de núcleos exóticos por técnica de tempo de vôo limita a

região de aplicabilidade desta técnica à região de nuclideos leves

com A s 40. Para massas superiores, é necessário que se

desenvolva uma nova técnica de medida com precisão superior. Um

método original está sendo desenvolvido no Laboratório CANIL, onde

se testa a utilização do segundo cyclotron CSS-2 como um

espectrógrafo. 0 feixe primário acelerado pelo primeiro cyclotron

CSS-1 incide sobre um alvo à entrada do CSS-2. Os produtos de

fusão-evaporação exóticos são injetados no CSS-2, acelerados e

identificados à saída do cyclotron. A distancia de vôo no

interior do CSS-2 é da ordem de 3km, sendo que isto pode garantir

uma precisão na medida de massa da ordem de 10" .

b) Reações Diretas

Estuda-se em CSI a possibilidade de se medir

distribuições angulares elásticas e de reações diretas utilizando

feixes exóticos sobre alvos leves do tipo p, d ou He. Nestes

estudos, mede-se a distribuição' angular do recuo leve,

possibilitando boa precisão angular. Informações importantes

espectroscópicas e sobre o potencial de interação podem ser

obtidas.



c) Medidas de Secçoes dt? Cheque de Interesso Astrofísico no

Pelletron

Inicia-se no I.kt oratório Pelletron uma linha de

pesquisa, que visa o estudo de reacc.es de interesse astrofísico

envolvendo núcleos exóticos. Corr.o primeiro experimento,

planeja-se estudar a reação de captura de proton N(p,y) 0. 0

feixe secundário de N será produzido através da reação

p( "C, N)n a ~40MeV. Os produtos de reação N serão separados

do feixe primário por um espectrômetro a gás que será instalado

logo após o imã ME-200 do Laboratório Pelletron. 0 feixe de 13N

incidirá, então, em outro alvo de p (K/lar) onde se realizará a

re»/75o de intere??» p.strof is'.co. Os nuclideos de 0 serão

identificados off-line pelo decaimento "o -> fi* * 14N (y = 2,3MeV).

Por último, gostaria de finalizar este seminário,

dizendo que este novo campo da Física Nuclear se abre com enorrr.es

perspectivas interessantes, representando ura novo desafio no estudo

do núcleo atômico. Vários laboratórios se iniciam no estudo de

núcleos exóticos. É tempo de nos iniciarmos, também, neste campo,

principalnente para nao perdermos o "trea da história".
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1. Aumento de estranheza

O tópico desta apresentação pertence às coiisíões de íons pesados a altas energias.

Várias experências deste tipo estão em curso agora no S.P.S. (Super Proton Synchro-

ton) do CERN e no A.G.S. (Alternating Gradient Synchroton) em Brookhaven, nos

Estados-Unidos.

A imagem que nos nos fazemos agora deste tipo de colisõe s (particularmente nas

energias do CERN) é a seguinte. No centro de massa nucleon-nucleon. ver-se-ia (fig.

1)

• Dois núcleos com contração de Lorentz aproximando-se

• Colisões primárias quando os núcleos se encrontram. Isto produze um certo

número de novas partículas

• Um gás quente de partículas no meio dos dois núcleos afastando-se um do outro.

A pergunta que nos interessa muito agora é a segui i te: c que é esse gás? E ma-

téria hadrônica quente? ou um plasma de qu .rk-gluon (a saber matéria hadrõnica

desconfinada). Também, como se pode distinguir um do outro?

Talvez da maneira seguinte. É difícil criar partículas estranhas durante colisões

proton-proton. Por exemplo, a razão o/(po + u ) = 5 % numa colisão pp a energias no



Figura. 1: Evolução esquématica de um* colisão ?e ions pesados a alta energia.

laboratório, de 25 GeV a 1.3 TeV [1,2], apesar do <j>, peuj terem massas quase iguais.

Por outro lado. num plasma de quark-gluon, muitos pares ss e gluões poderiam ser

criados e dar origem a partículas estranhas durante a hadronizaçâo [3]. Por exemplo

(num modelo um pouco otimista [4]) */(/*>+w)pHM - ( 6 - 10)$>/(/>o+^)Ipp. A idéia

de medir a razão o/(po + w) como sinal da formação de um plasma de qu&rk-gluon

foi sugerida primeiro por A.Shor [5].

2. Os dados de NA38 [6]

Isto conduziu a colaboração NA38 a tratar de medir a razão <t>f{f>o + -•) em co-

lisões de ions pesados. Seu arranjo experimental é o seguinte. A esquerda, na fig.2.

o feixe de ions (oxigênio ou enxofre) incide sobre o alvo (urânio geralmente). Depois

há um calorímetro electromagnetico para medir a energia transversal da colisião , um

absorvedor para parar partículas (fora dos muons) e um espectrômttro para dimuons

que dá a massa invariente e o momento de cada par de muons. Olhando as desinte-

Figura 2: 0 arranjo experimental de XA3S (não em escala).



grações dos <f>e fo + u em dimuons, eles obtiveram os dados apresentados abaixo nas

figuras 3a para o $/(po+w), 3b para o <f>/contimuoe-lc para o (po+u)/continuo. Et é

a energia transversal das colisiões: espera-se que quanto maior for Et durante uma co-

lisão, maior será a densidade de partículas atingida pela maioria entre os dois núcleos

(e as chances de criar o plasma), bestes dados, o fundo (por exemplo 7r+-+ —* / Í~/ Í + )

foi subtraído. O continuo vem de pares Drell-Yan (qq —* /<+/i~).

10

Figuras 3a-c: Os dados de NA38 (O+f:
quadrados: S+U: triângulos) e ajustes
teóricos.

10

Estes dados, particularmente o aumento de o em função de E., significaria que o

plasma de q :ark-gluoii já foi criado? No que segue, vou discutir iüto e apresentar uni

trabalho que fiz com II. Heiselbers. A ênfase será sobre as idéias físicas, um modelo

mais detalhado é devesenvolvido e::i [7].



3. Um modelo teórico

Depois das colisões primárias nucleon-nucleon quando os núcleos se encontram,

um certo número de partículas são criadas. Para os ç ou po + u/, chamo esse número:

N+{to) ou iVpa+^fo). Estes números mudam com o tempo: partículas podem ser

absorvidas ou re-criadas em colisões secundárias, na matéria entre os núcleos. Então,

a mudança do número de mesons vetores AV por volume e tempo é a soma de um

termo que representa a recriação (o que chamo Rv) menos um termo que representa

a absorção (o que chamo Ay):

dNv r~* x^
( i ) ( ) { ) Y ( ) { ) ( ) ( 1 )

vTti reprensenta a velocidade relativa das partículas incidentes, os a são seções de

choque, e os p(x), densidades.

A primeira coisa a notar é que NA3S só apresenta 4>/(PQ+ÍJ) para partículas com

um grande momento transversal, pt > 1.1 GeV. Aquelas partículas são difíceis de

criar porque se precisa muita energia, então espera-se que o termo de re-criação seja

muito menor que o de absorção : Rv « Ay. Neíte caso, pode-se facilmente integrar

(aproximadamente) eq.l, obtendo-se

Então.

4/[po + -/)(í) ~ o/(p0 -r -,-)(ío) * e- ( ' ^ -< T^ ) x <" t l :- ' o ) (3)

Para obter uma ordem de grandeza, tomemos [S] a*bs ~ S - 10 mb, a"^ ~ 25 - 33

mb, p ~» 0.17/m~3 e (f — i0) ~- õfm (isto é o tempo característico para que uma

onda de rarefaçào viaje uma distança de 3 fm, igual ao rato do o\êgenio). Obtemos

4>l{Po •!" - ) (0 ~ (2 - S)< /̂(po + w)('o)- (F.^pera-se que <t>/{po + w)(<o) seja 'gual à

produção a Et = 0, quando ha nem absorção nem recriação.) Este aumento de um

fator 2-S. concorda com os dados experimentais na figura 3a. onde um aumento de um

fator 3 é observado. (As curvas descrevem o resultado de um modelo mais detalhado

para calcular AV(0 ["]•) Em resumo, o aumento de Q((po + *•) com Et podtria vir

so do fato que a seção de choque para absorção do ^ c menor qut a do ptí ou .*•.



Se os ò fossem unicamente ah?orvidos, esperar-se-ia que ^/continuo «lecrescesse

com £,. (Quando maior for £,, maior será a densidade c a absorção). Não é o que se

vê na figura 3b. Então o que se passa? Qual ê o fenômeno que se opõe à absorção?

Os dados de NA38 tem um corte em pt. Somente partículas com pt > 1.1 GeV

são contadas. Mas se sabe experi mental monte que a distribução ern pt se alarga em

colisões núcleo-núcleo quando Et aumenta (fig.4a). Então quando se faz um corte em

Pi, se conta mais e mais partículas a medida que Et aumenta (fig.4b). Este aumento

(artificial) se opõe à absorção . Supondo que a distribuçáo em pt seja da forma

Cftrt*

Figura 4: a) A distribução em p, se alarga com Et crescendo b) Com um corte fixo. contam-M mais

e mais partículas com E, crescendo.

dN/pt dpt oc e~^E'^mv+p2', onde mv é a massa do meson V e 3 decresce com Et (i.e.

a distribução se alarga), a eq. 2 se torna

(•»)Ny(t) -v :\V(ío)e"?-'

Podemos omitir a absorção para os o, neste caso

,v e-lJi£7")-^E.«oH>/i+i.il ^ 15 _ 2.5 (5)
conímuo

Para obter esta ordem de grandeza, usamos o fato que a mudança máxima de 3 ex-

perimentalmente é *v -1 até -2. Este aumento de um fator 1.5-2.5 concorda com os

dados experimentais na fig. 3b. (As curvas representam um modelo mais detalhado

[7].) Para o p» + u;, não se poàc omitir a absorção . E possível que a absorção



soja «^j'liiibratl.i p<!o an: > ten to fiei partículas devido ao corte. Neste caso. a curva

{(>,, + ^ if continuo f-rn função '!•: Et seria plana. Isto é o «JIIV -:<r pu«ir- v'í>?trr nutn

nu»«lrl(i mais ileta!h«vío [7] (cirvas na figura 3c) e também o v^:>: iiuiicazsi os dados

(pontos r.a mama tiguraj. Km rtsnmo, o corte nos dado* cansn '-•*." aumfutu artificial

df. estrcr.hr.za qut. yo'l'.ria explicar o aumento dt ç/(continuo) t: -.quíUtrar a absorção

no caso do fo eu/.

4. Conclusão

Part concluir

• Absorção mais corte podem explicar os dados de NA3S. Não precisa-se, nem

espera-se, um aumento de estranheza {Rv << Av).

• Se não houvesse um corte, um aumento de est anheza seria possível (/?;- > Av)

• Na estimativa o/(po + '̂)p»2jrna ~ ó/(po + *j)pp, supõe-se que o equilíbrio térmico

e químico é obtido. Isto não é o caso de partículas com grande p:. Então ,

quando há um corte, não sabemos qual é o coeficiente de proporcionalidade

entre ol{p0 + _• 3Jma e <?/•>.'•;, -f *s)PP. poderia ser ~ 1 (i.e. nenhum aurr.ento de

estrer/aeza na presença de um plasma). A medida de 4>[(Po — —') c°m -rn corte

poce ser uma maneira errada de buscar a formação de um plasma.

• A medida de outras razoes com partículas estranhas foi realizada em outras

experiências no CERN. WAS5 [9j obteve nenhum aumento de estranheza em

A/r e Ã / T com um corte p: > 0.9 GeY: isto poderia ser porque o A te:n uma

masia e seção de absorção comparáveis ao p ou W«J (para eles, absorção e cortf» se

equilibram). NA35 [10] observou A/z, A / T e KQS/~ com um corte de ordem 0.5

GeY. 0 desafio agora é de compreender porque eles obtiveram nenhum aumento

de estranheza em colisões O-M* e um aumento em colisões S-S.

Esta Pesquisa foi financiada pcia NSF "grant" S-l-lóO(M nos Est avios I'nido? r pela

FAPESP :;> Brasil.
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j THERMAL MODELS OF ULTRARELATIVISTIC HEAVY ION* COLLISIONS

Henrique Prado VON GERSDORFF

Brookharen National Laboratory, Physics Department. Upton. N.Y.t 11973

Single-particle psendorapidity, rapiilitj and transverse momentum distributions of
secondaries produced in nucleus-nucleus central colli ions at 14.6 and 200 A GcV err
analysed using the isotropic fireball, Boltzmann and hydrodynamkai models. Calc -
latiuns using a transverse hydrodynamics! code! with a first order phase transition
in the equation of state firom quark-glnon plasma to final st&te hadrons are compared
to experimental transverse momentum spectr*.

L Introduction

When heavy tons collide at energies above 1 A GeV (or GeV/cucIeon) a la: rrt number

of particles are produced. The underlying mechanism behind this production is a two-step

process: first, a fireball of highly excited hadronic matter is generated. Subsequently, it

breaks up into the observed final state hadrons. l á i s break up may be gradual or extremely

fast depending on several initial factors such as the size of the fireb&i!. its energy density,

how much nuclear transparency is present, the rates of the reaction kinetics within the dense

imrlrar environment and so forth. If the kinetic energy of the incident nucleus is sufficiently

randomized and equipariitioned among the constituent particles of the fireball, so that the

entropy of the system reaches a maximum, thermodynamic eqiti" brium is established and a

unique temperature parameter can be unambiguously attributed to the system as a whole.

Futhermore, if the mean free path of these constituent particles is small compared to ; he

nuclear radius one is justified in using relativistic hydrodynamics to haracterize the systems

expansion and consequent cooling. Modeling the full dynamical evolution of the system, from

initial formation to final decoupling and fragmentation, is then tremendously simplified.

In this paper, we will explore, within the context of specific models, the consequence- of

assuming that the above conditions are established in centre! heavy ion col!isions'(cheuucal

equilibrium among particle species will also be assumed). We start, in section II, by

comparing pseudorapidity distributions obtained by the KL ! collaborate 7 and '802

collaboration' to models that use thermalized distribution functions to calculate particle

spectra. Then, in section III, we employ relativistic hydrodynamics to compute transverse

momentum distributions and compare these to NA35 date? in search f >r evidence of collec-

tive flow behavior. Finally, in section IV, we briefly list and summarize the main points of

this annlysis.

This inftiiuscript hns been authored «ml r contract number DE-AC02-76CH00t'16 with
the U.S. Department of Energy.



Singje-piwtirle psendorapirtty distributions axe one of the raaia global observabks of

high-energy collisions. Recall that the definition of pseudorapidity n is

where j»x and 0 are the longitudinal momentum anil angle with r-spect to the incident

pmjrctile direction, respectively. It is thus a straigktforward quantity to measure, but

dearly not a Lorents invariant one. Rapidity y, on the other hand, is defined by

where E h the total energy of the particle and fim its velocity along the beam axis. This

qnaii'-ity is much harder to measure then pseudorapidity, but has the advantage of being

additive under Lorentx boosts (c = 1). For massless particles if = y. For massive particles

the difference between • and y is » — y 2r In(mr/pr)i «here n*r = \'pj + m j . For pions on

average a - y ~ 0.07, since their average transverse momentum is (pr) ^ 350AÍeV/c. This

difference is therefore significant only for low pj- pions. It is of course quite large for kaons

and protons. Caution must be exercised thus when we interchange these variables.

Figure It TI Í charged particle pseudorapidity distribution for O + AgDr
central collisions at 14.6 A GeV averaged over 107 events. The solid line is the
best fit for the isotropic fireball mode!, Eq. (5) , with normalized chi-square
X3 = 6.35 for the rmge 0.0 < n < 5.0. Only statistical errors are shown.

In Fig. 1 we show the KLM pseudorapidity distribution for 14.6 A GeV U O projectiles

incidrit on IOTAgwDr emissions, which serve both as target and 4:r solid angle detectors?

This distribution wa» obtained by averaging over 107 low impact parameter events, where all

the polar angles 9 of charged secondaries X, (shower particles) where measured using micro-

scopes. In Fig. 2 the pseudorapidity distribution at 200 A GeV averaçtd «ver the 31 highest

multiplicity event* (Nt > 208) is shown. It can be seen immediately that tht ^.jtributions dv



not exhibit a wide inidrapidity plateau. T h e application of Djorken's scaling-hydrodynainie

model 5 t o the 200 A GeV data is thus l imited to particles within a one-uni t rapidity win-

dow centered around midrapidity, where the 200 A GeV distribution is approximately flat.

Complete transparency of the colliding nuclei is thus not present at these energies and must

••.wait the much higher center-of-mass energies of RHIC.

F i g u r e 2 : The charged particle pscudorapidity distribution for O + AgDr
central collisions at 200 A GeV averaged over 31 of events with N, < 208.
T h e solid line is the best fit for the isotropic fireball model , Eq. (5) , with
normalized chi-square Xa = 28.2 for the range 0.0 < TJ < 6.0. Only statistical
errors are shown.

Another extreme model we may consider is a single fireball formed at niidrapidity which

subsequently explodes, spraying out particles isotropically in its own rest rrame. In that

frame the angular distribution is

Sr = - (3)
which becomes, in terms of pseudorppidity,

AV. K. 1

(5)

2 [co5l.(, f)|J

In the laboratory frame (assuming massless particles)

1AT,
2

where yp = tanh"1 vp is th^ fireball rapidity and vp its velocity in tl.e laboratory frame. A

good approximation to an isotropic distribution is a Gaussian with a width 6 cr 0 88,

dN,

dv
exp

(v-yrf
(6)

This distribution has a constant energy-independent full width at half its maximum value

&1FWHM = 1.75. A best chi-square fit to the functional form Eq. (5) is shown in Figs.



definitely ruled out for higher energies. Since the data show a marked monotonic increase
of Arifw/iM with energy we consider the roughly good fit at 14.6 A GeV to be only an
accident.

We have also fit these distributions to Gaussian functions

dN,
exp (7)

and obtained much better fits with the width a equal to 1.02±0.03,1.33 ±0.02 and 1.51 ±0.02
for 14.6, 60 and 200 A GeV, respectively. In Fig. 3 we show the fit for the 200 A GeV
high multiplicity sample of events. In Landau's hydrodynamical model? which assumes the
initial hadrnnic matter is stopped by shock waves traversing it (full stopping), a Gaussian
is obtained under suitable approximations. This model assumes the matter of the initial
fireball has an equation of state of the form P = c*«, where P is the pressure, e the energy
density, and co is the (constam) speed of sound. For c\ = 1/3 (an ideal relativistic Stephan-
Doltzmann gas) one gets cr\ = In (fr,m.), where fe.m. is the Lorentz contraction factor in the
projcctile-targct ceuter-of-mass frame, assuming A + A collisions (the effects of spectator
nucleons are completely ignored). One thus get ci equal to 1.03, 1.31 and 1.53 for 14.6,
60 and 200 A GeV, respectively, which is in good agreement with our previous fits to data.
This model is thus, at least with respect to dN/drj, consistent with this data.

80

Figure 3i The charged particle psrmlorapidity distribution for O + AgBr
central collisions at 200 A GeV averaged over 31 of events with Ar

# < 208. The
solid Hue is the best fit fur a Gaussian, Eq.(7), , with normalized chi-square
X2 = 2.14 for the range 0.0 < TJ < 6.0. Only statistical errors are shown.

Before leaving the subject of rapidity distributions it is instructive to consider imc more
thermal fireball niodelj the relativistic Boltztnann gas model? First, lets define a particle
four flow vector ^

r ji-

,P) (3)= J *£



where / (x ,p) is the particle phase-space distribution function and p* = (E,p) is the particle

four-momentum vector (we use the signature gu" = diag(l, —1,-1 , -1) ) . Notice that both

/(x ,p) and the combination d*p/E are Lorentz scalar invariants. The time-component of

JV''(x) is the particle density, while the space-components represent the particle flow, both

measured with respect to the observer's frame of reference. By contracting this four-vector

with the surface four-vector tPtr,, one can construct the Lorentz scalar

Here the time-like four-vector d3<rp is an oriented three-surface element of a plane space-

like surface tr. In the frame where it is purely time-like, expression Eq. (9) reduces to the

familiar form for the number of particles in a small volume A3z located at x

A,Y(x)= JJfx#pf{x,p) (10)

where A'x is a volume element orthogonal to the surface <r. We now introduce the Boltzmann

equilibrium distribution function (c = h = k = 1)

where fi is the chemical potential, T the temperature and u^ the collective fluid or gas

four-velocity. Notice that for this integral to converge \fi\ < m and uM should be time-like

(in our metric p" is time-like and its length positive, p*Pf, = E2 — p2 = m2). One can now

integrate over the whole volume V and rewrite expression Eq. (10) in the following form

(2K)3

where we have set p^u^ — E (fluid rest frame) and introduced the degeneracy factor g. The

total number of particles N in the volume V is thus

(13)

where Kn(z) is the modified Dessel fur *tion of the n'th kind which has the following possible

integral representation

and the asymptotic limits

" 1 - 1 ) 1 2 - " when i - O



so mat the small mass or large temperature limit of Eq. (13) reduces to the familiar Stephan-

Bultzmann N ~ T3 law. Using this equation for N, one can now renormalize expression

Eq. (12), eliminating its dependence on

" 4*m*TJC2(m/T)

By performing some simple kinematics, remembering that

E = my cosh y

(16)

and that rf'p = 2nprdprdpr = 2irmjidEdy, we can now integrate expression Eq. (16) with

respect to E and obtain

N l I" dE E> e-
dy 2m*TK2{m/T) (Coshy)2

where x = m cosh yJT.

In Fig. 4 we present a fit to data of Eq. (18) presented by the E802 collaboration3

for MSi + l97An at 14.6 A GeV central trigger events. Notice that these data are shifted

backwards with respect to nucleon-nucleon center-of-mass rapidity at 14.6 A GeV, y*?J? =•

1.75, whereas the KLM data tended to be approximately centered at y^J?. The center of

the fit yjit — 1.46 though does not correspond to that expected from a fireball formed by the

incident nucleus boring a cylinder with radius R — 1.14 A1/3 through the target nucleus at

zero impact parameter, which gives ySíf* = 1.25 (i.e. a fireball made of 28 4- 78 nucleons).

On the other hand, the difference between the KLM i)0 fit parameter and y^J* is probably

due to the difference between rapidity and pseudorapidity and to the asymmetry between

target and projectile; the former tends to make TJ0 > y^?J?, whereas the later tends.to make

i7o < y*^. The KLM "trigger" that Nk > 15, together with the condition that there are no

fragments with Z > 2 and N, > 208, means that there is complete overlap of the oxygen

with the target nucleus, so that the effective target-projectile asymmetry in baryon number

is probably more like 2 or 3 to 1 (ignoring spectator nucleons), rather than 5 or 7 to 1.

It is interesting to note that in the m = 0 limit, the Boltzmann expression (18) reduces to

the isotropic fireball expression (4), which is to be expected since this procedure eliminates

all scales from the problem. Another interesting feature of the fits of Fig. 4 is that the

knon curve has a smaller AijFWHM than the pion curve. This is a general feature of the

Doltzmann distribution (18), which tends to a delta function in the large mass and fixed

rapidity limit.

The fits to the A'+ and K~ datn are not very good find, moreover the temperature

parameter T = 160 MeV for kaons, but T - 125 MeV for pions. We thus conclude that
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Figure 4: Rapidity distribution for Si + Au central collisions at 14,6 A
GeV averaged over the number of events? The solid lines are eye fits for a
Doltzmaun fireball, Eq. (18). Only statistical errors are shown.

this model too is ruled out by experiment. While the JT+ and x~ yields are nearly equal, as

this model predicts, the K+ yield is approximately 5 times the K~. Several models have

attempted to explain this enhancement of strangeness and since it is not observed in pp

collisions this may be due to the high energy and/or baryon density achieved in nucleus-

nucleus collisions? Clearly, very interesting phenomena are occurring here that lie beyond

the ability of this naive model to explain.

Finally, before leaving the subject of dN/dy, a comparison with pp collisions at the same

energy should be mentioned (only meson dN/dy distributions are discussed here, but recently

baryon dN/dy distributions have also become experimentally available).10 This comparison

was performed for " S + "S central collisions at 200 A GeV by the NA35 collaboration.

They obtain a dN/dy distribution for negatively-charged particles which peaks at about

y££ = 3.03 to a value of approximately 30 particles per unit rapidity. It is well approximated

by \ Gaussian with width <r = ^/\a 7 t m = 1.53, as Landau would have liked. It is also

well approximated by reseating the pp data at the same energy, so that the sulfur + sulfur

dN/dy 2r 37.5*dN/dy\pp. The fact that the proportionality factor is larger than 32 probably

is due to «scattering effects. The sulfur + sulfur &VFWIIM = 3.2 and is thus slightly

narrower than that for minimum bias 200 GeV pp collisions: ATJFWHM — 3.5. Perhaps, for

larger colliding nuclei (at the same cm. energy), this tendency towards narrower widths,

approaching the isotropic fireball AIJFWNM ~ 1>75, will continue, contrary to Landau's

prediction, in which case, the isotropic fireball model may turn out to be eventually useful.

At higher energies a flattening of dN/úy will probably occur at inidrapidity, as observed in

pp collisions, and Bjorken's model may turn out to be the appropriate asymptotic scenario.



II. Flow, entropy and pr distributions
Clear evidence for the collective phenomenon of flow in heavy ion collisions has been

found11 for '3Nb -f 93Nb central collisions at 400 A MeV. It was also found that «°Ca+ «°Ca
central collisions exhibit a much weaker flow effect at the same bombardment energy, so tuat
lnrge nuclei, which endure longer as a cohesive whole before the find decoupling into the
observed secondaries, were crucial in the conclusive establishment of flow in these reactions.
One concludes that to get collective flow one needs a copious amount of rescatterings among
the constituent particles of the fireball formed by the collision.

At higher energies pion production dominates the multiplicity and the previous analysis
of flow becomes untenable. Nevertheless, the highly excited fireball still has to expand
and cool off before it breaks up, since if it breaks vp immediately after the collision its
temperature and therefore the average transverse momentum (pr) of the secondaries will
be too high to agree with experiment. Moreover, as emphasized by Pomeranchuk}2 too
many heavy particles would be produced without a preliminary expansion. A collective flow
should therefore also develop at higher energies in the initial stages of the collision when
the constituents of the system are still interact'ng strongly. The search for evidence of this
expected behavior is the main motivation behind this paper and of a series of others*3

The observable we will calculate in this search for evidence of flow is the pr distribution
of the produced secondaries. The data is from the NA35 collaboration4 and was taken over
the central rapidity range 2 < y < 3, where AN Jay is approximately constant as we assume
in our longitudinal boost invariant hydrodynamics?4

The calculation of pj distributions starts from Eq. (9) which can be recast in the form

E^ = jf/(«,?)**&-, (19)

since most produced particles are mesons (90% pions, 10%kaons) the phase space distribution
should be the Bose-Einstein

We now adopt a cylindrical geometry for our fireball which has as initial boundary
conditions Bjorken's scaling solution in the longitudinal direction and a zero velocity profile
in the transverse direction. The azimuthal symmetry and the scaling solution in the i
direction thus reduce the hydrodynamics from 3 + 1 to 1 + 1. The system is now described
by the Lorentz invariant independent variables t (longitudinal direction), r (proper time)
and r (radial coordinate). If we assume a fiat rapidity plateau, «calar physical quantities
can depend only on r and r. One is therefore led, by imposing invariaoce under longitudinal
boosts, to the following expression for the fluid four-velocity

) (21)



where we have explicitly factored oat the longitudinal l /r and radial Tfr (r,r) Lorents fac-
tor» from the four-Telocity, so as to exhibit the transverse (r/l)w^.(T,r) and longitudinal
components of the fluid velocity. If one now defines the transverse fluid rapidity as

the expression for the four-velocity, Eq. (21), can be written as

ml> = cosh#cosha(l,taiihf/coshal0,tanha) (23)

where cosh a is the longitudinal Lotents factor. Noting that dpt = Edy and expanding ftp),
given by Eq. (20), is a power series and using r and r as integration variables over the
surface v, Eq. (19) can be written in terms of the Bessd functions /» and Kn

( 2 4 )

where the integral is carried out over the surface <r, defined as the isothermal curve with
temperat ire T{T,T) = T^ = constant. This decoupling temperature comes from the
following considerations. We assume that a hot and non-interacting pion gas is created
by the collision, surrounding the fireball, and that its subsequent expansion is governed by
hydrodynamics. Initially, the pressure (P ~ T*) will be very high and thus the expansion
very fast. At a later stage, after the gas has cooled, the expansion will be quite weak, until
eventually the mean free path of the pions becomes comparable to that of the system which
then decouples into the free streaming pions observed by the detectors. We assume, as a
first approximation, that this occurs at the constant temperature 7Jfcc.

Before proceeding further it is instructive to look at the weak «ad strong flow limits of
Eq. (24). In the case of vanishing radial flow velocity {vr = 0) and m j > T^c Eq. (24)
reduces to the Hagedorn thermal model"

( 2 5 )

where A is a constant with respect to mj. The NA35 collaboration has fit4 this expression
to the pion spectrum with m j > 0.8 GeV and to KOy p and A spectra, which were measured
only for rox > 0.8 GeV. Fo. all these particles they get that the parameter T^ = 200A/eV.
The low PT pion* though lie at parameters T^( < 200MeV. One can therefore rule out the
presence of a strong transverse flow in the high pj data, but not the presence of a weak
transverse flow due to a mixed phase scenario, as we will see shortly. For a strong flow
(vf > 0) and for pj > T^e, one can show, using the saddle point method,1' that Eq. (24)
reduces to



I Notice now that the temperature is modified effectively by the presence of flow, so that oni
| can define an effective Ttff - T^t* = T^J1^ > T&c (blue Doppler shifted). Thus
j a strong collective transverse flow affects the "slope" of the pr distributions, when these
j are plotted on semi- log graphs. One cannot therefore naively interpret these slopes as the
í temperature of the system. Notice also-the different pre-exponential factors in the above

two cases, which causes a slight convex curvature for the thermal model and a slight concave
one for the strong flow case.

I The equation of state we will use in these calculations is a Stephan-Boltzmann gas (non-
interacting due to "asymptotic freedom"), with a MIT bag constant (the negative confining
pressure of the vacuum), and with the appropriate degrees of freedom for quarks and gluons
(gn ~ 37, with half a degree of freedom for the strange quark, to take into account some
strangeness content), if the initial energy density exceeds the critical value for quark-gluon
plasma formation. If the initial energy density is less then this critical value, the system is
in a mixed phase, with a fraction of the matter in the plasma phase and the rest in the pion
phase, which is approximated to a Stephan-Boltzmann gas with gT — 3 degrees of freedom.

To estimate the initial energy density one uses the experimentally known total multiplic-
ity per unit rapidity dN/dy and entropy conservation, as emphasixed by Landau. Particle
number and entropy are proportional to each other for a massless pion gas since they have
the same temperature dependence. Namely, entropy density is given by

and particle number density by

TJ (28)

co that $„ = 3.6 * n,. Therefore, dS/dy\finoi ~ 3.6 dN/dy and if entropy is conserved as in
Bjorken's model dS/dy^tM = x&Wo = *R3TfSf — dSjdy\jiw& (where R is the nuclear
radius, 7& the initial formation proper time and «o the initial entropy density, while r/ and
tf are the corresponding final quantities) one finds that

Entropy conservation thus provides us with a window into the earlier stages of the collision.
The NA35 data for " S + " S collisions at 200 A GeV has a dN/dy - 30 at mid-rapidity (y

= 3.03) for negatively charged particles (90% pions), so that the total dJV/dy •z 90. Assuming
TO = 1.25 fm/c and R = 3.5 fin, one finds from Eq. (29) that $0 = 6.7 fm"3 = g9(4n*/9Q)TÍ
which gives T ~ 334 MeV (g* = 3) and initial energy density <0 = \s0T ~ 1.6 GeV/fni?
This temperature is barely consistent with even a super-heated pion gas and for values
larger than this the system cannot be considered an ideal gas since interactions cannot he
neglected when the density of the gas is comparable to that of one pion (extra hadronic
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Figure 5: The pj> distribution for a pion gas and the NA35 S + S preliminary
data for negatively charged particles at 200 A GeV.

resonances like p, u and IJ must be included, thereby increasing the number of degrees of

frc -d«ni and reducing the initial temperature of the gas).

Keeping in mind the above caveats, we plot in Fig. 5 the pj distribution calculated with

the above iuitinl conditions supplemented with a decoupling temperature Tjee = 140 MeV

and compare it to the preliminary NA35 32S + WS data. Notice lhe slight positive cunrature

of the distribution in the range 0.5 GeV/c < pj < 2.0 GeV/c and the large difference

between the massive and marsless cases. At high pp the pion mass is comparatively small

so that the two scales coincide. Integrating the curve for the rnassless case dJV/dy = 91 and

the (pf) = 455 MeV/c, so that the pion gas assumption underestimates the contribution of

the low PT component of the distribution and overestimates the high pj component.

If, instead of a pure pion gas, a first order phase transition to a quark-gluon plasma

occurs at Tc = 160 MeV, the critical entropy density for the pion and quark gluon phases

arc: sw{Te) ~ 0.704 fm~J and »n{Tc) = 8.6 fin."' The initial high density state formed

by the MS + JJS collisions at 200 A GeV is thus a mixed phase of pions and quark-gluon

plasma. From the equation 6.7 = 0.704(1 - / ) + 8.6/, wr obtain the fraction of the matter

that is in the quark-gluon plasma phase, / = 76%. The initial energy density can now be

calculated: t0 = «,(1 - / ) + f,,/, where tw = 0.084 GeV/fin* and <w = 1.03 GeV/fm? which
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Figure 6: The pj distribution for a mixed phase scenario.

results in <o = 0.8 GeV/fm? In Fig. 6 we show the pj distribution one finds assuming these
initial conditions and a decoupling temperature of T** = 120 MeV. For the massless case
(m. = 10 MeV to avoid divergences in the decoupling integral) dN/êy = 75 and (pr) = 330
McV/c, whereas the experimental values are total dJV/dy = 3 x 28 = 84 and (pp) = 350
MeV/c. When the pion mass is included a disagreement of almost an order of magnitude
with the data is found at low (*T)» where the bulk of the multiplicity resides (in the NA35
data 76% of the charged particles observed have pj < 500 MeV/c). The enhancement of
the low PT component for the massless case is due to the singular behavior of the Bose-
Einstdn distribution in the decoupling integral in the limit when pr and m, vanish. The
striking feature of this curve is its complete lack of curvature, exce[ t at very low pj values.
Compared to the pure pion gas, a much softer flow is now generated. This is due to the
mixed phase which causes the system to last longer (the velocity of sound vanishes), thus
making it more susceptible to the pj attenuating effects of the longitudinal expansion. A
suppression of strong transverse flow effects is thus obtained.

Before concluding we mention some of the shortcomings of the calculations presented
here: they assume fero impact parameter and equal A colliding nuclei fur all events (no
multiplicity or energy fluctuations are put into the individual event generated). In addition,
Djuf ken's longitudinal scaling solution is wed throughout the systems expansion (note that



Landau*s model also obtains the same scaling solution for short times, «hen the transverse
dimensions of the system can be neglected) and the phase transition is assumed to occur
smnotldy. Finally, truly three-dimensional hydrodynainical calculations with a finite longi-
tudinal extent, capable of incorporating phenomenologically the strong stopping observed
at these energies, and with more realistic equations of state, that include viscosity and
temperature dependent velocity of sound effects, should be carried out?'

In conclusion we emphasise the following points: (i) Rapidity and pseudorapidity distri-
butions are approximately Gaussian in shape for energies in the range 14.6 to 200 A GeV.
The widths increase monotonicaDy with beam energy, but are essentially independent of the
multiplicity at a fixed beam energy. Quantitatively, the widths are consistent with Landau's
hydrodynainical model and inconsistent with the an isotropic fireball and Bjorken's hydro-
dynamical scaling model. A Boltzmann model seems to be consistent with the pion rapidity
distribution at 14.6 A GeV, but is inconsistent with the kaon data. The distributions are
abo not centered at the rapidity one would expect from a fireball formed by the projectile
boring a crlindrically exdted region through the target. From this failure of the isotropic
model, one can conclude that an ellipsoidal momentum configuration is more appropriate
than a spherical one in describing events at these energies, (ii) A non-zero collective flow
velocity tends to give transverse momentum distributions a concave shape for effectively
masskss parti-Jes. (iii) An ideal pion gas is ruled out by the data «nee it generates too
strong a transverse flow, (iv) The presence of a mixed phase in the equation of state tends
to soften the transverse flow, leading to lower values of the (pr) as compared to the ideal
piun gas case. On a semi-log plot these distributions have a linear behavior for a large
PT range and are thus nearly indistingi hable from the thermal model ones, which have
zero flow velocity?5 (v) The non-zero slope of the experimental pj» distribution at small
PT values cannot be understand solely within the framework of rdativistic hydrodynamics.
Some new physics is needed here (note that we have ignored entirely the role of nudeons
and of interactions among the constituent particles in these models), (vi) No unambiguous
evidence for collective flow has emerged from our analysts. Perhaps this will only happen
when higher energies and heavier nuclei become available at CERN and RHIC.
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Um Físico Nuclear em Altas Energias: 3.5
anos no Fermilab

Philippe Gouffon - Instituto de Física, USP

ENFOQUE DESTA APRESENTAÇÃO

Relatar os resultados de uma medida muito específica numa área restrita
de Física de Altas Energias não deve despertar muito interesse por parte da
comunidade de Física Nuclear. Por este motivo, esta apresentação se afasta
do mero relato de um experimento, para tentar extrair deste mesmo algumas
lições que podem ser utilizadas em Física Nuclear.

De fato, uma fração apreciável e crescente das experiências em Física Nu-
clear tende a ser feita em energias que antes pertenciam à área de partículas
elementares, próximo a 1 GeV. Para tal, os grupos experimentais estão se
juntando em grupos maiores do que os típicos 3 a 6 integrantes comuns a
energias mais baixas. Estas pequenas colaborações usam as facilidades de
algum laboratório de grande porte, em competição com outros grupos de
tamanho semelhante.

0 grupo com o qual colaborei (E761, no Fermilab), apesar de tomar dados
a energias bem mais altas (acima de 350 GeV), era pequeno, com cerca de
40 participantes, e usou técnicas variadas, algumas de vanguarda, que certa-
mente estarão sendo usadas no futuro próximo em Física Nuclear. Assim, as
lições aprendidas poderiam ser de uso para físicos nucleares que se juntam a
grupos no exterior ou propõem experimentos lá fora.



I N T R O D U Ç Ã O

O experimento aqui relatado. L761, realizou-se no Fermi National Ac-
celerator Laboratory - Fermilab - Estados Unidos. Seu objetivo é estu-
dar o decaimento radiativo detrofraco d< híperons nas reações E* -»j»-/ e
E~ —» E~ 7 . Ele foi proposto em 1985 e tomou dados no primeiro semestre
de 1990. Os dados estão sendo analisados e resuldados devem ser esperados
para o fim de 1990 ou início de 1991.

Antes do experimento ser abordado, o Laboratório, com seu processo
de seleção e de execução de experimentos será descrito. Alguns resultados
muito preliminares serão mencionados, e finalmente alguma discussão sobre
técnicas e equipamentos usados com vistas a seu emprego em Física Nuclear
conlui este trabalho.

O laboratório: Fermilab

O Fermilab possue o acelerador de maior energia do mundo no momento.
o Tevatron. No modo de alvo fixo, em que os protons são extraídos e levados
a vários experimentos nas várias áreas experimentais, ele opera em SOO GeV.
No modo de anel de colisão, feixes de protons e antiprotons de 900 GeV cada
chocam-se em 2 ou 3 áreas de intersecção onde encontram-se os experimentos.
O modo de operação muda a cada ano, o período de medidas variando de
alguns ireses a um ano, dependendo sobretudo do orçamento concedido pelo
governo americano. A título de exemplo, US$2 milhões por ano a mais
ou a menos significam um mês a mais ou a menos de alvo fixo, apesar de
representar 1% do orçamento total.

A estrutura do laboratório está orientada para otimizar o rendimento dos
experimentos em termos de qualidade e quantidade de dados. 0 acelerador
trabalha 24h por dia, 7 dias por semana, parando apenas para efetuar con-
sertos necessários. Em media, o feixe é disponível de 1 ò a 20 horas por dia.
Um fator importante no sucesso das colaborações é a confiança feita no julga-
mento dos participantes no que toca a acesso a qualquer recurso necessário.
A burocracia é limitada a um mínimo e não é um entrave à pesquisa.

Uma característica inusitada do Fermilab é que seu va t< campus tornou-
se um tipo de reserva ecológica. A caça e o uso de ínsecticidas são proibidos.
Este status leva a cuidados com proteção radiológ ca e poluição muito rigo-
rosos. O campus fica aberto à população em geral o dia tod >, todos os dias.



sendo intensamente visitado nos fins de semana. Esta abertura resultou num
grande respeito e confiança da população da redondeza, ao contrario do que
acontece com outros laboratórios nacionais.

História de um experimento

0 procedimento pelo qual um experimento é proposto e chega a tomar
dados depende do laboratório, mas em geral segue mas mesmas linhas. O
sistema usado pelo Fermilab é descrito a seguir.

Num primeiro momento, um grupo de físicos com interesses afins redige
uma carta de intenções, explicitando o tipo de física proposto, sem detalhes
de aparato. 0 grupo em geral já trabalhou junto. Esta carta é apresentada
ao PAC (Physics Advisory Committee, comissão que avalia as propostas e
faz recomendações ao diretor), que responde com encorajamento para que
uma proposta formal seja feita. Esta etapa pode ser omitida, mas em geral
há uma sondagem quanto ao conteúdo físico da proposta.

A proposta do experimento detalha a lista de participantes (e as insti-
tuições), a física a ser extraida assim como sua relevância, o arranjo experi-
mental proposto (com as técnicas a serem usadas, mesmo que a tecnologia
não esteja ainda no mere Io) e finalmente apresenta um cronograma para
testes (se necessários), desenvolvimento, montagem e tomada de dados. Uma
avaliação de que recursos de computador serão necessários para analisar os
dados também é pe 'a.

Esta proposta é apresentada formalmente, numa reunião pública, ao PAC.
A colaboração é sabatinada sobre todos os detalhes da proposta e < m geral
deve voltar a trabalhar, respondendo a uma lista de perguntas e de estudos
adicionais feita pelo PAC. Os resultados são mandados ao PAC e numa re-
união seguinte mais perguntas e respostas são feitas, até que todos estejam
satisfeitos ou que a proposta seja retirada ou rejeitada.

Uma vez aprovada, a proposta vira um experimento, e um acordo (MOU,
Memorandum of Understanding) é assinado entre a colaboração e o Fermilab.
Este MOU detalha o custo do experimento e que parte das despesas cabe a
cada instituição e ao laboratório. 0 Fermilab arca em geral com o grosso
dos gastos, devido à infraestrutura que vai oferecer. É feito um estudo de
"impacto" do experimento sobre o laboratório, que explicita &s modificações
que deverão ser feitas nas linhas de feixe, construção civil, problemas de
radiação, poluição potencial, uso de materiais perigosos (gases infiamaveis
ou liqüefeitos, por exemplo). Um empregado do Fermilab é designado como



contacto entre a colaboração e o laboratório. Em gorai, alguns membros da
colaboração pertencem ao Fermilab e um deles é designado como contacto.
Uma pessoa da divisão de computação tambén énomeada para atender às
necessidades do grupo no que toca ao software suportado pelo Fermilab1.

0 experimento aprovado entra no cronograma de longo prazo. Recursos
são alocados para que o que for necessário seja feito3. Finalmente, acesso a*
recursos necessários (salas, alimoxarifado, computação por exemplo) também
é dado.

Entre a aprovaçác Io experimento e sua realização (tomada de dados) o
grupo sofre periódicos "Director's revie.", em que progressos e problemas
são discutidos. Em geral o PAC acompanha estas discussões, que sáo feitas
a porta fechada.

0 experimento é montado, testes são feitos, e o chamado "run" começa.
Durante os meses de tomada de dados, a cada segunda feira há uma reunião
de usuários em que cada experimento ativo apresenta eventuais resultados,
o seu status e os problemas que está errrent?ndo e que o laboratório pode
ajudar a refolver. Desta reunião sai a alocaç io de intensidade de feixe (os
protons do Tevatron são dividos entre os vários grupos que tomam dados
simultaneamente, segundo esta alocação) e a ordem de prioridade dos expe-
rimentos para acesso a recursos do laboratório. Esta ordem é seguida quando
2 grupos pedem a mesma coisa ao mesmo tempo (consertar um computador.
por exemplo).

Terminado o experimento, o eqnipamento é desmontado. 0 Fermilab
tem um tipo de almox rifado para equipamento ("PREP"7) que fornece o
grosso da eletrônica e dos con putadores usados durante a tomada de dados.
O que veio do PREP retorna ao PREP. Começa então a análise. Algur.s
grandes grupos tem seu próprio centro de computação com grandes recursos
computacionais. Outros usam o centro do Fermilab para uma primeira fase.
a análise final sendo efetuada sobre eventos selecionados nas universidades
associadas, em geral.

lCada experimento poder vários computadores. Kstes são gerenciados por alguém •!•.
co! boraç^o. mas conta com o auxilio e supervisão uV uni analista de sistemas experifiU
do fermilab.

^Muitos experimentos precisam de deteriores ou de eletrônica que ainda não sv?
disponíveis conitrcinlinente. Neste caso. pesqnivi e desenvolvimento por parte do Fr:
milah e da* c us instif.iii;ões se torna parte inte^r.uur do expi-riineiito. 0 laboratj-ri •
em gerai akv.v tifinns engrnlieiros <* técrtic » para etst:i> tarefa*.



Distribuição de trabalho no grupo

Cada colaboração tem suas características próprias. Grupos grandes ten-
dem a ter uma organização hierárquica bem marcada, quase empresarial.
Nosso grupo contava com um total de 40 pessoas, sendo que havia em torno
de 20 em permanência no Fermilab. Isto é um grupo pequeno, para o qual
não é preciso de muita organização formal. Alguns grupos possuem um
número apreciável de "caciques" que pouco fazem senão emprestar o seu
nome à colaboração. Não foi nosso caso, de forma que todos trabalharam. O
grosso do trabalho de montagem e testes recaiu sobre os chamados "graduate
students"3 com ajuda durante as ferias escolares dos "undergraduate", isto
sob a supervisão de seus orientadores e outros pesquisadores mais experientes.
Em geral a coordenação das atív^de* está dividida entre os "pos-doc»" c >
grupo contratados pelo laboratório ou pelas universidades.

Um dos problemas que enfrentamos foi o de isolamento entre os estu-
dantes. Cada um pegou uma parte do sistema sob sua responsabilidade,
o que levou ao estabelecimento de uma compartimentalizaçáo completa do
aparato. Quando um problema surgia na fronteira entre dois sub-sisíemas,
perdia-se tempo com argumento do tipo "minha parte funciona, o problema
é seu", agravado pelo fato que cada um tinha horários diferentes para fazer
melhor uso do equipamento, na fase de montagem e teste. Estes problemas
sempre foram resolvidos com a intervenção de membros mais graduados que
tinham visão mais ampla embora às vezes menos profunda do aparato. Al-
gum tipo de coordenação deve evitar esta situação.

O EXPERIMENTO E761

O objetivo de E761 é o estudo do decaimento eletrofraco de dois híperons,
a saber o S + —» p^ e c E~ -• E" 7. 0 E+ tem um quark a (estranho) e decaí
preferencialmente para p-t-Tr* e n+jr+, respectivamente 51.57% e 4S.30%. O
modo de interesse tem uma ~a?ão de ramificação de cerca de 0,12%, com uma
amostra mundial de algumas entenas. O E~ tem < >is quarks s e decai 100%
para A -f TT~ , sendo o modo de i •cresse muito raro, embora talvez tenha sido
visto (cerca de 11 candidatos no .utndo).

Para ambos os decaimentos, o obj ivo era medir a razão c!e rarn^-jaçào e
a assimetria do decaimento. A motiva o física é quo não há cálcu! teórico

3Os moderno» escravos



que faça uma previsão correta destes valores. Quando a razão de ramificação
está correta, a assimetria não corresponde ao valor experimental (para o E+ .
Não há valor experimental para o H~). No caso do E+ espera-se um valor
pequeno e positivo enquanto o valor encontrado é grande e negativo. Valores
experimentais precisos são necessários para definir que cálculos e modelos são
corretos.

O atraso sofrido pelo experimento4 permitiu alargar o seu alcance em
Física. Objetivos adicionais foram definidos, tais como re-medir o momento
magnético do £ + , determinar a polarização e estudar o mecanismo de pro-
dução dos outros híperons e anti-híperons. Além disto, o grupo aceitou uma
proposta de estudar o uso de tunelamento em cristais curvados para medir
o momento magnético de partículas de meia vida muito curta (tais como
bárions charmosos), efetuando o teste com E+ . Esta pesquisa foi realizada.

O SISTEMA D E DETECÇÃO

Para poder determinar razão de ramificação, seria necessário medir todos
os modos de decaimento. Como isto não é viável, o que se faz é montar
um sistema que permita medir bem o decaimento de interesse, mas que seja
também sensível a um modo predominante e bem conhecido, que possa ser
usado para normalizar.

A medida da assimetria requer a medida da distribuição angular do pro-
duto do decaimento em relação ao híperon incidente, no centro de massa.
Para que possa ser observada a assimetria, é preciso que o feixe esteja pola-
rizado, e que a polarização seja conhecida.

Para poder efetuar as medidas, é portanto necessário medir o momento
e a polarização do híperon incidente e o momento da partícula carregada
produto do decaimento. Isto requer dois espectrômetros com alta resolução,
UM para o híperon e um para o produto do decaimento, chamado daqui
para frente de bárion. Para identificar o decaimento radiativo de outros
processos, é preciso que a presença do 7 seja registrada. Isto e feito por
um espectrômetro/calorímetro de fotons. A descrição do aparato segue, no
sentido do feixe.

4 Ele era previsto para tomar dados em 1988 e finalmente rodou em 1990



Feixe e alvo

Os protons de 800 GeV do Tevatron incidem sobre um alvo de cobre
de O.õinm de largura, 2mm de altura e lõcm de comprimento". A linha de
feixe tem elementos óticos que permitem alterar o ângulo de incidência dos
protons sobre o alvo, entre -6 a +6 miliradianos no plano horizontal, ou
entre -4 c +4 miliradianos no plano vertical. A polarização dos híperons
produzidos por estes protons é função deste ângulo5. A troca do sinal do
ângulo provoca a inversão da polarização, mas não altera sua magnitude.
As partículas produzidas pelos protons no alvo penetram num eletro-imâ de
7.31 metros de comprimento, com campo de 3.46T e passam num canal cuja
largura minima é de 2mm. Isto seleciona partículas de momento médio 350
GeV com dispersão de ±7% na base. A tabela abaixo mostra a composição
do feixe secundário de 350GeV a 10m do alvo.

Feixe

P

A'+

E+

E-

positivo
60%
30%
6%

1.5%
0.15%
0.03%

0.006%

Feixe negativo
p 1.5%

«•' 70%
K- 6%
E+ 0.03%
E- 15%
E- 2%
í l - 0.9%

O Espectrômetro de Híperons

O feixe secundário que sai do canal acima descrito passa pelo espectrôme-
tro de híperons, figura 1, composto de 3 estações de "Silicon Strip Detectors".
Cada estação tem 3 planos, que medem a posição da partícula em X, Y e U (a-
45°). Cada plano é composto por uma pastilha cuadrada de 5x5cm de silício,
300/im de espessura, com estrias ("strips") de 50fim de largura. Cada plano
em uma resolução de cerca de 14/tm, sendo que os 3 planos determinam um
ponto com precisão de II pm.

Uma estação fica entre a said;» do canal e um eletro-imà de 2,4T (momento
transversal P?=1.5GeV/c). As et ias outras estações ficam a jusante deste
imã. A resolução em momento des'e sistema é de 2GeV/c, ou seja, 0,7%.
Quando combinado com o vínculo que a partícula deve vir do alvo, a resolução
de momento vai para 0,25%. A resolução angular é de 5 microradiancK.

*A polarização é função do momento transversal, Fp e *«u estudo é um do» itens
adicionais de física de E7Õ1.
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Figura 1 - Alvo, feixe secundário e espectrómetro de híperons

Na análise atual, apenas eventos em que o híperon não tenha decaído até
o fim deste espectrõmetro são aceitos.

O híperon decai em um bárion e um fóton. O bárion penetra no es-
pectrómetro de bárions enquanto que o fóton é detectado pelo espectróme-
tro/calorímetro de fótons, detalhado a seguir.

O Espectrómetro de fótons

0 espectrómetro de fótons, figura 2, é composto de dois subsístemas: um
detector de posição e um calorímetro, instalados sobre um suporte móvel que
permite sua remoção do feixe para fins de calibraçáo.

O detector de posição é composto de dois módulos de TRD (Transition
Radiation Detector), usado numa forma inovadora: o fóton, de energia típica
de 10 a 50 Gev, passa por uma placa de ferro de 2.5cm de espessura. A
maioria destes fótons converte para um ch .veiro eletromagnético, com um
ângulo de abertura muito pequeno. Os elétrons deste chuveiro passam por
radiadores de mylar de 20/xm de espessura, gerando raios X de transição que
são detectados por câmaras multifilares com xenonio, registrando a posição
que teria sido a do fóton, com uma rrsoluçào de cerca de 2mm. Há dois
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Figura 2 - Espectrõmetro/calorímetro de Colons

módulos assim. As placas de ferro tem um burraco de lOxlOcm por onde
passa o feixe carregado (e alguns fótons).

A jusante do detector de posição encontra-se o calorímetro electromag-
nético. composto de blocos de vidro chumbado que absorvem a energia dos
chuveiros, ou seja. medem a energia do fóton original. Neste calorímetro
também há um buraco para que o feixe carregado passe sem interagir com os
blocos. 0 lado interno deste buraco está coberto de uma camada de 2.5cm de
cristais de BGO, com a mesma função do vidro chumbado.Sew comprimento
de radiação menor é usado para conter melhor os chuveiros perto da borda
do buraco.

O Espectrômetro de Bárions

0 espectrômetro de bárions, figura 3, é composto de quatro estações de
câmaras multifilares, duas antes e duas depois de um conjunto de três eletro-
imás, com a finalidade de reconstruir o momento e a trajetória do produto de
decaimento. Três estações tem 8 planos (XYXYUVUV) com fios espaçados
de Imm e uma 6 planos (XYXYUV) com 2mn» de espaçamento. A reso-
lução deste sistema é de 5 micro-radianos cm ângulo e 0,2% em momento.
Partículas que nào derairarn mas sofrrratu algum tipo dr espalhamento <•
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Figura 3 - Espectrómetro de bárions

enganaram o sistema de disparo tem um momento muito próximo ao medido
no primeiro espectrómetro. Eventos deste tipo podem ser rejeitados fora de
linha.

O SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS

O sistema de aquisição de dados num experimento deste tipo pode ser
bastante complexo. A parte mais crítica é a do disparo (trigger), que seleciona
o tipo de eventos a registrar. No caso do £ + —• p*t o S+ representa 1,5% do
feixe e a reação de interesse um milésimo disto, portanto aproximadamente
um evento em IO5 deve ser registrado, o resto sendo fundo. A forma de fazer
isto é requerer uma partícula única no primeiro e no segundo espectrómetro
e alguma energia do espectrómetro de fótons (acima de 2 ou 3 GeV) que
não venha de uma partícula carregada. Efetuar isto não é trivial. Uma
das dificuldades que nâo é comum à Física nuclear é devida à dimensão do
aparato: o arranjo tem um comprimento do cerca de iOOrn. As partículas
atravessam a ala experimental com velocidade c (energia muitas vezes maior
que a massa), enquanto que os sinais se deslocam nos cabos coaxiais com



tipicamente |e , o que cria um problema de tempo: torna-se difícil sincronizar
os diferentes sistemas e garantir as coincidências, que tem que ser muito
estreitas para diminuir o fundo.

A parte lógica e alguns atrasos do sistema de disparo podiam ser progra-
mados via computador (Camac). O esquema escolhido é do tipo hierárquico:
cada nível requer que o nivel abaixo tenha sido ativado, e que os novos requi-
sitos tenham sido satisfeitos. Se nâo for o caso, o sistema é resctado o mais
rápido possivd, para diminuir o tempo morto. Este tipo de estrutura pode
ser aplicado a experimentos mais complexos. Um exemplo no nosso caso é:

• T i - nivel 1: uma partícula do feixe que passe por 3 cintiladores no
primeiro espectrõmetro.

• T2 - Nivel 2: requer T i e ainda energia eletromagnética no vidro chum-
bado sem partícula carregada, o que identifica uma partícula que decaiu
emitindo fótons ou um x°.

• T3 - Nivel 3: requer T2 e ainda uma partícula rápida (proton?) no
fim do aparato, nenhuma partícula adicional no feixe numa janela de
200ns ou então um evento em cada 4096 Ti (amostra não tentenciosa).

Quando T3 é gerado, o sistema de leitura é disparado. Primeiro, módulos
que lêem as câmaras e os detectores de silício são ativados. Eles pre-formatam
os dados, localizando somente os fios que registraram alguma pertícula. Estes
dados são lidos e transferidos por módulos Camac, usando controladores in-
teligentes. Todos os valores lidos (fios, ADCs, TDCs, latches, etc..) são
mandados para uma memória ligada a um sistema de micro-computadores
ACP (Advanced Computer Program). Estes são módulos padrão VME com
uma cpu 6S020 cada. £761 tinha 15 módulos processadores, divididos do
seguinte modo: um módulo trabalha como gerenciador (chamado Boss). Ele
controla as unidades de fita magnética e distribui tarefas para os outros pro-
cessadores, chamados "Event Handlers". Em cada instante, um deles (o
"Grabber") fica encarregado de ler a memória onde os dados são escritos.
Esta memória está dividida em dois buffers, um no qual os controladores
Camac escrevem, e um lido pelo lado do VME. Estes buffers podem ser in-
tercambiados. Quan o um evento está completo, o módulo grabber troca os
buffers e passa a ler o evento de um enquanto novos dados estão sendo grava-
dos no outro. 0 evento lido é guardado na memória (6MB) do "Grabber".
Quando esta está ch ia, o "Boss" aloca um outro módulo como "Grabber" e
o antigo "Grabber" passa a processar os eventos que leu. O processamento
pode envolver uma análise completa de cada evento e a rejeição dos que não



satisfaçam determinados cortes. No nosso caso, cada processador tinha o
programa completo de análise, escrito cm Fortran6, em memória. Os eventos
eram analisados e o resultado adicionado ao c.-ento antes deste ser man-
dado par.i a fita. Nenhum evento era descartado, ínesmo que não passasse
os cortev Outros experimentos que usaram um sistema parecido filtraram
dados em. linha. Achamos que descartar eventos era muito perigoso: dados
não gravados são perdidos para sempre. Basta um erro de programação e lá
se vão todos os eventos de interesse e a Física.

O sistema de aquisição é controlado e monitorado por um Vax, que serve
de interface com o usuário. Eventos são amostrados, os resultados da análise
histogranudos em linha, de forma que a qualidade dos dados pode ser avali-
ada em tempo real. Num sistema desta complexidade a chance de um de-
tector ou um módulo falhar não é desprezível. O sistema sendo altamente
redundante, a perda de um ou mais planos não afeta de sobremaneira o resul-
tado. Assim mesmo, quem estava de plantão tinha que verificar regularmente
a eficiência dos detectores, a taxa de erros e outros problemas. Em geral,
bastava re-inicializar alguns módulos para que tudo funcionasse a contento.
Tivemos muito poucos problemas com os detectores em si. Problemas mais
freqüentes eram fontes de alimentação que queimavam e sobreaquecimento
da eletrônica.

Organização da tomada de dados

Por motivo de segurança, pelo menos duas pessoas tem que ficar na sala
de controle. Os turnos eram organisados da seguinte maneira: três turnos
de 8h por dia, com duas pessoas, e mais 3 turnos de 8h com uma pessoa,
deslocados de 4 horas em relação aos turnos de duas pessoas. Esta pessoa era
o "crew chief, responsável pelo grupo durante seu plantão. Este esquema
evita uma troca de experimentadores em que toda a história do plantão an-
terior seja perdida. Funcionou muito bem. Cada segunda feira havia uma
reunião dos "crew chiefs" da semana anterior e da semana que iniciava, para
discutir o que devia ser fe.to, em visto do que havia acontecido antes. Prati-
camente todo mundo virou "crew chief alguma vez. A divisão das pessoas
em plantões era feita por um dos responsáveis por E761, levando em conta
os impedimentos e desejos de todos (na medida do possível). Em media, era
uma semana de plantão e uma semana sem. Após algum tempo, um terceiro
tipo de plantão foi organizado, o de "offline", Sh, um por dia, uma pessoa
só, com a finalidade de analisar uma fita em cada 3 (em media), usando

*0 Fortran ainda é de longe a linguagem mais utilisada para cálculos e análise e não se
fala em trocar. No entanto, o C está sendo usado maciçamente para escrever programas
de controle a tomada de dados.



o programa de análise padrão, e de avaliar os resultados. Com isto, mais
de 1/3 dos dados foram amostrados, permitindo a extração de resultados
preliminares mostrando o sinal esperado no caso E + —»j»7 . Este plantão
era também responsável pela manutenção da base de dados das fitas e dos
runs, tarefa muito importante quando se grava várias dezenas de fitas por dia.

RESULTADOS?

Não há como falar em resultados no presente momento, já que não foi
feito ainda o primeiro passe da análise, que consiste em ler todas as fitas e
descartar eventos de fundo. No entanto, como dito acima, 1/3 das fitas foram
amostradas, e com isto algumas informações muito preliminares apareceram:

• reação T,+ -*pi

- pelo menos 20000 eventos limpos entre os cerca de 500 milhões de
eventos gravados em 2000 fitas.

- A polarização do feixe de S + é de cerca de 10%, como esperado.

- Erros sistemáticos grandes não apareceram

- Temos várias vezes a quantidade de dados dos experimentos an-
teriores para determinar o momento magnético do

• reação E~ —» E~ 7

- Cerca de 1500 fitas gravadas

- 0 sinal ainda não apareceu numa amostra de 150 fitas.

- A proporção de E~ no feixe parece ser menor que a antecipada

- Mesmo usando o limite da unitaridade, devemos ter estatística
para medir a razão de formação com 10% de precisão e a assimetria
com 30%

• outros objetivos

- Foram observadas partículas tunelando nos cristais curvados

- Praticamente todos os outros híperons e anli-híperons foram ob-
servados, portanto vários objetivos adicionais visando seu estudo
poderão ser cumpridos



— Há estatística suficiente com todas as fitas para procurar alguns
eventos raros

USO DESTAS TÉCNICAS EM FÍSICA N U C L E A R

Como dito acima, algumas técnicas usadas neste experimento podem ser
usadas em Física Nuclear, agora ou num futuro próximo.

• SSD - quando E761 foi proposto, estes eram detectores em estudo.
Hoje eles são disponíveis comercialmente7. Usamos detectores com
1000 canais de 50/im. Hoje canais de 20 ou até 10/tm são disponíveis.
Detectores de dupla face (XY) também são comercializados, sendo que
já é possível comprar o detector com pre-amplificadores e discrimi-
nadores na própria placa. 0 desenvolvimento mais recente na área
é o chamado "Pixel Detector", em que quadrados de 20x20/im2 são
individualmente endereçaveis. No presente momento estes ainda são
lentos na parte de leitura. Em Física Nuclear, todos estes detectores
tem um bom potencial, principalmente em espectrõmetros de alta res-
olução para partículas carregadas. Poderiam ser usados para raios X
de baixa energia, já que tem tipicamente 200 a 300/im de espessura.

• T R D - Usado de forma inédita para localizar um fóton, este tipo de
detector não parece ter uso em Física Nuclear, já que ele é eficiente
somente para fótons de alta energia, acima de 5GeV.

• BGO • Caro mas muito prático por ser compacto e não hidroscópico.
este cristal pode ser usado em Física Nuclear em calorimetria. mas seu
custo pode ser meio proibitivo no momento. Um detalhe interessante:
os cristais que usamos foram prduzidos pelos colaboradores chineses e
polidos pelos soviéticos. Uma indicação que esta tecnologia talvez não
seja fora do alcance dos brasileiros.

• Eletrônica padrão Camac - Este padrão, assim como o MM, já
está obsoleto (lento e caro por unidade de capacidade). No entanto,
os novos padrões como Fast bus e VME não oferecem ur catálogo tão
extenso quanto o Camac, além de endereçarem uma faixa de taxas
transferência de dados muito acima do que a física nuclear tem usado.
O Camac não vai sair de moda tào rápido. Novos controladores (como
usamos) permitem leitura rápida dos bastidores em paralelo.

7Doi» maior» fornecedores: Micron na Inglaterra c Ilamamatáti no Japão



• Sistema ACP - Módulos VME certamente representam uma possível
alternativa para sistemas de medidas no futuro próximo. Processa-
mento distribuído na tomada d? dados ainda não é uma necessidade
em Física Nuclear, mas pode tornar-se uma possibilidade muito in-
teressante. Estes módulos podem ser programados em Fortran, o que
aumenta muito seu potencial. Permitiriam seu uso em filtros, pre-
processamento e em espcctrómetros, cálculos de momento, massa e
energias em linha.

• Computação - Neste experimento, usamos um Vax 780 ligado em clus-
ter com 3 vax-stations, na tomada e análise em linha e fora de linha
(amostragem). Este tipo de ambiente é bastante típico em experimen-
tos e deverá tornar-se dominante em laboratórios de Física Nuclear.
Há uma certa tendência a usar Macintoshes para controlar sistema, de
tomada de dados, devido a sua poderosa interface gráfica.

Outro campo evoluindo muito é o do uso de fitas de Smm (Exabvte)
para registrar dados brutos. Estas fitas armazenam o equivalente a
10 a 14 fitas de 6250BPI por unidade, custando 1/4 ou menos do
preço de uma fita convencional. Como existem interfaces muito baratas
para workstations de todo tipo, a opção de Smm torna-se ainda mais
atraente. Unidades de dupla densidade/dupla velocidade já estão em
teste, eliminando a maior objeção que era a da baixa taxa de trans-
ferência.

Finalmente, ainda na área da computação, quando várias pessoas tra-
balham ao mesmo tempo sobre um programa de análise de dados, coisa
comum em Altas Energias, menos em Física Nuclear, mas que tende
a sê-lo, é necessário algum tipo de gerenciamento. Para E761, foram
definidas regras de programação que deviam ser seguidas. A principal
razão era que os programas deveriam rodar em três tipos de ambiente:
o Vax (referência), o ACP e o Amdahl (tipo IBM), portanto o Fortran
tinha que obedecer a um denominador comum. O grosso das incom-
patibilidades é removido com o uso de programas "tradutores". O
ponto mais importante foi a decisão de incluir o comando "IMPLICIT
NONE" em todas as rotinas, o que obriga o programador a declarar to-
das as variáveis referenciadas, primeiro passo para uma documentação
no próprio código. Os fontes são centralizados num Vax, numa bib-
lioteca controlada pelo programa CMS (Code Management System).
Qualquer módulo modificado tem sua história registrada pelo CMS,
tornando-se assim possível voltar atrás e desmodificar rotinas. Rotinas
são reservadas para serem alteradas sendo que apenas uma pessoa de
cada vez pode retirar um módulo, coino numa biblioteca de verdade.
Estes sistema funcionou a contento.
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MECANISMOS DE REAÇÃO EH ENERGIAS INTERMEDIÁRIAS
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Bi energias de bombardeio não auito aclaa da barreira

Cbulombiana as reações nucleares aostraa características que

indicaa que estas reações são doainadas por efeitos do caapo

nuclear médio. Neste caso, para parâmetros de iapacto relativa-

mente largos, correspondentes a processos periféricos, usa pequena

quantidade de sassa e energia é trocada entre projétil e alvo. A

medida que o parâmetro de iapacto torna-se senor, as reações passaa

a ser dominadas por processos forteaente dlssipativos, onde

projétil e alvo ainda mantém suas identidades, embora uaa quanti-

dade significativa de aassa e energia seja agora trocada. Para

parâmetros de iapacto ainda menores, a fusão toma lugar e temos

formação de núcleos compostos os quais decaem por eaissão de partí-

culas e raios gama.

Para colisões em energias relativísticas, os efeitos das

colisões nucleon-nucleon tornam-se dominantes. Já em energias

intermediárias (E/A * 20-200 MeV), espera-se que ocorra uma

transição de reações dominadas pelo campo médio a reações doainadas

por colisões nucleon-nucleon. Sendo assim, uma descrição apropria-

da dos processos nesta regi fio de energia deve considerar o campo

nuclear médio, colisões nucleon-nucleon bem como o principio de

Pauli. Quando o caminho livre médio torna-se comparável à distân-

cia média entre nucleons, ocorrem muitas colisões durante a fase de

interpenetraç&o da reação. Como conseqüência, a zona de reação pode

equilibrar-se de forma rápida o suficiente de modo a permitir uma

descrição estatística do espectro de energia dos nucleons particl-

antes. Este conceito de participantes e espectadores tea sido

aplicado com relativo sucesso a reações em energias intermediárias.

As secções de choque inclusive^ para partículas leves são

relativamente bem descritas por distribuições maxwell lanas

centradas em velocidades ligeiramente menores que metade da

velocidade do feixe. Estas velocidades são maiores que as



COM o esperado segundo o concetto staples de fusfo tncoapleta, onde

parte do projétil aparece coa a velocidade do projétil. A secc&o

de choque inclusive pode ser dada por: ^~

dÕdÊ C (E - V )
c

1/2 exp t- E^/T)
I

E - E - V • E - 2 IE (E - V )]
• e • « c

\n cose

Aqui, C é uaa constante de normalização, • é o angulo de detecção,
v
c * » barreira Couloablana no ponto de emissão, E • av

2/2 onde a

é a aassa da partícula cal tida e v é a velocidade aédia. ou seja,

a velocidade da fonte. T é a temperatura.

Uaa análise amis elaborada, levando ea conta que as

partículas são emitidas preferencialmente em um plano contendo o

eixo do feixe(dwg£ • constante I, leva ft seguinte relação:
-1/2

II

Ajustes realizados com uso da equação. II sio em geral
melhores que os obtidos com a equação I, sobretudo ea ângulos
dianteiros e traseiros (figura I).

ii i ...i_

M 100 160 • 00 tOO IM 0
E (MtV)

M 100 IM

Figura I - Espectros de partículas leves para o sistema 0* Au
E/A • 25 MeV. Linhas sólidas representam ajustes csa
equação II e traço-ponto coa equação I. Linhas 49 a £6
correspondem * emissão por um gás ideal ea rotação.

f »<>/



Quando a energia por nucleon é ausentada, novos

mecanismos envolvendo a emissão de núcleos aais complexos começa a

tornar-se iaportante. Os processos que levas á emissão de frag-

mentos de massa intermediária (Z>2) s&o de particular interesse,

pois podea fornecer Informações a respeito do diagram da fase

liquido-gas da aatéria nuclear.

Para colisões em energias intermediárias, a eaissio de

fragmentos de massa intermediária Já acontece nos estágios iniciais

nfco equilibrados da reação. Os espectros de energia exibem

características similares aquelas estabelecidas para a eaissio de

partículas leves de pré-equllibrlo. ou seja, inclinações calores

para ftngulos maiores • distribuições angulares com picos ea ângulos

dianteiros no referencial do centro de massa (figura II).

> 100 M O 300 0 tOO 200 S00
ENERCY (M«V)

Figura II - Secçoes de choque diferenciais para fragmentos
de massa intermediária emitidos em 27.5*,40* e
50° para o sistema **S cm Ag em E/A • 22.5 MeV.
As curvas correspondem a ajustes provenientes
de parametrizacao com duas fontes.

De forma geral, um bom ajuste é obtido através do uso de paraaetri-

zaçio com duas fontes, Uma fonte é associada à emissão por um



núcleo equilibrado forado es U M reação de fus4o incompleta e a

outra é calculada para fornecer o melhor ajuste dos dados.

A caracteristica que mais chama a atenção na emissão de

fragmentos de massa intermediária é que a distribuição de massas

pode ser bem descrita por

ordem de 2.6 (figura III).

lei <r .-T onde T é um valor da

tO 15 20 25 30

Figura III - Distribuição de massa de fragmentos emitidos
em reações P+Xè eu energias relativisticas.

Esta dependência da distribuição de massas foi interpretada

como possivelnente devida à formação estatística de aglomerados

perto do ponto critico do diagrama de fase liquido-gás da matéria

nuclear. Entretanto esta interpretação não é única, pois a distri-

buição de fragmentos pode se originar da desintegração aleatória

dos núcleos, por exemplo.

Uma outra maneira de «e estudar as reações em termos das

propriedades globais é através do estudo da quantidade de energia

ou momento depositada no sistema composto. Isto pode ser efetuado

no caso de núcleos pesados fisseis, fazendo-se uso da detecção de

dois fragmentos de fissão coincidentes. 0 ângulo entre estes



fragmentos esta relacionado com o momento do residuo pesado antes

da fissão. Quando ocorre uma pequena transferência de momento, o

residuo está quase em repouso e o ângulo entre os fragmentos vai

ser 0 « 180*. Quando tratamos de transferência maior de comento,

es fragmentos são focalizados em ângulos dianteiros e neste caso

A figure IV ilustra, para varies energias de bombardeio,

se comportam estas distribuições para o slst«

Figura IV - Distribuições de ângulo entre fragmentos de
fissão par» o sistema N ^ V Uma escala
de transferência de momento é também forneci.
da com relação ao momento do feixe Incidente.

Notamos que até aqui as medidas inclusivas apresentadas

fornecem informações que, mesmo sendo importantes, estão mais

ligadas a aspectos qualitativos das reações e podem estar sujeitas

a interpretações ambíguas. Sendo assim, sente-se que medidas de

coincidência ent>*e diversas classes de partículas deves ser

consideradas, com o intuito de se obterem informações mais

completas.

Quando se trata da coincidência entre partículas leves,

as medidas de correlações angulares a mementos relativos pequenos,

devido â sua sensibilidade quanto à estatística quântica e

Interações no estado final, constitui-se numa Importante ferraaenta



par» se estudar as características espaciais e teaporais das fontes

eaissoras. Ea geral, para energias interaediárlas costuma-se

assumir um tempo de vida desprezível para as fontes, encontrando-se

portanto, um liaite superior para as dimensões das mesmas. A

figura V mostra correlações p-p para diversos valores da soaa das

energias dos mesmos.
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Figura V > Correlações angulares p-p para diversos
intervalos de energia do par detectado,
para o sistema Ar* Au em E/A*60 MeV.

Notaaos que a medida que aumentamos a energia, os ajustes para os

dados fornecem valores menores para os raios da fonte emissora.

Este fato pode ser interpretado como uma expansão radial da fonte,

ou por outro lado pode refletir a evolução temporal da mesma, com

partículas mais energéticas emitidas nos estágios iniciais do

processo. Observa-se também que correlações entre diferentes

tipos de partículas apresentam diferentes valores ajustados de

raios para a fonte emissora. Este fato pode estar ligado à

emissão de diferentes tipos de partículas em diferentes estágios do

processo. Ao se levar em conta explicitamente a dependência

temporal, mais Informações podem ser otidas.



No que se refere * coincidência entre fragmentes de

intermediária' e partículas leves, observa-se que os espectros

inclusivos sao semelhantes aos espectros de coincidência. Indicando

que partículas leves de prê-equllibrio e fragaentos de massa

intermediária sao emitidos ea tipos similares de reaches (figura

VI).
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Figura VI - Espectros de energia de protons e alfas medidos ea
coincidência coa litio e carbono eaitidos ea rea-
ções S*Ag. As partículas leves foraa detectadas
em ângulos 0 - 40* e 70* coa m • 90* e 180*. Os
fragaentos litio e carbono foraa detetados ea
B • 27.5° e 0 • 0*. As linhas sólidas correspondes
às foraas dos espectros inclusivos.

Além disse, a razão entre os espectros de coincidência e inclusivos

•ostra também uma preferência por eniss&o coplanar (plano contendo

eixo do feixe incidente). Nas coincidências entre fragaentos de

•assa intermediária e resíduos pesados, percebe-se que em sua

aaioria, as velocidades de recuo sao nenores que as esperadas para

fus&o completa seguida por decaimento blnárlo c os aáxiaos das

distribuições angulares s&o localizados em ângulos maiores que os



esperados para processos de fusao-fissao. Estas observações

deaonstram que os dois núcleos detectados nao carregta

totalidade o momento do projétil.

Outro fato observado a partir do estudo de sistea

simétricos ta cineaâtica inversa ê uaa contribuição majoritária do

decaimento blnario de núcleos compostos. Cheta-se a estes resulta-

dos através do estudo de diagramas de velocidade ffigura VII) os

quais mostram a «missão de fragmentos de aassa intermediária por

uaa fonte coa velocidade igual à do núcleo cosposto.
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Figura VII - Diagrama de velocidades para o sist
C M E/A « 12.6 NeV

Estas informações sâo confirmadas quando se analisa* as distribui-

ções angulares oV/de as quais se apresentam constantes como função

do ângulo 0; a coincidência entre os fragmentos mostra também ca-

racterísticas que confirmam um processo blnmrio. Quando se estudam

sistemas mais simétricos (La*Cu, Latia) mais energia passa a ser

dissipada e desvios com relação a um processo binárlo começam a ser

observados.

Pode-se notar que a quantidade de Informações obtidas

sobre ms reações cresce quando se consideram 'medidas d*

coincidência. Htsmo assim, ainda algumas questões permanecem em

aberto. Por exemplo, a relação entre emissão de multlfragmentos e

a transição de fase liquido-gas da matéria nuclear ainda é



.94.

desconhecida, assia como a multiplicidade e distribuição de massa

de fragmentos e sua dependência coa a energia. Levando-se em conta

estes aspectos, o uso de detector** 4« passa a ter um papel

Important isstao quando se deseja efetuar um estudo mais completo

das processas. Com este tipo de detectores pesemos estudar, entre

coisas, a dependência com emergia do projétil e pmramet.-o de

multiplicidade de fragmentes complexos. Podemos também

tlaçáo entre fragmentos complexos para verificar m

t emlssmo (breakup simultâneo ou seqüencial).

Existea hoje vários detectores 4« em operação no Bundo.

Entre e les encontra-se a chamado HSU-Miniball desenvolvida e

conütruida no National Superconducting Cyclotron Laboratory da

Michigan State University. Este detector apresenta uma vantagem em

relação á maioria dos detectores existentes, pois foi construído

muna geometria esférica com elementos trapezoldeis ao Invés de

hexagonais e pentagonals sendo absolutamente simétrico, o que

fac i l i ta a análise quando se estudam correlações. Além disso, a

granularidade é apresentada de tal foraa a se ter uma diminuição do

ângulo solido quando se vai a ângulos dianteiros. 0 detector é

composto de vários anéis os quais fáci l i taa o acesso aos vários

componentes individualmente sem prejudicar a disposição geral do

aparato. Nas figuras VIII a XI apresentamos algumas caracte-

rist lcas da MSÜ-Mlnlball.

. • • • • « •

-a
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-G
-a

: Jí:0
Figura VIII - Esquema mostrando corte transversal do detector

Kinlball e foraa dos detectores para os diversos
anéis. Os número* entre parênteses corresponde'
ao número de componentes por anel.
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Light guide

Al-mylarfoil

Optical

Figura IX - Esqueaa Bostrando os coapomntcs
detectors da MIniball.

d e u d o s

Flfurm X - CsqucM cos doll act antli eoaponcnUs do



Figura XI - Esquema,
o aecanl

trando a Minlba.ll completa, incluindo
para troca de alvos.

Na figura XII aostraaos informações que podes ser obtidas

coa Bcdidas utilizando-se detectores 4« «a conjunto C O B detectores

que sedea fragmentos de fissio. Neste caso, os fragmentos de

fissão em coincidência podem ser utilizados com um "filtro de

reação", podendo-se selecionar diferentes classes de processos. A

multiplicidade das partículas detectadas também pode ser associada

a esta característica de filtro. Como podemos observar na figura

XII, a qual representa um diagrama com a correlação entre a multi-

plicidade das partículas carregadas e o angulo entre os fragmentos

da fissão, para ângulos intermediários e traseiros existe uma

dependência linear suave com aultlplicidades maiores associadas a

processos mais centrais. Para ângulos dianteiros n&o se observa

dependência.
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Figura. XII - Diatraam •ostrando a correlação entre aultipl leaded*
das partículas carregadas e teMlo entre fragmentos
de f teffo

Ar+^J a
para os sistemas " R > — N a E/A « 50 M*V e
E/A « 35 M»V.

Ui fato muito importante observado para o sistema

a 35 MeV/A é que a distribuição de probabilidades para as

diversas multiplicidades decresce suavemente sendo bem descrita por

distribuição de Poisson (figura XIII).
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Figura XIII - Distribuição de probabilidades para aultiplicidade
de partículas carregadas associadas ao sistcaa
"Ar** 3^ ea C/A • 35 IfcV.
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Esta observação sugere una emissão estatisticamente independente, a

qual pode ser associada a um processo de multlfragmentação. 0

resultado é suportado por um bom acordo com uma previsão do modelo

de percolação que é us «oodelo simples e que tem sido bem sucedido

quando utilizado para ajustar dados referentes a multifragmentação.

Fora o modelo de percolação, existe interesse na equação de estado

da matéria nuclear com especial atenção dada a baixas densidades.

Em densidades normais espera-se o núcleo se comportando com um

fluido homogêneo governado pelos efeitos do campo nuclear médio.

Se por algum processo conseguimos diminuir esta densidade, devido

ao curto alcance da força nuclear, vamos favorecer a decomposição

da matéria nuclear em vários aglomerados. Esta configuração é

instável e pode levar à quebra do núcleo em vários fragmentos.

Teriamos assim flutuações de campo médio as quais seriam as

responsáveis pela fragmentação (figura XIV).

Figura XIV - Representação esquemática da formação de
aglomerados de núcleos em baixas densidades.

Uma maneira de entender a origem destas flutuações seria imaginar

que na colisão forma-se um sistema em alto estado de compressão, a

qual é mais efetiva que energia térmica para levar à multlfragmen-

tação (figura XV) expandindo-se posteriormente a um volume maior

que o normal. Esta situação é conseguida com mais facilidade para

sistemas mais pesados. Dai a razão de se observarem evidências de

multifragnentação Já em 35 MeV/A para ^Kr*338^ por exemplo, ao
• » • • • • '
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passo que para reações Induzidas por prôtons necessita-se de alguns

GeV para se observar este processo.

MuM'raçmsnfation

10 20 30 40 50

Figura XV - Regiões de multifragnentacio e desexcitaçto
normal para o núcleo de ^T*b como função
das energias térmica e de compressão.

No que se refere aos modelos, existem aqueles que sfto

denominados estáticos e que se concentram no estagio de quebra, sen

levar em conta os estágios anteriores. Já os modelos dinâmicos

(BUU por exemplo) em geral descrevem bem os estágios inicial e

intermediário, falhando na descrição do estágio de quebra, mesmo

levando em conta as colisões nucleon-nucleon e nfto só o campo

médio. Recentemente, a inclusão explicita das flutuações de campo

médio tem trazido resultados mais satisfatórios, fazendo-nos mais

próximos de um entendimento do processo de •ultifragaentaçao que é

no momento o centro das atenções no estudo dos processos em

energias intermediárias.
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THERMAL FLUCTUATIONS IN HEAVY-ION FUSION REACTIONS
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I. Introduction
Our present understanding of hea ion fusion reactions has taken much benefit from classical
trajectory models. The main ingredients of these macroscopic models are:
(a) a small number of collective degrees of freedom which evolve in time according to classical

equations of motion,
(b) conservative forces, which describe the static properties of the nuclear system, and
(c) dissipative forces, which describe the irreversible exchange of energy between the macro-

scopic and microscopic degrees of freedom.
The collective coordinates are usually associated to the distance between the centers-of-

mass of the two nuclei, to their orbital and intrinsic rotations, and to the shape of the nuclear
system. The conservative forces come from the Coulomb and nuclear energies and give rise
to a potential barrier that must be overcome in order to bring projectile and target into
a fused condition. The frictional forces come from the coupling between the collective and
single-particle degrees of freedom and play an essential role in the fusion process by trapping
the system behind the potential barrier.

It is well known from nonequilibrium statistical mechanics that dissipative processes are
always accompanied by thermal fluctuations. These statistical fluctuations produce impor-
tant effects in deep-inelastic collisions, but they have not received much attention in model
calculations of fusion processes, although, as we show in section 2, their influence in the fu-
sion of very heavy nuclei is quite noticeable. In the case of the fusion of not very heavy ions
thermal fluctuations do not seem to have any observable effects. But this does not means
that they should be disregarded from the beginning. As we discuss in section 3, if statistical
fluctuations are not considered it is very difficult to extract from fusion data the intensity of
the dissipative forces acting on the initial stages of a nucleus-nucleus collision.

The results presented here were obtained in collaboration with Valmar Barbosa, Sergio
Souza and Raul Donangelo, from Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2. Fusion of very heavy ions
Our starting point for the discussion of thermal fluctuation effects in the fusion of very heavy
ions is the model of nuclear collisions due to W.J. Swiatecki 1~$). This model is based on a
liquid drop potential energy and on one-body dissipation mechanisms. In its schematic version
the geometrical shape of the system is parametrized in terms o; two spheres, representing
the colliding nuclei, joined by a conical or cylindrical neck (see fig.1). The configuration is
described through three dimensionless quantities 5, JV and D that measure, respectively, the
distance between the surfaces of the spherical fragments, the average neck radius, and the
maas asymmetry of the system. This description allows for simple analytic approximations
to the Lagrangian

) = T(q,q)-Y(q), q = (S,N,D),
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•fid to the one-body Rayleigh dissipation {unction

where I\j(ç) is the friction tensor. The equations of motion are then obtained as

In fig.2 we show examples of trajectories obtained by solving these equations of motion
for the ease of two symmetrical systems. The colliding nuclei ate placed in their contact
configuration (5 = S — 0), which in this model coincides with the top of the Coulomb barrier.
When given zero kinetic energy the lighter system (fig.2a) evolves towards more compact
shapes and we consider that it fuses. The heavier system of fig.2b shows two different types
of trajectory according to its kinetic energy in the contact configuration. At low incident
energies the system «separates after losing a considerable fraction of its incident kinetic
energy to internal excitation of the product nuclei. At higher energies the system fuses into
a compound nucleus, as in the lighter case of fig.2a.

It is clear then that for a heavy enough system it is not sufficient for the nuclei to get in
contact in order to fuse. In fact, an additional inward radial velocity is needed for the system
to form a compound nucleus. The minimum kinetic energy above the Coulomb barrier needed
to reach fusion was denned by Swiatecki as the extra-extra push, Exx. In fig.3 we compare,
lor several nearly symmetrical systems, the measured energies above the Coulomb barrier for
which the fusion probability in a head-on collision equals 1/2 with the theoretical Ezx values
obtained using the schematic model described above. We find that Exx reproduces quite well
the general trend of this data.

In the case where the initial asymmetry of the system is appreciable, Exx does not scale
well with the compound nucleus fissility parameter x, as illustrated in fig.4a. In fig.4b we
show the same calculations of fig.4a but this time plotted against the parameter

Zm = ÇX + (1 - g)Xeff , 9 = 1/5 ,

where the entrance channel effective fissility x«// is given by

*•" * a'/'+a'/a + o - ^ + o-'/» ' ° = MIM '

and .4], A? are the initial mass numbers of the two nuclei. This particular combination
of x and x,// appears to scale adequately the asymmetric systems into the same curve
as the symmetric ones. In fig.4b we also show the experimental Ext energies for several
systems. We notice that the calculations follow the main trend of the data both for the
almost symmetrical and very asymmetrical projectile-target systems (indicated by squares

4 and triangles, respectively). The Exx values measured from fusion-fission reactions (open
symbols) lie considerably above those obtained from evaporation-residue observation (full
symbols) and our calculations. This suggests that part of the fusion-fission cross section
has been counted as quasi-fission. It is also interesting to note that the clustering of the
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evaporation-residue data in a well defined region appears to confirm the scaling defined by
*m«X€//.

We know from the theory of Brownian motion that the interaction of a system with
a heat bath has two parts: an average friction force and a fluctuating random interaction
known as the Langevin force. The model we have just discussed assumes that the microscopic
degrees of freedom of the nuclear system act as a heat bath for the collective coordinates and
includes the corresponding dissipative forces. However the related random forces, which are
the origin of thermal fluctuation effects, were not considered. This can be corrected by adding
the Langevin L*(c) forces to the equations of motion c )

The aleatory forces £j(<) are a Gaussian process with zero ensemble average values and such
that their time correlation is a ^-function:

The diffusion coefficient tensor A>(ç) determines the intensity of the Langevin forces. It is
related to the friction coefficients I\j(ç) by the dissipation-fluctuation theorem,

where T stands for the temperature, which U calculated supposing that the dissipated kinetic
energy is entirely transformed into internal nuclear excitation energy.

The introduction of thermal fluctuations in the description of the system's motion qual-
itatively changes the results predicted by the model. We illustrate in fig.5 the effect of fluc-
tuations on the dynamical evolution of the system through the central collision of the same
two systems of fig.2. For the lighter system of fig.5a fluctuations do not change the outcome
of the collision, even at incident energies close to the fusion threshold. This is because their
effects are felt only after the system is well under way to fusion. On the other hand the heavy
system depicted in fig.5b is much more sensitive to the presence of fluctuations, especially
when the incident energy is close to the critical extra-extra push energy as is the case in this
figure. This heavier system has a much more compact shape at the saddle point than the one
of fig.5a. As a consequence dissipative forces have a longer time to act before reaching the
critical region where the outcome of the collision is decided, and the resulting fluctuations
are more important. In summary, the effects of thermal fluctuations on the fusion process
are expected to be most relevant in the case of heavy systems which require an extra-extra
push energy in order to fuse.

The theoretical determination of the fusion probability is very simple once we know the
time evolution of the trajectory ensemble. From the number of trajectories leading inwards we
can make a direct estimate of this quantity. In fig.6 wr show the calculated fusion probability
for the same system of fig.5b. The step function in this figure indicates the point at which the
•harp transition between fusing and reseparating trajectories would take place in the absence
of fluctuations.

Experimental evidence for these thermal fluctuation effects can be found in the fusion
probability data recently obtained at GSI 7>10). In fig.7 we compare our calculations to
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of the available data. In these comparisons we have assumed that the potential energy
at the contact configuration is equal to the Coulomb barrier given by Baas* potential u ) .
It can be seen that the agreement between the data and the present calculations is quite
reasonable. For the 160Mo + 1MMo system our results underestimate the fusion probabilities
at tow energies. This situation is understandable since these energies are in the sub-barrier
range where tunneling effects are important but cannot be included in a classical trajectory
calculation like the one presented here.

We would like to remark that the calculations presented in this work have all physical
parameter values set to the standard ones of Swiatedn's model s ) without any adjustment.
Two points should be stressed in these results. One is the surprisingly good agr*ment
with data, considering the drastic approximations made in the formulation of the schematic
model. The other is to emphasise that this agreement is entirely due to the introduction of
fluctuations, since th» deterministic prediction of the model is a step function placed at the
energy corresponding to the contact configuration potential energy plus the extra-extra push.

Consideration of figs.6 and 7 shows that the concept of an extra-extra push energy be-
comes less well defined when fluctuations are included, since we have a gradual rise in fusion
probability instaad of a clear-cut transition. In order to study the main characteristics of
this rise we have defined the three values £1/4, £ t / 2 and £3/4 of the kinetic energy at the
contact point for which the system fuses with probabilities 1/4, 1/2 and 3/4, respectively.
These energies are shown in fig-8 for symmetric systems as a function of the compound
nucleus fissility x, together with the experimentally determined values of EXf7 for near sym-
metric projectile-target combinations. We notice that the data points scatter around the
corresponding calculated curve.

It is interesting to find the relationship between the extra-extra push energy obtained
from a deterministic calculation, and the quantities that characterize the rise in fusion prob-
ability with energy. In fig.9 we compare Esx to £ j / 2 and note that Exx gives a fairly good
estimate of £1/2 for almost every system size and asymmetry. We conclude, in particular,
that the scaling behavior for Exx discussed above should be approximately valid for £i/2-

The energies £ j / 4 and £3/4 may be used to describe the width of the energy region
where the fusion probability goes from zero to one. In fig. 10 we show plots of £1/4 - £1/2
tad £3/4 - £j/2 versus £ j / 2 for different projectile-target asymmetries. Some aspects of
these results should be emphasized. First we notice that the energy width £3/4 - £1/4,
which may be taken as a measure of the importance of thermal fluctuations, increases with
the system asymmetry. An important consequence of this fact is that £ 1 / 2 has scaling
properties with x and i« / / different from those of £1/4 and £3/4. As a result it will not
be possible to find a general scaling law for the energy dependence of the fusion probability
in terms of the compound nucleus and entrance fissilities. We also see from fig-10 that
|£}/4—£1/21 is considerably greater than |£i/4—£i/j|- This means that the fusion probability
approaches one, at high energies, much more slowly than it approaches zero at low energies.

, This asymmetric behavior can also be seen in figs.6-7. A final point we want to emphasize is
' that, lor a fixed projectile-target asymmetry, our model predicts an almost linear increase in

the energy widths with £1/3, in contradiction with some of the results of refs.l7'">, according
I to which the width should grow approximately like the square root of £• /2.

In conclusion, we have shown that thermal fluctuations lead to important effects in the
description of the very-heavy-ion fusion process. When these fluctuations are added, the
schematic model of Swiatecki gives an adequate description of the heavy-ion fusion proba-



bffity data. Although there ia etui room lor kmtt«wemei< considering the schematic nature
of the model used, the icsvlU presented abow work dearly demonstrate the essential role
ftuctuatMcwplaymtbedynaimcs of heavy-ion fasioa. *fe can aafely assert that the inclusion
of fluctuations should be a requirement of any theory that purports the description of other
very dissipative processes such as quasi-fission reactions. The surprisingly food agreement
obtained with the use of such a simple treat tent makes us hope that such processes can be
treated by the same model.

3 . Fteion of medium heavy loas
As we have diicuis«dm the ptevkius section, the fusion of medium-h^
by pc«tive extra-extra-push vaJues. For these systems the fusion reactions above the Coulomb
barrier have been successfully described by classkal trajectory models tK t̂ neglect dynwnical
deformations of the colliding nuclei and treat them as frozen density spheres. In this case the
relevant «frgmt of freedom are the distance between the two nuclei and the angles defining
their orbital and intrinsic rotations. The classical equation that describes the motion of the
nuclear system in a frontal collision b

where r is the separation between the cer ers of mass of the two nuclei, m is their reduced
mass, V(r) is the sum of the long-range Coulomb repulsion Vc(r) and the short-range nuclear
attraction V.(r) between the nuclei, and F(r) is the radial friction coefficient.

If we attempt to extract the nuclear potential and dissipation from the fusion data we
find that there b considerable ambiguity in the choice of V»(r) and T{r). This comes about
because most heavy ion reaction data b sensitive to the details of these two quantities on
a narrow region around the nuclear surface. It b then possible to provide quite different
prescriptions for Vn(r) and F(r) which balance in such a way as to give similar results. This
b the case for two well known descriptions: the proximity model (PM) of Swiatecks, Randrup
and collaborators "•**> and the surface-friction model of Gross and Kalinowski (GKM) ">.
The very different dbsipative forces proposed in these models are compared in fig. Ha. We
see that the Gross-Kalinowski model presents a much stronger dissipation then the proximity
model. The nuclear potentials are also compared in this figure, and we note that the GKM
interaction b stronger than the PM one. That these very different models can lead to similar
predictions of observable quantities b illustrated in fig.12. There we exhibit the total potential
energies V(r) for the MNi + MNi system calculated within the two models given above. Also
shown in this figure are the classical trajectories that overcome the potential barriers with
minimum incident energy in each case. We observe that although the PM potential barrier
b considerably higher than the one in the GKM (101 MeV vs. 95 MeV, respectively), the
friction b markedly stronger in the latter case. Thus the fusion energy thresholds are 101 MeV
in the PM calculation and 100 MeV in the GKM, which means they are in quite rearonablt
agreement with each other.

The classical trajectory descriptions we have just discussed disregard fluctuation effects.
So, as in the case of the multidimensional model of last section, we add to the above equation
of motion the Langevin force L(t) that corresponds to the friction coefficient F(r) n). Th*
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resulting stochastic differential equation it

êr dV(r) _, .rfr

«here X(t) represents a Gaussian stochastic process with

As before, lhe diffusion coefficient JD(r) determines the intensity of the Langevin force and
is estimated from the friction coefficient T(r) and the nudear temperature T by means of
Eastern's relation D(r) = TT(r).

In ftg.13 we show the result of running fifty trajectories under the effect of the random
Eangevin forces, at an energy above the fusion threshold for both models. In the PM case the
dissipation begins to be effective only after the trajectories have gone beyond the Coulomb
barrier radius. The resulting fluctuations are not able to change the outcome, and all trajec-

' lories of the ensemble fall inside the potential well thus corresponding to fusion. The GKM
results display a very different beLavior. In this case the dissipation starts acting before
the separation between the nuclear centers reaches the Coulomb barrier radius. The strong
fluctuations in this region cause some trajectories to fall into the outwardly leading part of
the Coulomb barrier.

from these calculations it is obvious that the GKM fusion probability for head-on colli-
sions has a smoother energy dependence when fluctuations are included, while the PM results
are practically not altered. This effect is illustrated in fig.14, where both calculations are pre-
sented. The inclusion of fluctuations in the GKM then results in a considerable reduction
of the fusion probability for energies starting at a few MeV -above the threshold. On the
other hand the PM is relatively insensitive with regard to the inclusion of fluctuations. Since
in their absence both models reproduce about equally well the experimental data in this
mass region, we expect that when fluctuations are included the present version of the GKM
becomes inadequate to represent the behavior of such fusing systems.

Unfortunately, for medium-heavy systems there are no experimental data for the fusion
probability in central collisions. But it is straightforward to generalize the introduction
of thermal fluctuations to the case of non-central collisions and determine how the fusion
probability varies with angular momentum 23). Then the partial and total fusion cross-
sections can be easily calculated. In fig. 15a we show the experimental results for the angular
momentum distribution (histogram) in fusion of "S + 130Te at Ecm = 121 MeV ">. This is

; compared to the predictions of the proximity and Gross-Kalinowski models (solid and dashed
lines, respectively) when thermal fluctuations are disregarded. We note that the familiar
triangular distributions are nearly identical for the two models, and that none of them can
reproduce the smooth behavior of data. However, this is not a sign of thermal fluctuations,

s-- but rather of barrier fluctuations arising from the zero-point motion of low-lying surface
f modes. If these barrier fluctuations are taken into account in the way proposed by Esbensen
' M ) we find the results shown in fig.15b. We can see that both models now give a good
t description of the experimental data. In these calculations the low-lying 2+ and 3" states
Í of l wTe (fa = 0.12, fa • 0.06) and 2+ of " S (fa • • 0.25). Now if thermal fluctuations
* are included into the calculations the two models stop giving almost identical results and
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Make very different predictions. This is shown in fig.l5c. The proximity model, insensitive to
thermal fluctuations, continues to «pee well with the experimental results. But the Grass-
Kafinowski model, with it's huge fluctuation effects, fells into complete disagreement with
the data.

In conclusion, the introduction of thermal fluctuations into the classical description of t
fusion reaction was observed to have qunJitativrfy different effects according to the dissipation
model employed. The proximity description leads to small fluctuation effects, which appear
to be in agreement with experimental data. The model of Gross and KaUnowsld, having a
much stronger dissipation, introduces larger fluctuation effects. This seems to be ruled out
by the experimental results.
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PROJETO LINAC - ESTÁGIO ATUAL

Nelson Carl in Filho
Instituto de Física da Universidade de SSo Paulo *""

Laboratório Pelletron - C P . 20516 - 01498 - S3o Paulo, SP

1. Considerações Iniciais

Desde 1972, com a instalação do acelerador Pelletron,

vem-se desenvolvendo um programa de pesquisa concentrado na física

de ions pesados dando-se ênfase ao estudo de mecanismo de reações,

estrutura nuclear e fisica nuclear aplicada. O máximo potencial

atingido pelo acelerador Pelletron acaba por colocar certas limita-

ções ao programa de pesquisa, como por exemplo restringir a

variedade de sistemas que podem ser estudados devido as barreiras

Coulombianas e os mecanismos a serem observados.

As limitações em questão, aliadas á experiência adquirida

em desenvolvimento de aceleradores, levaram ao estabelecimento de

uma proposta para expansão das instalações no sentido de dinamizar

o programa de pesquisa, tornando-o mais competitivo. Levando-se em

consideração fatores como a quantidade de pessoal técnico e cienti-

fico e capital a ser investido, achamos que uma solução viável se-

ria a construção de um acelerador ou sistema de aceleradores capaz

de fornecer feixes de diversas massas e energias até 20 MeV/A.

Considerando-se a opção de um único acelerador,

analisaram-se duas configurações, sendo uma um acelerador

eletrostático .de 25 MV e outra um acelerador eletrostático de

12 MV, ambos compatíveis com as dimensões atuais da torre do edi-

fício Pelletron. No primeiro caso, o feixe seria injetado na base

do tanque, acelerado até o terminal (onde é feita a troca de

carga), defletido de 180° e novamente acelerado no sentido inverso,

saindo na base do tanque. A partir dai o feixe seria então condu-

zido às áreas experimentais da mesma maneira que atualmente. No

segundo caso, a energia seria aumentada de 50% em relação ao

estágio atual e com um terminal de maiores dimensões seria possível

a instalação de um seletor de estados dt carga, melhorando portanto

a qualidade e intensidade do feixe.

0 tipo de solução descrito acima satisfaria grande parte

dos requisitos que um razoável programa de expansão requer,

CGMt&SAO NAClCNU DE INfcRGIA NÜCLf AR/SP - IPCN



entre os quais, características que permitam que o feixe apresente

qualidades semelhantes às atuais e compatibilidade com os recursos

humanos existentes. ^.~ ~

Por outro lado, a opção por um sistema do tipo descrito

traria o problema de um custo relativamente elevado, aliado a uma

falta de flexibilidade para. expansões futuras a baixo custo. Além

disso, uma solução desta categoria levaria a uma inevitável

paralisação do programa de pesquisa por um período que poderia

chegar a dois anos. Uma solução que evitaria este tipo de

problema seria a instalação de um segundo acelerador.

utilizando-se o atual Pelletron como um injetor.

Ao considerar-se a instalação de um segundo acelerador,

as possibilidades apontaram para um Ciclotron ou um acelerador

linear, sistemas Ja em utilização em alguns laboratórios. Na

maioria dos casos as maquinas operavam em temperatura ambiente,

acarretando um grande consuno de energia e sistema de

radio-frequencia de grande potência. Entretanto, Ja estavam em

franco desenvolvimento maquinas supercondutoras, como por exemplo o

Ciclotron K-500 na Michigan State University e o acelerador linear

ATLAS no Argonne National Laboratory. Sendo assim, levando-se em

conta os requisitos estabelecidos, decidiu-se optar por um

acelerador linear supercondutor, em particular semelhante ao Já

existente em Argonne. Esta opção permite que se atinja as energias

desejadas a um custo moderado e fácil H a futuras expansões.

Feita a escolha, estabeleceu-se então contato com o

Argonne National Laboratory dando-se Inicio aos entendimentos para

a construção de parte dos ressoadores necessários para a concreti-

zação do projeto, bem como a um intercâmbio onde físicos e

engenheiros serio enviados a Argonne com a função de obter infor-

mações que nos permitam auto-suficiência.

Na figura 1 apresentamos um esquema simplificado

mostrando o acelerador Pelletron atual e dois dos seis crlostatos

que compor&o o projeto. Para se obterem as características

adequadas do feixe a ser injetado no acelerador linear (LINAC),

alguns elementos devem ser incorporados à atual configuração do

acelerador Pelletron. Tais elementos encontram-se indicados na

figura e serão considerados mais adiante
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Na figura 2 mostra-se a configuração do que será o andar

inferior do novo prédio a ser construído para alojar as instalações

referentes ao LINAC. Na figura estão destacadas a área designada à

instalação dos criostatos, criogenia, area experimental e sala para

tomada de dados. A parte de controle do novo acelerador será

alojada na sala Já utilizada para controle do Pelletron.

Fid. 2



2. Desenvolvimento

2.1. Estruturas Aceleradores

No que tange ao LINAC propriamente dito, a parte «ais

importante é a estrutura aceleradora. No caso em questão, esta

consiste de UM ressoador do tipo split-ring. Este tipo de

ressoador foi inicialmente desenvolvido no Cal-Tech utilizando

chumbo depositado sobre cobre como supercondutor. No desenho dos

ressoadores de Argonne, os quais serão por nós adotados, os braços

indutivos sao dobrados, de forma a colocar os tubos de drift

concêntricos com o corpo do ressoador (figura 3) o que tornou

Fig. 3

possível atingir a freqüência desejada de 96 Mhz com um diâmetro

relativamente pequeno para o corpo (* 40 cm). 0 material supercon-

dutor a ser utilizado neste caso é o nióbio, que de forma geral 6

melhor supercondutor que o chumbo (resistividade residual cerca de

cinco vezes menor para nióbio e temperaturas criticas de 9,2 K para

nióbio e 7,2 K para chumbo), além de ser disponível em abundância

no Brasil. Este tipo de cavidade possui um valor de Q bem elevado,

da ordem de IO9 e dissipa aproximadamente 4 Watts e os campos

axiais aceleradores produzidos são da ordem de 3 MV/m. 0 :ampo

acelerador é definido como o ganho em energia por estado de carga



dividido pelo comprimento efetivo do ressoador calculado para. a

velocidade ótima do ion.

Usa característica importante do sistema LINAC será o

controle independente de fase para os ressoadores, de forma que ura

eventual problema em um dos componentes n&o afetaria o desempenho

do acelerador de forma drástica.

A escolha da freqüência de operação na faixa dos 100 Mhz

reside no fato de se manterem os efeitos de tempo de transito os

oenores possíveis para os ions mais lentos. Além disso, as

freqüências menores facilitam o trabalho de agrupamento do feixe

(bunching) e requerem um tamanho maior para os ressoadores,

fornecendo então um maior ganho em energia por unidade. Entretanto,

um cuidado deve ser tomado, pois uma diminuição maior na freqüência

tornaria os ressoadores muito grandes, o que traria problemas

quanto á construção e a grande quantidade de energia de

rádio-freqüência armazenada.

Neste ponto é conveniente definirmos o fator de tempo de

transito, que é uma grandeza importante por estar presente em

praticamente todos os cálculos referentes a ressoadores e

transporte de feixe. É importante levar-se em conta o tempo de

trânsito quando o tempo para percorrer um gap acelerador é

comparável ao período da rádio-íreqüêncla.

Para simplificar, se assumirmos um campo axlal da forma

V
Ez = g? cos wt (1),

o fator de tempo de transito F é então dado por;

F" fr (2)

•

onde 3c é a modulaç&o em energia quando o efeito do tempo de tran-

sito é levado em conta e 6c ê a modulaç&o quando o efeito é des-

prezível. Neste caso teríamos então para um gap de comprimento D:

6c * f qtx.dí (3)

3c * qV cos wt (4)



O ganho em energia seria então descrito por:

qc L F cos 0 (S)

sendo q a carga do ion, c o campo acelerador médio sobre o

compriemnto L do ressoador e 0 seria una fase medida com relação ao

pico da curva de aceleração. Tendo em vista este efeito, podemos

verificar por uma analise da figura 4, que mostra o fator de tempo

de transito como função de fi, que o pequeno número de gaps, em

nosso caso três, permite aceleração com boa eficiência em um

intervalo largo de velocidades.

Fig. 4

Para a construção de nossas cavidades, dois valores de 0

foram escolhidos para comporem os dois primeiros criostaros, sendo

0. 0.06 e 0 • 0.105. No que se refere & primeira fase, teremos

catorze ressoadores construídos nas oficinas de Argonne, devendo

estar prontos em dois anos e meio ou três anos, sendo um utilizado

como buncher na entrada do LINAC. 0 primeiro crlostato será

composto por três ressoadores com 0 e quatro com 0 e o segundo

com seis ressoadores de 0 , Na figura 5 ternos um grafico de

energia por nucleon como função da massa do ion a ser acelerado

para a situação atual somente com o Pelletron e para duas configu-



rações para dois e três crlostatos (assumindo utilização de um

segundo stripper). A partir dos resultados. podemos então

22

Fig. 5

verificar a razão da escolha da configuração dos criostatc coso a

descrita acima. Na figura 6 temos para ressoadores de vários

valores de >̂ o fator de tempo de trânsito como função da energia

do projétil em MeV/nucleon e podemos então notar que para o

intervalo de massas por nós escolhido, ou seja, acelerar ions até

massa da ordem de 60 para esta fase inicial, a escolha de

0 « 0.105 permite uma eficiência de aceleração, no pior dos casos,

da ordem de 80%.
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Fig. 6

No tocante aos ressoadores restantes para conplesentaçao

do projeto, os componentes do terceiro criostato. ainda iguais aos

de Argonne, deverão ser construídos no Brasil e para tal já. existe

um intercâmbio com o IPEN/COPESP em Sao Paulo. Quanto aos outros

ressoadores, estes também devem ser construídos aqui, nas as

características podem ser alteradas e a decisão quanto a isto nao

foi ainda tomada.

2.2. Criostatos e Criogenia

A idéia quanto à construção dos criostatos é de se

utilizar tecnologia nacional. Já existe uma equipe em Argonne

cuidando do projeto dos criostatos para o LINAC de São Paulo. De

forma geral, os criostatos são unidades nodulares de mesmo tananho.

Um criostato básico é um tanque de vácuo de aproximadamente 1 m de

diâmetro, com um lsolante refrigerado por nitrogênio liquido

associado ao mesmo. Dentro do tanque estão todos os componentes

necessários para suprir as necessidades elétricas e criogénicas dos

ressoadores. Na figura 7 mostramos como é instalado um ressaador

no interior do criostato a ele associado.



Fig. 7

O sistema criogenlco para distribuição de hélio para o

LINAC já está projetado e considera principalmente como cargas

geradoras de calor a dissipaçio da rádio-freqüéncia (assumindo-se

4 Watts por ressoador) nos ressoadores e a perda de calor nos

criostatos e linhas de distribuição.

Para o uso de três criostatcs, um refrigerador com

somente um dos dois compressores disponíveis será necessário. A

capacidade do sistema completo é de 300 Watts. A idéia básica do

sisteaa é que os compressores forneçam pressão suficiente para

manter um fluxo de hélio continuo no sistema de distribuição,

ressoadores e solenóides supercondutores. A figura 8 mostra um

esquema do sistema de refrigeração.



2.3. ótica

Conforme mencionamos no inicio, certos elementos devem

ser incorporados à atual configuração do acelerador Pelletron, de

modo a fornecer as condições ideais de feixe para injeção no LINAC.

Além disso, um novo trecho de canalização em 0* deve ser construído

indo da saida do atual switching magnet até a entrada do LINAC,

perfazendo um comprimento da ordem de 30 m. Quando se considera o

transporte de feixe, deve-se ter em mente as emitâncias transversal

e longitudinal do mesmo. No que se refere à emitància transversal,

os elementos usuais, especialmente dubletos e tripletos de

quadrupolo dão conta de levar o feixe com as condições ideais à

entrada do novo acelerador. Já a parte ligada à emitància

longitudinal é mais complicada. Isto deve-se ao fato de que é

necessário um feixe pulsado para injeção no LINAC, em fase com os

ressoadores. Para tal, vai ser instalado um sistema de dois

bunchers sendo que o primeiro fornece pacotes agrupados com At =

lns com eficiência de * 70% e o segundo nos dá pacotes com At = 100

ps que é o valor para injeção na máquina. Um valor tipico para a

emitància longitudinal é de 10-100 KeV ns, dependendo do íon em

questão e características do buncher e stripper. Na figura 9

mostra-se o perfil do feixe calculado para a linha de 0°, com as

posições dos elementos óticos buncher e chopper a serem utilizados.

.min: l.4tiw m u : I S . K M w i n : I . Z Í M »MX: 39.34
xin : 31.935 * ifin : 63.954



Na figura 10 mostra-se a imitància longitudinal antes do buncher

supercondutor, de forma que neste ponto o feixe (com

características determinadas pelo pré-buncher) tem boa definição em

e xist í
21

Fig. 10
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energia (« 20 KeV) e cerca de 1 ns para At. Na figura 11 temos a

emltância longitudinal após o buncher supercondutor (f = 96 Mhz e

V = 150 KV comparada a 12 Khz do pré-buncher) e podemos notar a

resolução em tempo At * 100 ps em oposição a um valor de AE da

ordem de 2 MeV. Sendo assim, notamos a necessidade da existência,

após o processo de aceleração, de um sistema que nos permita

desagrupar o feixe para recuperar definição em energia se um dado

experimento assim o exigir.
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Fig. 11

7.5

Quanto ao transporte de feixe no interior do LINAC, estão

no momento sendo Iniciados os cálculos.



2.4. Elementos a serem incorporados ao Pelleiron

Conforme citamos, um sistema de dois bunchers vai ser

instalado, sendo um deles supercondutcr, já em construção era

Argonn». 0 pré-buncher está sendo construído no Pelletron e tem no

momento a parte mecânica concluída, restando sua instalação e

alinhamento no local a ele designado na parte superior do tanque

contendo o tubo acelerador. Este pré-buncher vai funcionar numa

freqüência de 12 Mhz para o fundamental, sendo composto de três

harmônicos com V = 2.4 KV, V « 0.74 KV e V = 0.16 KV. A figura
o i 2

12 apresenta um esquema simplificado do pré-buncher, onde se deve

destacar os cones que tem como função moldar o campo de modo a

diminuir o fator de tempo de transito na região fora do gap.

Fig. 12
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Na figura 13 mostram-se cálculos de campo para vários ângulos de

abertura dos cones em comparação com a configuração sem uso de

cones.
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A idéia quanto a rádio-freqüência tanto para o

pré-buncher quanto para os demais elementos é Inicialmente comprar

a eletrônica para aprender e posteriormente iniciar produção no

Brasil.

Outro elemento a ser instalado e em inicio de construção

é um detector de fase, o qual dará conta do controle dinâmico da

fase de rádio-freqüência para o pré-buncher, garantindo assim que

os pulsos cheguem ao buncher supercondutor no tempo correto. Este

detector consiste de uma cavidade ressonante operada à temperatura

ambiente e excitada pelos pacotes de fusão os quais realizam um

trabalho sobre o campo de rádio-freqttência. A estrutura de load é

feita de cobre e tem forma de espiral contendo um tupo de drift.

Na figura 14 mostra-se um esquema simplificado do detector de fase.

pr

IVKMX

t ? *

(ir ScJl.

Fig. 14

Este detector deve operar numa freqüência de 48 Mhz.

Resta ainda •- construção de um chopper o qual vai ser

operado a V * 4 K V e f « 6 Khz e que consiste de um sistema de

placas paralelas de 30 cm de comprimento, distanciadas de 1 cm.
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3. Pessoal

No que se refere ao intercâmbio com Argonne, acaba de

retornar, depois de um período de doze meses, um engenheiro que se

especializou na parte de rádlo-freqüència e está para retornar,

depois de um período de 18 meses, outro engenheiro ligado à parte

de criogenia e que projetou o sistema de refrigeração & ser por nós

utilizado. Estão indo em breve para o «esmo local um físico que

vai se especializar em cavidades e um físico ligado à computação,

para tratar em conjunto com o pessoal de Argonne de um sistema para

controle do acelerador, já que é de interesse também de Argonne

modernizar o sistema atual. Além disso, no Brasil, conforme Já

mencionado, existe intercâmbio com a COPESP no sentido de dominar a

tecnologia da construção de ressoadores.

4. Area Experimental

Em discussões recentes foi rediscutida a configuração do

que seria a atual área experimental de acordo com a figura 2. Esta

area teria dimensões aproximadas de 10x30ra e aparentemente seria

necessária uma ampliação da mesma para se alojar as linhas de feixe

de forma mais adequada. A decisão sobre a ampliação depende de

discussões com engenheiros e arquitetos e ainda não se tem uma

definição. De acordo com as discussões, é de consenso que devemos

ter um espectrografo, uma linha para raios gama, uma câmara grande

muiti-propósito, possibilidade para espectrõmetro de recuo e uma ou

duas linhas a serem definidas.
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O PROJETO MICROTRON

ESTÁGIO ATUAL E PERSPECTIVAS

Marcos N. Martins—IFUSP

Dividirei minha palestra em duas partes : na primeira farei um breve
relato do estágio atual do Projeto Microtron e na segunda tentarei discutir
algumas perspectivas experimentais para a nova máquina.

Microtron—Estágio Atual

• Pessoal

• Características

• Detalhes do injetor

• Perspectivas

Perspectivas Experimentais

• Instrumentação

• Exemplos

riênci- experiências com 7,-)'
- com 1,i

• Lay-out possível
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O pessoal científico envolvido no projeto é listado abaixo:

• Jiro Takahashi

• Yamato Miyao

• Joseph Max Cohenca*

• Silvio Bruni Herdade*

• Giorgio Moscati*

• Marcos Nogueira Martins*

Os Profs. Takahashi e Miyao trabalham em desenvolvimento de aceleradores
e são os autores do projeto da máquina.

0 pessoal técnico envolvido é :

• José Mareio Machado

• Alexandre Almeida Malafronte

• Jaime Marini Junior

• Paulo César Silva

• Antônio Carlos Tromba*

• José Carlos AIcon-Alcon*

• Juarez Ribeiro Arruda*

• Luiz Teixeira*

• Marcelo Lucena*

Além dos citados, contamos com uma bolsista de doutoramento, Luciana
R. P. Kassab (CNPq) e com o apoio das oficinas mecânica e eletrônica do
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Características da Máquina

O acelerador será constituido de seis sistemas : injeção, aceleração, micro-
ondas, controle, vácuo e refrigeração. Os sistemas de injeção, aceleração e
micro-ondas estão esquematizados na figura 1.

FONTE
DC

17.5 »V

h !D*-fl-#-fiMM0

Figura 1 — Diagrama do acelerador microtron. Solenoids são representados por L,
quadrupolos por Q, dipolos por D e monitores por M. K é a Klystron, G o canhão, C
o chopper c B o buncher. São também indicados os valores de j3 das cavidades e seus

' comprimentos, bem como a potência de micro-ondas fornecida a cada seção.

O sistema de injeção é constituido de um canhão de elétrons que fornecerá
um feixe de elétrons de lOOkeV e lrnA de corrente contínua e um sistema de
transporte constituido de lentes magnéticas, monitores de posição e perfil do
feixe, "chopper" e "buncher''.

O sistema de aceleração é responsável pela elevação da energia do feixe
de elétrons de lOOkeV a 3lMeV e contém três sub-sistemas . O primeiro é
constituido de duas estruturas aceleradoras com comprimentos de l,00rn e
l,4Sm (seção de captura e pré-acelcrador, respectivamente) que elevarão a e-
nergia do feixe de lOOkeV para l,93MeV. O segundo sub-sistema, chamado de
microtron booster, elevará a energia de l,93MeV pa'ra 5,1 MeV. Esse sistema



é composto de uma estrutura aceleradora com 0,78m de comprimento e dois
eletro-imãs de 180° colocados nas extremidades, que farão com que o feixe
circule cinco vezes pela mesma estrutura aceleradora, ganhando 0,64MeV por
volta. As dimensões dos eletro-imãs são 0,85x0,45x0,20 m3 e a intensidade
do campo magnético é de 0,102T.

O terceiro subsistema, chamado de microtron principal, elevará a energia
para 31MeV. Trata-se de uma estrutura aceleradora de l,00m de compri-
mento e dois eletro-imãs de 180°, com intensidade de campo de 0.1586T
e dimensões de 1,70x1,00x0,40 m3 colocados nas extremidades. O ganho de
energia por volta é de 0,93MeV e após 28 voltas os elétrons saem com 31MeV.

»
O sistema de micro-ondas é responsável pela geração e distribuição da

potência de micro-ondas às quatro estruturas aceleradoras (captura, pré-
acelerador, booster e acelerador principal) e ao sistema "chopper-buncher".
É composto de uma fonte de micro-ondas de 50kW em onda contínua (OC)
e rede de micro-ondas (guias de onda, acopladores, divisores de potência,
defasadores, etc) .

O sistema de controle é responsável pelo monitoramento e controle dos
vários sistemas. Serão utilizados micro-processadores locais interligados atra-
vés de uma rede a um "host", que poderá ser uma estação de trabalho ou
um micro tipo AT.

O sistema de vácuo deverá ser capaz de manter a pressão do sistema
em torno de 10~8torr. 0 sistema de bombeamento conta com um conjunto
de bombas mecánica-difusora (3001/s), móvel, utilizado no pré-vácuo (até
10~3torr) e então retirado do sistema; uma bomba criogênica (40001/s) loca-
lizada próxima da região do canhão de elétrons ; e 13 bombas iônicas (3001/s)
distribuídas pelo resto da máquina conforme esquematizado na figura 2.

O sistema de refrigeração deverá ser capaz de absorver toda a potência
de micro-ondas dissipada nas estruturas aceleradoras e rede de micro-ondas,
bem como a potência dissipada nos eletro-imãs, lentes magnéticas, coli-
madores e fontes em geral. Utilizaremos o sistema já existente, que serve
ao acelerador atualmente em uso.

As características gerais do projeto são resumidas na tabela 1.



Figura 2 — Diagrama do sistema de vácuo. A bomba B2 é uma bomba criogènica. As
outras são bombas iônicas.



TABELA 1 —Características do Microtron do IFUSP

—--Canhão de Elétrons
Energia de Saida
Corrente
Diâmetro do Feixe
Emitância Transversal

100 keV (±0,1% )
1,0 mA
<2,0 mm
l,9xmm-mrad

Energia de Entrada (MeV)
Energia de Saida (MeV)
Dispersão em Energia (keV)
Diâmetro do Feixe (mm)
Potência de RF (kW)
Comprimento (m)

Injetor
Captura

0,1
0,9
±2,7
2,4
9,0
1,00

Pré-Acelerador
0,9
1,93
±2,3
2,6
9,0
1,47

Booster
Energia de Entrada
Energia de Saida
Corrente
Potência de RF
Ganho de Energia
Número de Voltas
Comprimento da seção
Campo Magnético
Massa de cada eletro-imâ
Raio da primeira órbita
Raio da última órbita

1,92 MeV
5,1 MeV
50 /ÍA

7,0 kW
0,63 MeV/volta
5
0,78 m
0,102 T
400 kg
7,6 cm
18,2 cm

Acelerador Principal
Energia de Entrada
Energia de Saida
Corrente Máxima
Ganho de Energia
Número de Voltas
Comprimento da seção
Potência de RF
Campo Magnético
Massa de cada eletro-imâ
Raio da primeira órbita
Raio da última órbita

5,1 MeV
31,16 MeV
50 /iA
0,93 MeV/volta
28
1,04 m
13,0 kW
0,15S7 T
4 ton
11,5 cm
68,6 cm
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Detalhes do Injetor

A figura 3 mostra um desenho em perspectiva do injetor, do canhão até a

stw rq

Figura 3 — Perspectiva do injetor, até a entrada da primeira seção.

entrada da seção de captura. Com exceção do "chopper1* e do "buncher", to-
dos os componentes mostrados na figura estão prontos. Ainda não iniciamos
a montagem do sistema porque a flange metálica não foi soldada à cerâmica
de isolaçáo do canhão, devido a problemas com o forno a vácuo do CTA,
que o Prof. Takahashi estava utilizando. Como o nosso forno está em fase
final de montagem, resolvemos fazer a solda cerâmica-metal no nosso próprio
forno.

0 "bellow" que pode ser visto próximo da saida do canhão, será ligado
a uma bomba iônica (construída no próprio laboratório e já em operação).
Os outros três "bellows" estarão ligados a um "manifold" que estará ligado
à bomba criogcnica. O "manifold" esta em fase de construção e a bomba
criogênica já está disponível no laboratório.



Os solenóides, quadrupolos e "steerings" estão prontos e a ótica do feixe
foi simulada em computador, de forma a determinar a posição de cada um
dos componentes para a otimização das características do feixe. Os suportes
estão prontos e já temos a tubulação e as flanges. O controle do canhão será
feito por um micro-computador dedicado, que será instalado na carcaça do
canhão, a -lOOkV. Esse micro será interligado ao "host" por meio de fibras
óticas. O micro dedicado está pronto e a conexão por fibras óticas em fase
de montagem. Assim, pretendemos ter essa parte do acelerador em operação
até o final do ano.

Perspectivas

Como disse, quando descrevi os detalhes do injetor, pretendemos ter essa
parte do acelerador em funcionamento até o final de 90. Devido aos proble-
mas técnicos (e outros) que enfrentamos, a construção das cavidades acelera-
doras está atrasada. No entanto os problemas que enfrentamos estão sendo
resolvidos e a produção em serie das cavidades deve ser iniciada ainda nesse
semestre. Com isso, pretendemos ter, até o final do primeiro semestre de 91,
a seção de captura, o "chopper" e o "buncher" já instalados.

Os imãs do "booster" estão em construção, sendo usinados na oficina
mecânica do departamento. A montagem deve ser iniciada no começo do
próximo ano. Depois de montados, no entanto, os imãs deverão passar por
um processo de mapeamento do campo para determinação de sua uniformi-
dade. Uma vez mapeado o campo, serão feitas as bobinas de correção, que são
feitas sobre placas de circuito impresso, que serão fixadas sobre as faces po-
lares dos eletro-imãs, de forma a corrigir as imperfeições do campo e garantir
a uniformidade necessária. Assim, consideramos ser possível que, até o final
de 91, tenhamos em funcionamento a segunda seção e os imãs do "booster".

Com os ímãs prontos, poderemos ter o acelerador funcionando, até o
"booster", ao final do primeiro semestre de 92. Isso coincide com a data
prevista para o fechamento do MKII, junho de 92. Dessa forma, enquanto são
feitos os testes de operação do "booster", a máquina que temos atualmente
em operação é desmontada c o prédio preparado para receber a nova máquina.
O microtron principal deverá ser montado já cm sua posição definitiva, pois
os imãs de 4 toneladas não permitem deslocamentos além !os estritamente
necessários.

A reforma do prédio é de peqvien? envergadura, mas como qualquer re-
forma, principalmente na universidade, trata-se de uma incógnita. Se tudo



correr bem, no entanto, deveremos ter o feixe de,3lMeV em meados de 93.

Perspectivas Experimentais

Instrumentação

O novo acelerador, assim como seu predecessor, será utilizado fundamen-
talmente para experiências em física nuclear básica. O LAL tem tradição
de mais de dois decênios nas áreas de espectroscopia nudear e reações fo-
tonucleares. É nessas áreas que pretendemos continuar atuando com o novo
acelerador, com as seguintes vantagens. A corrente média será 100 vezes mais
intensa, sendo a corrente instantânea 100 vezes menos intensa, pois o fator
de utilização ("duty cycle1*) passará de 10"* para 1. Com isso ganhamos du-
plamente: o aumento da corrente média e a redução da instantânea, permite
a realização de experimentos de coincidência. Outra vantagem está associ-
ada ao comportamento do feixe, cuja ótica é muito superior à atual. Com
isso teremos um background bem menor na área experimental. A resolução
em energia do feixe também melhorará bastante, passando de 2,5% (no feixe
analisado, 7,5% no feixe direto, com corrente « 6 vezes maior) para 0,1%
no microtron. Há , no entanto, uma característica que vai piorar: a ener-
gia máxima. Dispomos hoje de um acelerador com capacidade de chegar a
TOMeV (com algumas restrições ) e passaremos a ter um de 31MeV. Isso res-
tringirá de alguma forma a nossa capacidade experimental, porém o que ire-
mos ganhar em possibilidades com as outras características da nova máquina
(principalmente a corrente contínua) compensa a perda em energia final.

A nossa proposta para o uso principal da nova máquina é a sua utilização
com um marcador de fótons, um "photon tagger". A energia máxima de
31MeV praticamente elimina a possibilidade de se realizar espalhamento de
elétrons (devido à baixa energia e ao baixo momento transferido acessíveis).
Por outro lado, com um photon tagger, conseguiremos cobrir uma faixa de
energia de 3 a 25MeV, que permite o estudo de espectroscopia e de reações
fotonucleares na região das ressonâncias gigantes, com possibilidades experi-
mentais bem mais sofisticadas do que as que temos hoje.

0 sistema usado para marcação de fótons é conceitualmente simples e está
esquematizado na figura 4. O sinal produzido por um detector que examina
uma das partículas envolvidas no processo de fotoproduçâo, em coincidência
com o sinal do detector de elétrons disparado pelo elétron que originou o
fóton, permite a determinação da energia do fóton produzido.
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Figura 4 — Sistema usado para marcação de fótons

Esse sistema exige a construção de um espectrômetro de elétrons de
boa resolução ( tipicamente AE/E«10"3 ) e grande aceitação de momento
(Pmar/Pmm *2 ) para que se possa estudar uma boa faixa de energias de
aceitação simultaneamente. 0 plano focai do espectrômetro deve ser instru-
mentalizado com detectores sensíveis à posição (cintiladores plásticos com
fotomultiplicadoras ) e eletrônica associada bastante rápida, permitindo re-
solução temporal de alguns nano-segundos. 0 número de detectores no plano
focai e a faixa de aceitação de momento do espectrômetro definem a reso-
lução a ser obtida. A figura 5 ilustra esse compromisso: a aceitação em
momento define a largura da faixa do espectro de bremsstrahlung que estará
sendo medida simultaneamente ; o número de detectores no plano focai de-
fine em quantas fatias essa faixa vai ser dividida e, portanto, qual a largura
em energia de cada fatia.

A faixa de operação tradicional de um taggcr compreende a região de
0,2Eo <E-> ̂ OjSEc . No nosso caso isso representa fótons com *% <25MeV.
Com isso, como já dissemos, poderemos estudar reações fotoiiucleares na
região das ressonâncias gigantes e também espectroscopia nuclear em linha.
As limitações em energia do tagger vêm, na região em que E^ RsE,, da presença
de elétrons secundários, produzidos no radiador, na janela da câmara de
vácuo e no próprio espectrômetro, que se confundem com os elétrons residu-
ais de baixa energia, tornando pobre a relação sinal/ruído e inviabilizando
a medida. Existem, no entanto, taggers que operam a energias superiores a
0,9Eo. 0 sistema de detecção dos elétrons e a eletrônica associada, nesses
casos, são muito sofisticados c, portanto, caros. 0 outro limite, caso de
E-y <E<,, significa que a energia do elétron residual é próxima da energia do
feixe primário, tornando difícil sua separação e, portanto, sua d< tecção.
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Figura 5 — Espectro de bremsstrahlung, com indicação da faixa de energia de operação

do tagger e da fatia correspondente ao i-ésimo detector

Exemplos

Experiências com *>,y

A figura 6 mostra esquematicamente a configuração do sistema para sua
utilização em experimentos de espalhamento elástico e inelástico de fótons.

A parte A mostra como é feita a calíbração de eficiência do monocro-
mador. O detector de fótons, no nosso caso planejamos dispor de um Nal(Tl)
de 12,5cm de diâmetro por 12,5cm de espessura, é colocado diretamente no
feixe de fótons. Sendo o detector essencialmente 100% eficiente para fótons
na região de interesse, a medida da razão do número de fótons em coin-
cidência com os sinais dos detectores de elétrons, A^B, para o número total
de eventos nesses detectores , JVeB, determina, em primeira aproximação, a
eficiência de tagging :

Conhecida a eficiência de tagging para cada urn dos intervalos de energia
do sistema (correspondentes a cada um dos detectores de elétrons do plano
focai), pode-se utilizar o sistema para a medida da seção de choque de espa-
lhamento, corno esquematizado na parte B da figura 6. Nesse caso é colocado
o alvo (corn K átomos/cm') no feixe e o detector de fótons é deslocado de
forma a observar os gamas espalhados a um ângulo 0 em relação à direção do
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Figura 6 — Configuração para experiências 7,7':
A) Calibrarão da eficiência de tagging e B) Medida de espalhamento



feixe incidenie.'Se íí é o ângulo sólido subentendido polo detector, a seção
de choque po«le ser escrita como:

da

onde Ny, é o número de fótons de energia Ey espalhados no ângulo 0 e Nea

é o número de elétrons detectados no cintilador correspondente.

A figura 7 mostra o tipo de resultado que se pode obter com um sis-
tema como esse. Trata-se da medida 90Zr(7,7'), realizada por Laszewski e
colaboradores'1*, utilizando fótons monocromáticos produzidos pelo tagger
da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign.

400

90

(3.64) (3.30
I I

(2.19) U.76)

8L »90«
Ey »9.68MeV

g.s.

AJL.1
100 120 140 160 160

CHANNEL ", mu-

Figura 7 — Medida de espalhamento elástico e inelástico de fótons no 90Zr*''. São mostra-

dos os níveis que foram identificados e o fundo subtraído.

Experiências com 7,7'

Uma das características mais interessantes dos taggers é a de permitirem
a utilização de fótons linearmente polarizados. A figura 8'2) mostra o grau
de polarização dos fótons de brernsstrahlung em um plano perpendicular à
direção de propagação do feixe, situado a 183cm do radiador, em função da
distância ao eixo central deste. Os quadrados desenhados em linha trace-
jada representam possíveis posições de alvo? a serem irradiados com fótons



• |t: polarização média em torno de 20%. Nota-se então que, utilizando fótons
niitidos fora do eixo de simetria, consegue-se um certo grau de polarização
Ju feixe. O grau de polarização obtido dessa forma não é, ei.retanto, su-
|t<:ientemente alto para compensar a redução de fluxo que ocorre quando a

c feita fora do eixo do feixe.

TAGGED BREMSSTRAHLUNG POLARIZATION
K>

\ igura 8 — Distribuição da polarização dos fótons de bremsstrahlung a 183 cm do radiador.
ai função da distância ao eixo do feixe (ref. 2).

Uma forma de aumentar o grau de polarização do feixe no alvo é através
\à seleção dos elétrons que produzem o bremsstrahlung. privilegiando aqueles
[ÜC são emitidos fora do eixo de simetria do feixe. A figura 9*2' mostra um
squema em perspectiva do tagger de Illinois, com o sistema idealizado por

\ aszewski e colaboradores para aumentar o grau de polarização do feixe. Eles
. olocaram uma máscara no espectrômetro. de forma a selecionar apenas os
, létrons espalhados acima do eixo do feixe de elétrons.

Com esse sistema, o grau de polarização dos fótons obtido na posição do
vivo aumenta significativamente, como pode ser visto na figura 10. A com-
paração desse resultado com o apresentado na figura 8 é bastante eloqüente,
.nostrando o aumento no grau de polarização ao mesmo tempo em que há
ama perda da simetria que havia em torno do eixo do feixe.

A utilização de fótons polarizados abre perspectivas muito interessantes
ai relação ao estudo de excítaçòes Ml nos núcleos.A separação das inten-
ilades Ml e El, usualmente muito difícil por causa da predominância da

íitirna, é extremamente facilitada com o uso de fótons linearmente polari-
A figura ll '3 ) mostra resultados obtidos para o 208Pb, através deuios.

ipalhamento de fótons polarizados, em que os autores conseguiram sepa-
.ir com boa precisão as contribuições El e Ml, de forma a determinar a
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Figura 9 — Vista em perspectiva das faces polares do espectrômetro de Illinois, mostrando

a máscara utilizada para selecionar os elétrons emitidos fora do eixo do feixe (ref. 2). As

posições do alvo marcadas por (o) e (s) indicam respectivamente lado oposto e mesmo

lado em relação aos elétrons selecionados.

TAGGED BREMSSTRAHLUNG POLARIZATION

Figura 10 — Distribuição da polarização dos fótons de bretnsstrahlung na posição do alvo

com elétrons selecionados na região : 3 ' < 8e < 4,5* (ref. 2).



intensidade de Ml abaixo do limiar de emissão de neutrons.

m
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Figura 11 — Resultados obtidos para 20*Pb(7,7;): a) Assimetria obtida nos fótons espa-
lhados, indicando a presença de transições Ml ; b) Intensidade Ml em relação à total ; e
c) Intensidade Ml no 20*Pb (ref 3).

Lay-out possível

A figura 12 mostra uma vista em perspectiva do prédio do acelerador li-
near, com a sugestão de um possível lay-out para a acomodação do microtron
e utilização do espaço experimental com o tagger.

O microtron deve ficar onde hoje é a sala dos moduladores e das Klystrons.
A parede de separação entre essa sala e a de controle pode ser retirada, se
necessário, uma vez que a sala de controlo será em outro local. A linha de
feixe, que vai do microtron até o tagger, deve ser encarada como um exer-



Figura 12 — Vista em perspectiva do prédio do acelerador linear com o posicionamento

do microtron e do tagger.



cício artístico, uma voz que ainda não foram feitos os estudos necessários
sobre o transporte do feixe. 0 posicionamento do tagger nos parece bastante
fdiz, pois satisfaz a três requisitos importantes : a) deixa bastante espaço
ffixe acima para monitoramento c eventual correção da ótica e divergência
do feixe incidente ; b) deixa bastante espaço feixe abaixo para colocação de
blindagens c sistemas de detectores ; e c) permite a utilização do labirinto de
acesso ao túnel do atual acelerador como beam-dump, com o aproveitamento
do muro de concreto de lm de espessura já existente. Outra característica
interessante dessa configuração é a possibilidade de se utilizar o túnel do a-
tual acelerador como área experimental, podendo ser útil no caso de medidas
de tempo de vôo ou de experimentos que exijam muita blindagem.
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SISTEMAS DE FILTRAGEM

VIto Roberto VanIn

Instituto de Fislca - USP

Laboratório do Acelerador Linear

1. Introdução.

A utilização de sistemas multldetetores permitiu superar

una das dificuldades da espectroscopia gama de alta resolução,

representada pela baixa eficiência dos detetores semicondutores.

Como o nuclideo de interesse é, na maior parte das vezes,

produzido simultaneamente com outros, um sistema de seleção capaz

de observar grandezas que permitam a identificação de um nuclideo

especifico aumenta consideravelmente a qualidade dos dados

obtidos. São caracteristicas desejáveis dos sistemas de filtragem

uma eficiência elevada para não comprometer a eficiência total de

deteção e também, se possível, alta resolução.

2. Produção de núcleos com spin elevado.

Reações de fusão-evaporação com ions pesados permitem, por

causa do elevado valor do momento angular máximo transferido

l = k R ( 1 - B/E ) 1 / 2 ,
•ax C

observar-se níveis com momento angular atê cerca de 60 h . Nas

reações com núcleos pesados, prefere-se estudar os produtos das

reações ( fusão, xn ), onde há interferência significativa dos

canais de ( fusão, fissão ) para núcleos compostos com A maior ou

da ordea de 190 e alguma interferência dos canais pxn e axn.

Reações de transferência também tem sido observadas eventualmente.

Nos núcleos mais leves, A menor ou da ordem de 100, muitos canais



xnypzcc são alimentados significativamente, sendo feliz a situação

em que o nuclideo de interesse responde por algo como 20X da seção

de choque total.

Além do conjunto de espectros "prompt" de todas as reações

concorrentes, observa-se ainda a produção de raios-X (PIXE), os

gamas provenientes de excitação Coulombiana, reações com o suporte

e o revestimento do alvo, reações . secundarias induzidas pelos

neutrons evaporados e, finalmente mas incomodando mais que as

demais interferências citadas neste parágrafo, a atividade

residual do alvo.

Neste caso, conjuntos de cint11adores abrangendo um angulo

sólido tão proximo de 4x esfero-radiano quanto possível, tiveram

grande sucesso, porque eliminam praticamente toda a interferência

devida à atividade residual e aos demais efeitos secundários que

originam cascatas gama de baixa multiplicidade e permitem

sistematicamente uma separação razoável dos diferentes canais de

evaporação de particulas em sistemas médios e pesados e, às vezes,

permitem alguma separação dos canais de fissão.

Já reduzindo a expectativa em relação ao valor do momento

angular máximo observável, a fissão de núcleos pesados proporciona

eventualmente a única maneira de observar níveis de alto spin nos

núcleos ricos em neutrons de massa intermediária. Neste caso, o

momento angular parece surgir de vibrações no pescoço

perpendiculares à direção de fissão [1].

A figura 1 apresenta os spins médios dos fragmentos de fissão

de três sistemas diferentes [2,3). Note-se que o spin médio é

razoável, e a fissão espontânea e a induzida produzem fragmentos

com momento angular comparável. A fissão espontânea tem, porém,

uma grande vantagem - produz núcleos afastados da linha de

estabilidade beta, enquanto a fissão induzida com ions pesados

produz núcleos sobre a linha de estabilidade beta que podem,

embora com dificuldade, serem obtidos através de reações mais

especificas e portanto mais adequadas *. espectroscopia gama. A

figura 2 corresponde ao esquema de níveis do Ba obtido por

Phillips et ai [4] com uma fonte de ^ C f utilizando 7 detetores

de HPGe com supressão Compton, um detetor de HPCe para raios-X e

um filtro de multiplicidade constituído de 14 detetores de

cintilação de Cermanato de BIsmuto.
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Figura 2. Esquema de níveis do 144Ba, observado por Phillips [4]
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em medidas de espectroscopia gama de usa fonte de Cf. Energias

em keV.



Ho experimento descrito por Phillips (41. o -filtro de

multiplicidade tea atuação marginal devido à relativamente pequena

diferença de multiplicidade gama entre a atividade residual e os

produtos primários de fissão. Uma possibilidade a explorar

consiste em selecionar o residuo primário de fissão através do

Ralo-X característico. Para não comprometer a eficiência total de

deteção, deve-se ter uma alta eficiência para os Raios-X

característicos ( entre 20 e 40 keV ) sem absorver

significativamente os raios gama de maior energia ( acima de 100

keV ), o que sugere a construção de um multldetetor de Raios-X,

utilizando material de Z elevado, como sera discutido a seguir.

3. A produção de Raios-X característicos pela fissão.

Há duas origens para os Ralos-X provenientes dos resíduos de

fissão espontânea - preenchimento de um buraco na camada K da

coroa eletrônica dos produtos primários, provenientes do rearranjo

dos elétrons após a fissão, e conversão interna das transições

eletromagnéticas dos produtos de fissão.

A Tabela 1 apresenta os valores da produção de Raios-X pelos

produtos primários da fissão espontânea de alguns nuclideos,

medidos por Reisdorf et ai. (5) .

TABELA 1

Produção de Raios-X, por fissão, de alguns nuclideos que

apresentam fissão espontânea. A precisão relativa é 5% e a

absoluta. 20% (5] .

fragmento

nuclideo

^"Pu
236y

«Hi

leve
0,098

0.071

0,045

0,039

pesado
0,235

0.134

0,118

0,123



A produção de Raios-X pelos produtos primários representa

cerca de 60X da produção total de Ralos-X caracter ist 1 cos [6],

viabilizando a utilização desses Raios-X

assinatura do núcleo residual primário.

4. Detetores de Hgl.

A tabela 2 apresenta

pelo Si. Ce e Hgl para ai

Ia espessura de absorção de fôtons

energias de fôtons.

TABELA 2

Meia-espessura de absorção de fotons de algumas substancias que

podem ser utilizadas para construir detetores, em g/ca (7) .

Ey(keV)

20

40

100

1000

Si

0.16

1,00

3.8

10,9

p di/2 (g/cm
2)

Ge

0,017

0.112

1,26

12,1

para

0,014

0,038

0,20

11.0

Note-se que quanto aaior o núaero atoaico do material, mais

opaco a Raios-X ele é, sem perder a transparência para gamas de

energia acima de 100 keV. Além disso, na realização prática de um

detetor de Raios-X transparente para gamas, os detetores de Si e

de Ge apresentam o inconveniente de necessitarem de refrigeração,

o que demanda suportes condutores de calor que serão,

provavelmente, opacos aos Raios-X. Jà o detetor de Hgl , devido ao

grande "gap" de energia entre as bandas de condução e Valencia nos

monocristals, 2,2 eV, pode operar a temperaturas próximas da

ambiente, permitindo montagens menores, mais ajeitadas e

transparentes aos gamas. A figura 3 apresenta os espectros de

Raios-X do Mg, Mn e Cu obtidos por J.S. Iwanczyk [8], utilizando

FET refrigerado a -40C e o cristal de Hgl a cerca de 0C, através

de células Peltier.
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Figura 3. Espectros obtidos por Iwanczyk 18] com um detetor de
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Figura 4. Esboço da montagem dos detetores de Hgl no multidetetor

proposto.



Por que detetores de Hgl não são utilizados mais

freqüentemente? Uma parcela do mistério explica-se por não ter

sido possível, até hoje, crescer cristais de Hgl grandes, para

deteção de gamas. -No entanto, parece ser possível crescer

sistematicamente cristais de 30 mm2 de area e espessura entre 0,1

e 0,4 mm, ja havendo experiência no Brasil a respeito [9]. Essa

limitação de tamanho, porém, não nos incomoda, essas dimensões são

as adequadas para o dispositivo que pretendemos desenvolver.

Outra dificuldade esta ligada à estabilidade do cristal.

Devido à alta pressão de vapor do Hgl à temperatura ambiente,

perde-se material sob os eletrodos, provavelmente, exigindo

encapsulamento do detetor [10] . Para utilização por períodos

inferiores a 1 ano, encapsulamento em perilico parece ser

suficiente [10] . A montagem também requer cuidados especiais,

desde que normalmente utilizam-se fios de Au, elemento que forma

amálgama com Hg.

Finalmente, muito do desenvolvimento desses detetores parece

ligar-se a, aplicações no espaço [8,10] , o que pode estar

relacionado à divulgação limitada e retardada dos progressos

obtidos na produção desses dispositivos, bem como ao

desenvolvimento em direção diferente à demandada pela

espectroscopia gama.

S. A barrica de Hgl2

A figura 4 ilustra a barrica de Hgl como pretendemos

construir. A proposta é montar um dispositivo contendo 12

detetores de cerca de 5 x 8 x 0,15 mm3, formando dois hexágonos

superpostos, com raios de cerca de 6 mm, na forma de uma barrica.

Abaixo dos detetores montam-se os transistores do primeiro estagio

de ampllficação dos 6 detetores abaixo e, acima, dos outros

detetores, apoi ando-se a montagem dessa parcela do

pré-amplificador numa extensão da moldura dos detetores da

barrica.
2S2

Para uma fonte de Cf colocada no centro geométrico da

barrica, espera-se uma eficiência de cerca de 50% para os Ralos-X

dos resíduos pesados de fissão.



O complemento desse sistema corresponde a um sistema de

detetores de HPGe dotados de supressão Compton. A deteção de

um fôton de qualquer energia por um dos detetores da barrica

dispara o gatilho de um sistema de coincidência 7-7-X, que deve

ser validado pela coincidência 7-7 nos detetores de HPGe.

Para avaliar o desempenho desse sistema em una medida dos

espectros gama de alto spin dos produtos de fissão do Cf (3,1%

de fissão espontânea) , suponhamos uma fonte de 2 MBq e a

possibilidade de disparar tanto pelo Raio-X característico do

fragmento leve quanto do pesado ( cerca de 30% das fissões ).

Nesse caso, é possível marcar IO4 eventos por segundo, de um total

de 6.104 fissões/s . Com um sistema de 6 detetores de Ge. cada um

com eficiência de cerca de 2. IO"3, tem-se uma eficiência de

coincidência de 6.10~ . Supondo que são emitidos 8 fótons por

fissão em média, espera-se observar coincidência 7-7 numa fração

de 4.10" dos eventos , o que resulta em cerca de 40 eventos por

segundo, ou 3.10 eventos marcados por dia. Em um mês, isso

significa cerca de 5.10 eventos limpos de cada um dos canais mais

intensos da fissão. 0 número total de contagens depende da

eficiência dos supressores Compton e da resolução temporal do

sistema, sendo estimado em 10 eventos por mês, ou seja, cerca de

50 fitas magnéticas de 2400 pês, 6250 bpi, por mês.

A durabilidade dos detetores de Ge parece ser a principal

barreira relativa ao tempo de contagem, desde que o fluxo de

neutrons da fonte utilizada na avaliação acima é comparável ao

observado em medidas em linha nas irradiações com ions pesados.

Nenhuma outra razão parece ser capaz de dificultar a medida por

tempos extremamente longos (anos), condição suficiente para que

os esquemas de níveis dos produtos de fissão menos abundantes

possam ser medidos.

6. Outros usos da barrica de Hgl

0 detetor de Hgl tem muitas aplicações tecnológicas devida à

possibilidade de construir-se um detetor muito pequeno, desde que

é um semi-condutor à temperatura ambiente e tem elevado

coeficiente de absorção para fótons. Aqui, porém, limitar-me-ei a



discutir umas poucas outras aplicaçõoes imediatas a espectroscopia

nuclear.

Um estudo detalhado da fissão, correlacionando as

propriedades dos pares de fragmentos é, claro,-uma possibilidade,

que pode ainda ser estendida com a inclusão de outros

detetores.

Nas medidas dos espectros gama que seguem o decaimento $* e a

Captura Eletrônica de núcleos afastados da linha de estabilidade,

este detetor permitiria distinguir as transições provenientes dos

diferentes membros da cadeia, porque sua grande eficiência permite

a medida da coincidência entre o gama e o Raio-X característico.

Também permite medir o "end-point" do espectro de Bremsstrahlung

interno de muitos nuclideos com grande precisão ( dezenas ou

centenas de eV ). Pode, portanto, permitir uma melhoria

significativa da precisão e um rebaixamento significativo do

limiar de deteção efetivo das medidas de atividade residual em

situações difíceis de medida.

Iwanczyk [8] informa que o detetor que construiu suportou

taxas de até 1,4 10 contagens por segundo. Confirmada essa

capacidade dos detetores de Hgl , torna-se possível utilizar a

barrica de Hgl como filtro nas medidas de espectroscopia gama em

linha nas irradiações com ions pesados, quando o nuclideo de

interesse tem muitas transições que apresentam conversão Interna

significativa - núcleos rotacionais em geral e boa parte dos

núcleos impar-impares.

Certamente um pouco mais de imaginação basta para achar

outros usos deste detetor. É preciso, porém, realizá-lo, única

prova de que ele funciona. Funcionando, aplicações não faltarão!

7. A colaboração que tenta implementar o detetor.

Estamos preparando uma colaboração entre a divisão de

Desenvolvimento de Detetores do IPEN (CNEN.SP), a divisão de

Radloproteção do CDTN ( CNEN.MG) e o Laboratório de Acelerador

Linear (IFUSP.SP), para o desenvolvimento desses detetores. 0

crescimento de cristais está a cargo do pessoal da CDTN, a

montagem e teste a cargo do pessoal do IPEN e o teste em condições
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reais de medida, a cargo do pessoal do LAL que deve, também,

ajudar na montagem do FET refrigerado e do pré-amplificador.
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Resumo
Serão apresentados os diferentes formalismos que descrevem o mecanismo de fusão

incompleta, os quais resultaram em fórmulas discordantes para o cálculo de sua secção de
choque. Serão discutidos os seus méritos e defeitos e como elas se relacionam entre si.

1 Introdução
Espectros contínuos de partículas emitidas em reações de fusão incompleta têm atraído

muito interesse em estudos de reações nucleares. Diversos autores deduziram fórmulas'1"5' para
a secção de choque inclusiva das partículas emilidas nestas reações. Essas fórmulas são escritas
como a soma de dois termos, um descrevendo o processo chamado de "breakup" elástico (BE),
e o outro descrevendo o processo de "breakup" inelástico. Enquanto que a teoria DWBA que
descreve o mecanismo BE já é bem estabelecido'4*, uma controvérsia surgiu com relação aos
diversos aspectos do formalismo para o cálculo da secção de choque do "breakup" inelástico,
também chamado de "breakup-fusion". Esta secção de choque descreve o mecanismo que pode
ser representado esquematicamente como

a + A = {b+x) (1.1)

onde A se refere ao alvo, e o projétil a é considerado como ama configuração de dois "clusters"
que se fragmenta num ejétil b_ e num participante x Num formalismo que pretenda calcular
a secção de choque inclusiva de "breakup-fusion", todos os estados do sistema xA devem ser
levados em conta (somados). Ao longo deste trabalho serão usados com o mesmo significado as
terminologias "fusão incompleta" e "breakup-fusion".

"Financiado parcialmente pelo CNPq



Existe, entretanto, um ponto em comum entre todos os autort-b 'i
secção de choque de fusão incompleta, cuja estrutura ê

r a forma fina! .J.-,

JJ n

ft

onde f t r a velocidade do projétil a e H'x é a parte imaginária do pote;, rial ótiro entre J e ^.
p(£») = (^jjjfr é a densidade de estados do ejétil b com energia £». A coritrovérsia se refere à
forma da função de onda 4X .

Este trabalho tem como objetivo fazer uma breve revisão desses trabalhos, procurando
discutir as suas formulações, as interpretações que os autores dão para as formulas finais obtidas
e como elas podem ser relacionadas entre si. Não se pretende aqui discutir todos os detalhes.
Para isto, o leitor deve se reportar às referências aqui contidas. Este trabalho objetiva apenas
servir como um guia que permita situar o leitor no contexto atual do~ trabalhos publicados
nesta área nos últimos anos. Um recente artigo de revisão neste assunto foi publicado por M.
Ichimura(6).

2 Fórmula UT
O ponto de partida para a dedução da fórmula da secçào de choque de fusão incompleta

por Udagawa e Tamura'1*7* é a expressão da secção de choque total de reação, dada no canal
(a-i-A) por

2?

E-H it
V. (2.1)

onde v , é a velocidade do projétil a. , 0O a sua função de onda intrínseca. o°A a função de onda
do estado fundamental do alvo A e \!,+) a função de onda relativa entre o projétil e o a!vo.

A hamiltoniana total (H) do sistema é dada por

A» + V»», (2.21

onde HA descreveo alvo A» A'r e A'» são as energias cinéticas dos fragment b e x.respectivanH-n'<
e V,j são os potenciais microscópicos de interação entre as partículas i e j . O potencial la «'•
escrito na forma-"prior" como

l i = VtA + ViA - Ua (2.:r.

onde Uaéo potencial ótico usado para gerar as funções de onda distorcidas \ * + ) . As partícula.*!

i e h são consideradas sem estrutura (Hb = Hx = 0).

« r ^ 4 inclui contribuições de todas as possíveis reações iniciada* através do canal in

cidentc a + A, incluindo também, evidentemente, as reações envoi vem: i> a fragmentação «K>

projétil a em b. + x.. Esses canais de fragmentação podem ser extraído.* o-? <rntA assumindo-sr

que a função de Green que aparece em (2.1) (C7 = E_}l+I,) seja substi' lida por uma outra. Gi

i »l= canais de fragmentação), que não contenha o potencial \ \s qnr manto::, iigatlo a> articulas

b •* X • <|»<* formam g. Esta substituição é fundaiuentaila no falo d«- (ji.t ± tic



caso da fragmentação ocorrer, Hx — 0. Assim, a secção de choque de fragmentadas pode ser
escrita como

aá = ^-lm < x i + ) ó o ^ | V*G4V. | XÍ+)Ó«^ > -""' (2.4)
A l 1 ,

com

Espectros experimentais da partícula emitida h mostram que, após a fragmentação, h é
emitida preferencialmente com a mesma velocidade do projétil incidente è- Isto permite incluir
no formalismo a aproximação do espectador que consiste em substituir o potencial microscópico
VhA pelo potencial ótico í/j, o que significa dizer que b não excita o alvo A- Portanto, assume-se
que b comporta-se como um espectador, influenciado apenas pelo potencial ótico í/j produzido
pelo resto do sistema. O potencial VzA também é substituído pelo potencial ótico Uz. não
permitindo assim, que a partícula x. excite o alvo A- Esta simplificação é mais drástica e
restringe o cálculo já que, na comparação com medidas inclusivas da secção de choque de
emissão de b , todos os estados do sistema xA têm que ser levados em conta.

Com as aproximações acima, o potencial Va fica escrito como

Va = Ux + Ub-Ua (2.6)

Manipulando-se algebricamente de forma adequada a função de Green G* (eq. 2.5), a
secção de choque diferencial dupla J^"^ pode então ser escrita como

onde \ [ é a função de onda do movimento relativo de b , distorcida pelo potencial L\ . G"/'
é a função de Green que representa a propagação da partícula x e é dada por

Os parênteses que aparecem em (2.7) indicam que a integração é feita em todas as coordenadas
exceto rx . Va em (2.7) é dado pela eq. (2.6).

Usando-se a identidade

«z + G°/ Wt GT (2.9)

•• inserindo-se em (2.7), obtêm-se (ílx é • operador de Mõller)

ML. = BE+£- p{Eb) < V? | -Wt \ *̂
T > (2.10)

O primeiro termo acima, representa a secçáo de choque DVVBA do "breakup" elástico
escrito tin fortiui
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BE ~
2*

•J dkx (2.11)

xi ' é a função de onda do movimento relativo de x. , distorcida pelo potencial Ur.
O segundo termo de (2.10) representa a secção de choque de fusão incompleta onde a

função de onda *^T é dada por

A substituição VzA -* Ux significa que este formalismo não inclui a fragmentação
o —» b + x com simultânea excitaçáo do alvo A através do potencial YZA. Assim, o segundo
termo da expressão (2.10) descreve somente o processo a + A—*b + x-rA—* b + (x + A) com
A sempre no estado fundamental, o qual UT chamam de ""breakup-fusion" elástico.

3 Fórmula IAV
Ichimura, Austern e Vincent (IAV) reescrevem na forma-"prior" a secção de choque

originalmente deduzida na forma-"post" por Kasaho e Ichimura(8). IAV partem da amplitude
DWBA (na forma-"prior") escrita como

onde

re
DWDA = < Jt}*u I v

é a função de onda do estado c do sistema (x+A) que obedece à equação

HtÁ%A = Ee9
c
lA com HlA = HA -.- Kx + YlA

(3.1)

Indicando que a aproximação do espectador (\'bA —» Ub) aqui também é usada. Note que.
ao contrário do que foi feito por UT, o potencial microscópico VzA é mantido no formalismo,
permitindo, assim, excitações do alvo A pelo fragmento x.. As demais grandezas que aparecem
em (3.1) e (3.2) são as mesmas já definidas na seção 2.

A secção de choque de fragmentação fica então dada poi .

(3,a)

é(E -Eb- Ec)

(3.3b)



163.

onde

GrA =
1

A passagem (3.3b) para (3.3c) envolveu o uso da igualdade

I *6(E-E,-EC) = ~-
x

e da relação de completeza dos autoestados V

£ — Ey - Ec + te

x* i =

(3.3c)

(3.3d)

(34)

(3.5)

Após uma elaborada manipulação algébrica. mantendo o potencial microscópico VlA

tanto na interação Va como na função de Green, IAV escreve (3.3c) como

= BE+-^- ,IAV (3.6)

onde BE representa a secção de choque de "breakup" elástico já definido em (2.11) e o segundo
termo é a secção de choque de "breakup-fusion" com ^l[AV dado por

tylAV _ yUT , i (-) j y(+)^ > to j \
X X * Wb I As " • \ /

que contém um termo a mais do que o obtido por UT. Este termo nada mais é do que a projeção
do estado inicial sobre o estado final da partícula emitida b_- Este termo é também chamado
de termo de não-ortogonalidade. Em face deste resultado, IAV argumentam q '.*. sua secção
de choque é mais inclusiva que aquela obtida por UT já qw* ela inclui excitações do alvo pelo
fragmento x. através do potencial VzA. Isto aparece no n-sultado final na forma de um terrno
extra (segundo termo em 3.7) em $ ' 4 * . Esta conclusão mereceu críticas do grupo UT, as quais
são apresentadas na seção 4.

Hussein e McVoy (HM)'3' também deduziram uma expressão para a secçáo de choque
de "breakup-fusion" partindo da mesma amplitude de espalhamento usada por IAV (3.1 q-ie.
após algumas considerações mais intuitivas, chegaram à expressão

9
- (3.8)

com

•* = (X6 l \ i + ) *«> (3-9)

HM também argumentam que sua secção de choque é mais inclusiva que aq .ela ob-
tida por UT já que. neste formalismo. as excitações do alvo pelo fragmento x. também foram
incluídas.
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É interessante salientar que as relações (3.7) e (3.9) permitem escrever

I T .H\f
' z (3.10.

Não se pode deixar de mencionar aqui os trabalhos de Baur e colaboradores'4*,
deduziram uma expressão para o cálculo de secçâo de choque de fusão incompleta partindo
de amplitude de espalhamento em DWBA na forma-"post" (T?WDA = < x i " } * ^ I Ux I
xi+*0«tô >) e usando as aproximações de superfície e de alcance-zero. Com a expressão final
obtida, foi possível descrever com sucesso uma série de dados de fusão incompleta em reações
induzidas por deuterons. Essas aproximações, entretanto, não se mostraram adequadas para a
análise dos mesmos dados em reações induzidas por projéteis mais pesados. Kasano e Ichimura
mostraram formalmente e numericamente que a expressão equivalente a ^ ^ (forma-"prior"7)
deduzida a partir de uma amplitude em DWBA na forma-"post" se reduz à expressão usada
por Baur et ai. no caso em que as aproximações de superfície e de alcance zero são utilizadas.

4 Crítica UT
Como já foi discutido na seção 3, IAV derivaram uma fórmula para o cálculo da secçâo

de choque de fusão incompleta a qual, segundo eles, centém todos os estados excitados do
sistema xA já que o potencial microscópico (real) VxA é mantido explicitamente no formalismo.
sendo, portanto, mais inclusiva que a fórmula derivada por UT que, devido à substituição de
VlA pelo potencial ótico Ux calcula apenas a secção de choque de "breakup-fusion" elástico.

Esta conclusão é criticada pelo grupo UT1910) e a crítica é essencialmente baseada no
fato de que IAV, ao somar sobre todos os estados x.4 (o que é feito através de relação de coni-
pleteza (3.5)) após a introdução da aproximação DWBA, introduz contribuições provenientes
de outros canais que não de "breakup", lesta forma, a fórmula final de IAV contém termos
não físicos e, portanto, seus valores devem superestimar os dados experimentais. Nesta seção,
os argumentos formais e numéricos que fundamentam esta crítica são apresentados.

0 argumento formal*9' baseia-se na simples comparação entre a expressão exata da
secção de choque de fragmentação e a expressão usada por IAV (com a aproximação DWBA)
as quais, respectivamente são escritas como

T- £ (4.1a)

ad = (4.1b)

f = comonde Wp é a função de onda exata do sistema, satisfazendo à equação J

/ / dado por (2.2). Assintóticamenle, <^ contém ondas incidentes somente nos canais dt*
"breakup" (3 ~ b,c). A interação Vá é dada por (3.2)

Fazendo-se a soma sobre 3, as equações (4.1) firam, respectivamente

= ~ è / m
(4.2a)
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~lm < x i + » ^ J VJGdK I \ i + ) ^ > (4-2b)

conn

'G = E_H±U é a função de Green exata do sistema e 6'j é a função de Green do canal de
"breakup" (eq. 2.5). Pi é um operador de projeção que projeta sobre os canais de '"breakup".
A equação (4.2b) é obtida assumindo-se t/& real.

Comparando-se as equações (4.2a) e (4.2b), nota-se que existem duas diferenças básicas
entre elas. A primeira é que o'4

AX contém a função de Green d ao invés de G. A segunda,
a mais importante, é que o1/* não contém o operador Pi já que, neste caso, a relação de
completeza (3.5) foi usada. O operador Pi em (4.2a) tem um papel fundamental em eliminar
as contribuições de canais que não sejam de "breakup". A ausência do operador Pi em (4.2b),
ou seja, a sua substituição pela unidade {PA = 1) indica que c^AV contém termos não-físicos
(termos outros que de "breakup") já que. em termos dos operadores Pi, a.relaçâo de completeza
é satisfeita para

ft + £ ft = 1 (#», =! **?> >< * ^ i) (4-4)

onde 7 representa todos os demais canais. Assim, o uso de P4 = 1 em <r^AV, o que é uma
conseqüência natural do fato de que as funções de onda em DVVBA do estado final j \[~>4'^( >
formam um conjunto completo, é questionável já que é incompatível com a exigência P4 5É 1
proveniente da relação de completeza mais geral dada em (4.4).

Tomando-se a expressão exata da secção de choque total de reação

0%x = j ^ - lm < X l
+ V . ^ I V ' M | xí+V.# > (45)

e comparando-se com a!
d
AV (eq. (4.3)). nota-se que a única diferença é a presença ce Gd ao

invés de G. Assumindo-se que numericamente

& > (4-6)

pode-se afirmar que

o'4
AV * 4* » cf* (4.7)

A relação acima foi confirmada numericamente'10' em cálculos feitos no sistema a+MNi
com Ea as 80 MeV e d +62 .Vi com Ei = 25.5 MeV. Usou-se a fórmula derivada por IAY
(expressões (3.6) e (3.7)) e o método de alcance finito foi utilizado. Os resultados encontram-se
na tabela abaixo.



Tabela I - Secção de choque integrada IAV (aIAV = a1™ + <r/iV + aso). secçâo de choque
total de reação an para o sistema o -f ** Ni, e a secção de choque experimental total para os

sistemas MiVi(a,p)(a.«ij e (o . / ) e 62Ai(</,p).

Reação off* a Is o?° e[AV cH
(mb) (mb) (mb) (mb) (ir.b)

•) 137 -104 1707 1740 1600 170
60 -94 1526 1492 1600 42
21 3 60 84 1600 13

.) 334 -27 267 574 1770 331

Desde que 9^.AV em (3.6) contém dois termos, t ^ r e o termo de não-ortogonalidade
(NO), a secção de choque obtida conterá um terceiro termo devido ã interferência (IN) entre os
dois primeiros. A tabela acima contém os valores obti-os para as secções de choque integradas
nos ângulos e energias de partícula emitida, denominadas por o%T

t a[% e o*° (na tabela o
índice 6 foi substituído pelo índice d usado até aqui neste trabalho). a[AV é a soma dos três
termos. Nota-se que nos casos (a,p) e {a, d) a relação (4.7) é plenamente satisfeita. No caso
(a, i ) , a[AV não é da mesma ordem de grandeza de OR, mas ainda assim é bem maior que o
valor experimental. No caso (d.pi o acordo com a experiência é razoável, o que sugere que
para projéteis fracamente iigüuos, a relação (4.7) não se manifesta de forma tão acentuada.
Cumpre frisar aqui que com a versão na forma-"post" de alAV, usando-se a aproximação de
alcance zero, também foi possível obter um bom acordo com os dados experimentais em reações
induzidas por deuterons.

Para corrigir o defeito do formalismo UT, que só calcula secções de choque para o
processo denominado "breakup-fusion" elástico (após a fragmentação do projétil, o alvo per-
manece no estado fundamental), UT propõem Lm tratamento'11' para o problema através de
um cálculo do tij o CCBA ("Coupled Channel Born Approximation). Neste cálculo, com o
auxílio dos operadores P e Q definidos de forma que P contenha os canais elásticos e inelásticos
(P = Y.A- I ÒaÚA* >< Qa&A* | e Ç s= 1 - P), chega-se a um conjunto de equações acopladas
para as autofunções PV, onde • é a função de onda exat ao sistema. Resolvendo-se essas
equações, após a introdução de algumas aproximações, UT deduzem a fórmula para o cálculo
da secçáo de "breakup-fusion" inelástica, que agora contém contribuições provenientes da ex-
citação do alvo, esquematicamente representadas por a + A -* b+ z + A' -? b + (i + .4*) e
a + .4 - • a'+A' —» b+x + A' —> 6+(x + .4"). Também neste trabalho, l"T mostram que a secção
de choque obtida está livre de termos não-físicos (termos que ão são de "breakup") e que <r'4

AV

é basicamente contaminado por contribuições de processos inelásticos puros (a + A —* a' + A').

IAV discordam*12' da conclusão a que VT chegaram e escrevem um trabalho'13' mos-
trando que o formalismo IAV também pode ser extendido para um cálculo do tipo CCBA e
que as argumentações que levaram 1TT a concluir que a1^ contém contribuições de processos
inelásticos são inválidas. £ bom que se diga que dessas discussões e trabalhos publicados nunca
emergiu um acordo entre os autores.



5 Faddeev versus DWBA
Os argumentos discutidos na se^ão anterior mostram que encontram-se não resolvidas

questões bastantes sutis com respeito ao formalismo que descreve os mecanismos da fusão
incompleta. A razão disto pode ser devida ao fato de que. até então, as diversas técnicas
utilizadas para a dedução de uma formula para a secção de choque de fusão iiirornpk-tA sô
continham ferramentas típicas do formalismo de dois corpos. A natureza de três corpos do
problema ainda não havia sido explorada.

Neste sentido Austern e colaboradores'*) desenvolveram uma descrição da fusão incom-
pleta baseado num modelo de três corpos. Eles partiram da versão *postn da amplitude exata
para o problema dada por

Tc = VkA -1\ (5-1)

onde •*** é a função de onda exata do sistema. Na aproximação do espectador. ViA —» l\.
somente a interação '», aparece na amplitude (5.1). A secção de choque fica então dada por

iEkt f í ( £ - E> - " 2 )

Usando-se os mesmos procedimentos da seção 3. a secção de choque (5.2) pode ser
reescrita na forma

< *(+) I l"11 Hx I (5-3)

onde a relação de completeza (3.5) foi utilizada para se fazer a soma sobre os estados c do
sistema xA. A função de Green GXA é dada por (3.3d).

Neste ponto, a estrutura interna do alvo A é congelada no seu estado fundamental,
aproximando-se a função de onda exata • ( + ' como

:* 3 l Vü (5.4)
onde a função de onda de três corpos * 3 S satisfaz

função de onda do estado fundamental do alvo.
Substituir io-se (5.4) em (5.3), obtém-se

(5.5)

= -£r/{Ei) Im < *38

onde

1

(5.6)

(5.7)A ' " ' " A Et- Kx - V, + U

Usando-se a identidade (2.9), em (5.6), a secção de choque pc le ser finalmente escrita

como



com

*lB = C^íxS"' 1 Vhx I *3B > (5.9)

^lB acima pode ser reescrita numa outra forma se o potencial \\z for escrito como

Kx = [(Vbr + Kb + Kt + Ub + Ut-E) - (fffc + À'x + l/» + r x - £ ) ] (5.10)

Inserindo-se \\x acima em (5.9) e aplicando-se o primeiro termo de (5.10) à direita e o segundo

termo à esquerda, obtêm-se, devido as equações (5.5) e (£» — À» — Uk,)xí — 0»

(5.11a)

*3f l = Go
r
pf(xi-) |^x-A:x + í / x | * 3 S > (5.11b)

Pode-se imaginar que uma integral de superfície aparece em (5.11a) quando o opera-
dor de energia cinética A'& é transformado para operar para o lado esquerdo. Austera et ai.
argumentam que isto não ocorre pois, assintoticamente, para valores grandes da variável rx , a
função de Green é radialmente emergente e a sua intersecção com a parte de "breakup"* de <&3B

é desprezível.
Uma vez formulada uma teoria de fusão incompleta que leve em conta explicitamente

a natureza de três corpos do problema, através d', inclusão da função de onda exata de três
corpos 4>3S, é de grande interesse estabelecer uma conexão entre esta teoria e as anteriores,
que fazem uso de DVVBA. Este estudo foi feito por Hussein e colaboradores'14) que partiram
do termo de fusão incompleta em (segundo termo de) (5.8) e substituíram í 3 8 pela soma de
suas componentes de Faddeev

*Xit + *»M (5-12)

onde a notação usual de teoria de três corpos é utilizada.
Tomando-se as expressões para as componentes de Faddeev

(5.13a)

tf** = G0Ut<ir3B ' (5.13b)

tfw = Gol'»*38 (5.13c)

sendo Go — _̂A- \K +i( » função de Green livre do sistema; usando-se a equação de Lippmann-
Schwinger

*3 B = GrfV,»*35 (5.14)

com Gi dada por (1.5) e usando-se a identidade

Gd = G0 + Gd(is + Lb)G0 (5.15)

obtêm-se unia expressão para ty3B escrita em termos apenas de unia consponente de Faddoev
(e não em termos da soma das três como em (5.12)) n;i forma

£•»)*,* (5.n»»



A motivação de se escrever * 3 B em termos de "J^ é que esta é a componente de Faddeev que
contém, assintóticatnente, as condições de contorno do canal de entrada.

Usando-se a versão DWBA de Vxi

(5.17)

obtém-se o termo da secção de choque de fusão incompleta na forma
Jla3B,DWBA o

sendo o primeiro termo a secção de choque obtida por HM adicionado de termos, supostamente
de ordem superior, que foram chamadas de contribuições de três corpos (c.t.c.)

Por outro lado, substituindo-se (5.13a) sem as componentes VZA e í ^ , ou seja,

*xi = G0Vz^xb (5.19)

no segundo termo de (5.8) e, de novo, tomando-se a versão DWBA de <íxt (eq. 5.17), obtêm-se
após algumas manipulações algébricas,

= ̂ X*ri-W.I*r> («O)
que é a secção de choque obtida por IAV.

Concluíu-se que Vl^M contém mais efeitos de trés-corpos do que ^l[AV já que a primeira
foi obtida através do uso de DWBA na expressão (3.16) que contém as três componentes de
Faddeev ao passo que IAV utilizaram DWBA na expressão (5.19), onde duas componentes da
Faddeev foram omitidas (veja eq. (5.13a)).

E curioso, entretanto, que 9^M e ̂ lx
AV, que conforme argumentam seus autores provém

de um formalismo que leva em conta explicitamente as excitações do alvo A. pela partícula x.,
tenham sido reobtidas através de um formalismo mais geral de três corpos que tem embutida
no seu interior a aproximação (5.4) que congela o alvo no seu estado fundamental.

6 Ambigüidade em ty3B

Nesta seção será mostrado que a aproximação (5.4) usada na dedução da secçáo de
choque de fusão incompleta no modelo de três-corpos, leva a uma ambigüidade no que se refere
à expressão final obtida'15).

Isto pode ser visto a partir da amplitude exata na forma-"post" dada pela equação
(5.1), que pode ser facilmente reescrita como

Tc =<M^4mx-K s |¥<+>> (6.1)
Note que em (6.1) aparece a onda plana k>, no estado final ao invés da onda disto: cida

(pelo potencial U^) \\ em (5.1).
As amplitudes exatas (5.1) e (6.1) são formalmente idênticas. Como foi visto na seção 5,

tomando-se a forma aproximada (5.4) para a função de onda 4*<+) e a substituindo na amplitude
(5.1) obtém-se para secçào de choque de fusão incompleta a expressão (segundo termo de 5.8)

V» | xi-'H-^Mxi"' I ••"' > 16-2)
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Entretanto tomando-se a mesma aproximação (5.4), a substituindo na mesma ampli-
tude (6.1) e usando-se o mesmo procedimento descrito pelas equações (5.10) e (5.11). chega-ye
a uma fórmula da secção de choque de fragmentação na forma da eq. (5.8), exceto que agora,
a contribuição da fusão incompleta fica dada por

(Pa
r
nva

(6-3)

onde a onda piana &&, ao invés da onda distorcida \b , aparece no estado final descrevendo o
movimento relativo de partícula emitida b_.

Em resumo, partindo-se de duas amplitudes formalmente idênticas, (5.1) e (6.1), uma
vez imroduzindo-se a mesma aproximação para a função de onda exata <í'(+), chega-se a duas
expressões significativamente diferentes ((6.2) e (6.3)) para a secção de choque de fusão incom-
pleta. Esta ambigüidade certamente tem como origem a aproximação (5.4) usada, que despreza
a natureza de muitos corpos contida no mecanismo de fusão incompleta.

Este problema motivou a busca de um sistema físico em que a aproximação (5.4)
fosse indiscutivelmente válida para que essas idéias pudessem ser testadas numericamente*16*.
O sistema escolhido foi a reação antiproton-deuteron, onde o antiprofon aniquila o nêutron
e um proton é emitido. Este mecanismo, no contexto deste trabalho, pode ser chamado de
aniquilaçáo incompleta. A vantagem deste sistema é que realmente se trata de um problema
de três corpos onde a excitação das parti ulas envolvidas não precisa ser levada em conta, de
forma que o uso da expressão (5.4) fica plenamente justificado. A única aproximação feita é de
que, após a aniquilação, o próton emitido pode ser descrito por uma onda plana, desprezando-se
assim, qualquer distorção no próton emitido devido à nuvem de mesons formada no instante
da aniquilação. Isto sigirfica assumir L\ ~ 0. Desta forma, \ j —• kf, e (6.2) se toma igual a
(6.3), a qual foi utilizada para o cálculo.

1000:
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A função de onda 4>3S foi calculada exatamente pelas equações de Faddeev. 0 cálculo
foi feito considerando-se a energia incidente do an ti proton menor que a energia de ligação áo
deuteron para se evitar complicações numéricas devido aos termos de "breakup". 0 espectro
teórico de prótons emitidos é mostrado na figura acima. Os pontos são os dados experimentais.
0 acordo é muito bom até a energia do proton de 10 MeV. Acima disto a aproximação Ui ̂  0
passa a ser inadequada.

7 Aplicações do modelo UT

Nesta seção, serão citados brevemente resultados numéricos recentes(17>18) obtidos com
o formalismo UT, que, como foi discutido na seção 2, devido as aproximações introduzidas em
sua formulação, calcula apenas a secção de choque de "breakup-fusion" elástico. Apesar desta
limitação, será mostrado que os resultados obtidos para reações induzidas por deuterons e alfas
? bastante satisfatório.

Foram estudadas as reações d +93 Nb e a +59 Co. No caso d +93 Arfe, com energias
incidentes de 15.0 e 25.5 MeV*17', foram calculadas as secções de choque dos processos mais
importantes que contribuem para secçáo de choque total de reaçãc. Os processos considerados
foram fusão completa, fusão incompleta ((d,p) e (d,n)), "stripping" ((d,p) e (d.n) com p e
n sendo transferidos para uma órbita ligada ao alvo), "breakup" elástico (d,pn) e reações
inelásticas. As secções de choque (d,p), (d,n) e (d.pn) foram calculadas usando-se a expressão
(2.10). Os espectros e distribuições angulares experimentais dos protons emitidos foram bem
reproduzidos. Todos esses processos, incluindo fusão completa, foram calculados usando-se
métodos de reações diretas, onde os mesmos parâmetros dos potenciais de Wood-Saxon foram
usados. No caso da fusão completa, o método DRAF'19* (Direct Reaction Approach to Fusion)
foi utilizado. Desta forma obteve-se de forma consistente que a soma de todas as secções de
choque acima mencionadas é igual à secção de choque total de reação.

No caso o +59 Co, com energia da alfa incidente de 80 N'eV(18), o mesmo tipo de
análise foi feito com o objetivo de reproduzir os dados experimentais de medidas feitas para a
transferência de momento linear. Para energias acima de 10 MeV/A esses dados(2u| revelam que
processos de fusád incompleta passam a ser importantes. Calculando-se as secçòes de choque
de fusão incompleta (a,p), (o,n), {a,d), (o,í), (a, A), (a,2p), (a,2n) e (a,pn), além da fusão
completa, "stripping" e reações inelásticas, foi possível reproduzir o valor do momento linear
transferido para-essa energia bem como obter a soma de todas as secções de choque acima igual
à secção de choque total de reação. Os espectros e distribuições angulares experimentais para
(a,p), (a,d) e (a,i) foram bem reproduzidos.

8 Conclusões

Este trabalho dedicou-se à exposição dos diversos formalismos que descrevem o meca-
nismo de fusão incompleta, seus méritos e defeitos, e como elas se relacionam entre si. Foram
também discutidas as dificuldades e inconsistências formais que surgem quando se tonta for-
mular uma teoria inclusiva onde o aspecto de muitos corpos do problema, por um lado não
pode ser desprezado, devido às características intrínsecas do problema, mas por outro lado pre-
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cisa ser tratado de forma aproximada, para tornar factível o cálculo numérico. Esta conjugação
oposta íle maneiras com que o problema deve ser atacado tem produzido diferentes teorias cujos
resultados finais têm interpretações discordantes e às vezes até conflitantes. A transformação
formal do modelo exato de fusão incompleta, com todas as complicações a ele inerentes, para
um modelo que contenha as aproximações adequadas, que permitam a sua solução numérica
sem desconsiderar os aspectos importantes da física que envolve o problema, é algo que ainda
merece investigação.

0 sucesso na descrição da reação de aniquilação incompleta p + dé claramente devido
ao fato de que, neste caso, a função de onda exata de três corpos foi utilizada, sem necessidade
de outras aproximações para o canal de entrada, indicando assim que o resultado comum obtido
por todos os autores, eq. (1.2), í válido.

Cálculos numéricos mostram que para reações induzidas por íons leves (d, t e a), apesar
da limitação de calcular apenas "breakup-fusion" elástico, o formalismo UT fornece resultados
satisfatórios.
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REACCIONES DE TRANSFERENCIA EN LOS SISTEMAS

A.J. Pacheco, M. di Tada. J. Fernandez Niello, J.E. Testoni
TAN DAR, Departamento de Física, CNEA

Av. dei Libertador 8250, 1429 Buenos Aires, Argentina

I. INTRODUCCION

Dentro dei campo de Ia física nuclear de bajas energias, Ias reacciones de transferencia
cubren un amplio rango dei conjunto de procesos que pueden ocurrir cuando dos núcleos
pesados entran en colisión. Si se cntiende que " reacción de transferencia" abarca a todas
aquellas que producen en ei canal de salida dos fragmentos más o menos parecidos a
los núcleos originates (proyectil y bianco) y entre los cuales se reparten Ia tolalidad de
Ios nucleones en juego, uno se encuentra con una definición excesivãmente amplia que
comprendería situaciones tan extremas como Ia cesión de un nucleón por parte de uno a
otro de Ios núcleos participantes (generalmente dejando a los productos de Ia reacción en
sus estados fundamentals o en alguno de sus prímeros estados excitados), hasta Uegar a los
casos más marginales que invoiucran una redistribución masiva de nucleones, acompanada
normalmente por una importante conversion de energia cinética en energia de excítación.
Este último es ei caso de Ias reacciones de deep-inelastic y, si se deseara empujar esta
deftnición hasta sus extremos, se podrían abarcar incluso Ias de fusion-fisión o cuasifisión.
Ciertamente h?y invoh crados en este rango de procesos unn variedad de mecanismos que
reciben normalmente tratamientos totalmente diferenciados.

En Io que sigue presentaremos algunos resultados que se enmarcan en un pequeno sec-

tor afín ai prímero de los extremos antes mencionados, si bien con probables ramincaciones

dentro dei segundo o, ai menos, dentro de Ia zona de transition entre ambos. Precisando

más ei campo de este trabajo. nos concentraremos en ei estúdio de varias características

de Ias reacciones de transferencia que ocurren a energias cercanas a la barrera, con cierto

énfasís en aquellas que puedan identificarse con las colisiones más lejanas. Una detallada

discusión de Ia importância dei estúdio de reacciones nucleares en Ias proximidades de Ia

barrera coulotnbirna puede hallarse por ejemplo en [Re86TRh89a).

Los sistemas elegidos para su estúdio fueron Ias distintas combinaciones usando proyec-

tiles de " S y "S sobre blancos de 144Sm y 1MSm.



Es sabido que los rsótopos dei samario exhiben un amplio rango de formas que v%
drsde U esfericidad dei semimagico 144Sm hasta Ia importante deformación permanrntr
dei l54Sm. La relación entre Ia deformación y distintos tipos de reacciôn ha sido motivo tie
estúdio teórico y experimental. En la fusion a energias por debajo de Ia barrera se observa
una decidida correlación entre ei grado de deformación y ei aumento de Ias secciones
efkaccs fSt8O,Di86j- Una conexión similar se ha propuesto entre Ias secciones cficaces
de transferencia por debajo de Ia barrera y Ia deformación de uno o de ambos núcleos
participantes [La89], y una indicación de tales efectos se ha hallado en reacciones inducúlas
por ei proyectil esférico I*O-[Pa87). El uso en ei trabajo aqui expuesto de proyectiles de
32S y S*S apunta a investigar estos efectos en sistemas mis simétricos. En ei caso particular
dei 3'S se intento preservar ei caracter esférico de uno de los participantes a efectos de aislar
en Io posible Ia influencia atríbuible a Ia deformación dei otro núcleo.

II. EXPERIMENTAL

Los experimentos fueron realizados utilizando haces de "S provistos por ei acelerador
TANDAR de Buenos Aires con energias de 148 MeV y de 160 MeV, y de J*S producidos
por ei acelerador tandem dei Laboratório Nazionale di Legnaro a 142 MeV y 155 MeV.
Se utilizaron blancos enriquecidos de 144Smy de 1MSm de aproximadamente 100 /ig/cm3.
En ei caso dei "S se midieron Ias distribuciones angulares para los distintos números
atômicos Z usando una câmara de ionización gaseosa seguida de un detector de estado
sólido sensible a Ia posición. Para Ias reacciones inducidas por 3*S se realizo identification
de Ia masa de los productos de Ia reacciôn por médio de Ia medición dei tiempo de vuelo
entre dos detectores de tiempo cero basados en sendos mícrochannel plates separados por
una distancia de 2.3 metros, seguidos de una câmara de ionización de ánodo segmentado
para la identification de carga y para Ia medición de Ia energia total. En todos los casos
se recoiectó Ia información en forma de eventos muitiparamét ricos registrados en cinta
magnética.

Como parte de este proyecto, y aún a título de desarrollo de Ias técnicas respectivas,
también se realizaron en ei laboratório TANDAR pruebas para ei registro de Ias coinci-
dências entre los fragmentos detectados y los rayos 7 emitidos por tos productos pesados
(similares ai núcleo bianco) de Ias transferencias. Asimismo se hicieron algunas mediciones
de Ia actividad de los rayos X producidos como consecuencia dei decai mien to radíartivo dr
dichos productos pesados, en una variante dei método descripto en [St80j. Para ello se uti-
lizaron dos lâminas de alumínio colocadas como catchers a continuación del bianco, cuyos
espesores fueron calculados de modo de retener gran parte de los resíduos de evaporación
en Ia primera lâmina mientras que Ia segunda colectaba principalmente a los productos de



transferencia aprovechando su mayor penetración debido a sus menores masas y majrores
velocidades.

III. RESULTADOS Y DISCUSION

Las figuras 1 a 4 ejempiifican algunos casos típicos en cuanto a ia información colec-
tada. Las figuras 1 y 2 muestran gráficos SE - E para Ias reacdones M S + m S m , 3*S
+ 144Sm r 32S + I54Sm. Notar que el primer caso se distingue por Ia presencia de reac-
dones de pick-up de carga, a diferencia de los otros três sistemas medidos (no se muestra
ei mapa correspondiente a 32S + M4Sm). Las figuras 3 y 4 muestran algunos resultados
de Ias pruebas efectuadas usando como referenda ei sistema previamente estudiado " O +
M4Sm. La figura 3 muestra espectros de rayos 7 obtenidos en coincidenda con distintas
cargas detectadas, observindose los transidones correpondientes a distintos isótopos de
Ia carga complementaria. La f gura 4 corresponde a espectros de energias de los rayos
X acumulados durante 8 horas comenzando 3 horas (parte superior) y 21 horas (parte
inferior) después de Ia finalizadón de Ia irradiacíón. En los dos espectros se observa ei
grado de favorecimiento dei grupo de picos correspondiente a Ias transfêrendas frente ai tie
los resíduos de evaporación. Ambas técnicas (coinddencias con rayos gamma y detección
de rayos X retardados) están actualmente en proceso de optimización para su aplicaôón
rutinaria ai estúdio de reaccíones de transferencia.

A. Distribucíones angulares

Las figuras 5 a 7 muestran distintos casos de Ias distribudones angulares medidas. En

todos los casos se observan Ias características cualitativas que distinguen a Ias reacciones

directas de transferencia. Para Ias energias más altas en cada sistema se observa un máximo

de Ia distribucíón en Ias proximidades dei ângulo de grazing, que en ei caso de Ias energias

menores se transforma en un sostenido aumento hacia los ângulos más traseros. Las curvas

que atraviesan a los puntos experiment ales fueron trazadas arbitrariamente y utilizadas en

Ia determinación de Ias secciones eficaces totales por médio de integración numérica sobre

todo ei rango angular.

B. Secciones Eficaces Totales

La figura 3 presenta ei resumen de Ias secciones eficaces totales para Ias reacciones
inducidas por 3<S sobre ambos blancos a ambas energias de bombardeo. Los valores pre-
sentados para Ia transferencia de neutrones son limites inferiores obtenidos dentro de Ia



incerteza experimental en la separación rtapecto de la dispersion elástica. Tal como se
nwnctnnó rnn anterioridad, Ia diferencia más notable entre ambos blancos es In presrnris»
de transferencia de carga desde el bianco de I44Sm hacia ei proyectii. Asirnismo, ia trans-
ferencia de una carga en sentido inverso es notablemente más importante para ei 154Sm que
para ei I44Srri. La ausência de valores consignados en el primer raso para Ias reaccionr;
-lpln y -Ip2n no indica necesariamente qt:c dichos canales no se produzean sino que, nue-
Tamente, se explica a partir de Ia difTcultad de su separación respecto dei canal - lp debido
a Ia intensidad que este presenta. Ambas características (es decir, Ia aparición de r :ck-up
de una y dos cargas en d caso dei I 5 4Sm y Ia preeminecia del stripping de una carga en
ei 144Sm) se entienden cualitativãmente, a partir de Ia comparación entre Ios vr'ores Q

ai estado fundamental, Q59, y ei valor óptimo Qopt- teniendo además en cuenta ei ancho
típico de una distribución de valores Q alrededor de dicho valor óptimo.

La figura 9 presenta Ias secciones eficaces para Ia transferencia de distintos números
de carga (barras blancas) para Ios cuatro sistemas estudiados. Tal como se discutió en
conexión con las figuras 1 y 2, Ia diferencia fundamental entre Ias reacciones inducidas
por 36S y por 32S es que en este último caso se observa ia transferencia de hasta cuatro
(y vestígios de cinco) cargas. No existen en principio argumentos definitivos basados en
Ia comparación entre Q99 y QOpt que justifiquen esta diferencia, por Io qre se estima
que solo refleja una diferencia en Ia estadística de contaje que afectaría a estos canales
de relativamente bajas secciones eficaces. Una apreciación algo mas cuantitativa de Io
discutido hasta ei momento está dada en Ia misma figura 9 por Ias barras rayadas que
representan un cálculo teórico realizado por Rehm. basado en un modelo presentado en
[Rh88b]. En forma resumida, ei modelo trata a Ia transferencia como un proceso de camino
ai azar en ei plano N-Z, guiado por un potencial que para cada uno de Ios nodos de Ia
red se calcula como Ia suma de Ios excesos de masa de Ios correspondientes núcleos, Ia
energia coulombiana, Ia energia rotacional, y ei potencial nuclear. Los cálculos han sido
normalizados a Ios valores experimentales correspondientes a Z=15.

C. Valores Q

El valor Q de Ia reacción asociada con cada uno de Ios fragmentos detectados fue

calculado suponiendo colisiones binarias. En Ios casos donde no se disponía de identifí-

cación de masas. Ia reconstrucción cinemática fue realizada suponíendo una partición que

minimizara Ia suma de Ios excesos de masas de Ios núcleos en ei canal de salida. Se puede

comprobar que si se realízan variaciones razonables alrededor de dichos va.ores supuestos

Ias distribuciones resultantes no cambian sustancialmeute. Las figuras 10 a 12 muestran

distintos espectros de valores Q. De Ia figura 10, nótese que Ia* perdidas de energia cinética



total asocia a con los mayores valores de carga transferida (hasta alrededor de 30 MeV),
jun'o ffiti H micT/> hrrho d? rpjr estas tranífrrrnrias de multiples nucleones efertivamrnle
sr produzcan, vjgiere que se estaria eu presencia de un régimen de deep inelastic. En

uno de los espectros se indican la« posiciones de los respectivos Qts y de ios Qopt

lados en ha;» ai valor común que predirrn para áneuios traseros los distintos modelos
resumidos en .B&74:. Por otra parte, los centroides de Ios espectros no muestran. dentro de
Ia incerteza experimenta], dependência alguna respecto dei angulo de dispersion tal como
se ejempliSca en Ia figura 13 para Ia transferencia de dos cargas en ei sistema 32S f l44Sm a
160 MeV. Como referencia, en Ia misma figura se indica también dicho valor común junto
con uno de los cálculos que predicen Ia más fuerte dependência angular hacia ângulos
delanteros.

Ei acuerdo errveral entre los valores médios de Ias distribuciones y los valores óplimos

calculados prestan sustento a Ia discusión de ia sección anterior referida a intensidad rela-

tiva de los distintos canales de reacción para los distintos sistemas.

D . Probabilidades de transferencia

Una preser.tación alternativa de las distribuciones angulares que facilita Ia discusión

de ciertos aspectos de Ias reacciones de transferencia, particularmente para reacciones a

energias por debajo de Ia barrera o, mas generalmente, para colisiones distantes, está

dada por Ios gráficos que representan Ias probabilidades de transferencia como función de

Ia distancia de máxima aproximación entre los núcleos que entran en coiisión. Desde ei

punto de vista experimental Ia probabilidad de transferencia, Pt, se obtíene dividiendo ei

número de eventos de interés que contríbuyen a un dado ângulo de dispersion por ei número

total de eventos (incluyendo los correspondientes a la dispersion elástica) que contríbuyen

a ese mis mo ângulo. La distancia de máxima aproximación, D, puede ser normalmente

obtenida bajo Ia suposición de trayectorias coulombianas, en cuyo caso Ia función deflexion

adquiere una expresión analítica. También se ha senalado Ia necesidad de tener en cuenta

Ia coniríbución d-I potencial nuclear en ei cálculo de D [Ki88].

Este tipo de análisís de gráficos Pt vs D ha sido freruentemenle empleado para reac-

ciones de transferencia de neutrones, para los cuales se ha observado un decaimiento ex-

ponencial característico hacia Ias grandes distancias (MaS5|. En este comportamiento, que

puede derivarse como una aproximación ai cálculo srmiclásico, subyace la idea de que Ia

transferencia ocurre predominantemente cuando ambos núcleos se encuentran a mínima

distancia, en cuyo caso Ia probabilidad queda determinada por Ia presencia de una barrera

formada por Ia superposíción de los pozos de potencial nuclear relevantes para el neutron,



y q»ie este debe penetrar para que Ia transferencia ocurra. El modelo preriice:

fi'>ruif Ia constante K está relacionada con las energias de ligadura fi»:i neutrôr T. j.,-
núclfos clonante y aceptor y con la energia de excitación friormalnier.'.e miiy \»T'\r.::r>. .-?
erro f-n estos casos) de los núcleos en e! cn.ns.1 r}ç sa!;rfa. .-nientra^ «':» Ia cons»a:.v .-;••
normalización C contiene informaciôn sobre factores espectroscópicos y valores Q.

Antes de tratar la extension de este modelo simple ai caso de Ias partícu! > carsr>das
consideraremos Ias probabilidades de transferencia experiment ales para e! caso de Ias reac-
ciones inducidas por 3 2S (figuras 14 a 16). Si bien para este caso Ia ir.terprelacion st vr
complicada por Ia falta de discriminación en masas. ei hecho de tener mejor estadístir». 'Ie
contaje favorece Ia presentación de Ias características más salientes. La figura 14 corr.c».ra
ambos blancos en cuanto a su comportamiento respecto de Ia dependência Pt vs. D. para
EM = 148A/eV* y para valores de Z detectados entre 12 y 15. En general se observan
mayores probabilidades para ei I54Sm, aunque en ei caso de Z = 15, 14 esto es cierto solo
para Ias mayores distancias mientras que para Z — 13, 12 Ia diferencia se present a a tr?.vés
de un factor aproximadamente constante para todo ei rango de distancias internuc!»a:es.
Dicho factor varia entre aproximadamente 3 y 4 (dependiendo de Ia carga que se conr.cçre
o dei rango de distancias tomado cn cuenta para Z = 15,14) y puede ser comparado con ?!
valor 4.6 calculado para estos núcleos por Landowne y Dasso La89|. La comparación entre
distintas cargas para un mismo bianco (figura 15) muestra a su vez una notable parisse
entre Z — 14 y Z = 15, mientras que para ei resto Ias probabilidades disrrJnuyen aprecia-
blemente a medida que aumenta ei número de cargas transferidas. Similar comportam:»?.:<•>

present an las reacciones sobre el bianco de I54Sm.

También es interesante notar que Ia comparación entre Ias distintas ?r;ergías de bom-

bardeo (figura 16) arroja un apreciable cambio en Ias constantes de decaimiento. »n

aparente contradiction con la idea de que ei pasaje de ângulos de dispersion a distan-

cias de máxima aproximación debería unificar los puntos experimental* 5 ?bre una mi«~ia

curva. Comportamientos similares observados en Ia transferencia de «no y dos neutrones rr»

ei sistema 28Si + 2 0 8Pb fueron interpretados tentativamente como debidos a no considerar

ei potencial nuclear en ei cálculo de Ia función deflexion [Rh?9]. Cabe también considerar

Ia posibilidad de que ei cambio en Ias energias de excitación que se pr dace ai variar Ki

energia de bonibardeo (especialmente en ei ca.-*o de Ia transferencia de partículas cargadss'

modifique Ia energia efecLh'a de ligadura relevante para cl cálculo dei d?caimiento hacia

Ias distancias mayores.

Brosa y Gross |Br80'| formularon un modelo simple para expresar ei potencial nne a

una dada distancia siente Ia partícula a ser transferida .. ir. protón o ur. n.atrón) cnn^
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conseruencia <\r Ia suína de los corres pondientes pozos nucleares y (en el ca5O del proton)
del po'cntiii! rlertfstátiro. La figura 17 mtiestra rjemplos de este potencial para ei caso de
Ia tr;iiicíf.Tenu;i dr n:\ proton (rlf.-sflc «•! proyrctil hacia el bianco) cn ei sistema 3f'S — M4Sm a
«na distancia /) = l-lfui. V.n linra punteada se niucstra un ajuste realizado a Ia zona de Ia
barrara utilizando una parábola invrrtida. La ralidad de dicho ajuste a Ia barrera justifica
Ia utilization dentro ciei modelo en [Br80j ei uso de Ia expresión analítica de Hill y Wheeler
[Hi53 para calcular Ia probabilidad de penetración de Ia partícula originalmente confinada
en ei núcleo donor.

En ei intento de confrontar los resultados experimentales de este trabajo con este
modelo simple, también Io hemos aplicado a casos de transferencia de partículas comple-
jas. suponiendo que la contribution nuclear se reduce en este caso a Ia suma de Ias con-
tribuciones de los nuclennrs que Ia componen. Un tratamiento más correcto involucraría
Ia obtención de ios parâmetros dei pozo a partir dei ajuste de Ias energias de ligadura ex-
perimentales. Como ejemplo de esta aproximación de orden cero pueden mencionarse los
cálculos presentados en [Ku90] donde ajustando Ia energia de ligadura de un par de pro-
tones en I44Sm se obtiene una profundidad V*o = lOlil/eV, comparado con l"0 = 112A/el*
que surge de Ia suma de potenciales.

En Ias figuras 18 y 19 se presentan gráficos de probabilidades versus distancias de
máxima aproximación para distintos canales de transferencia en Ias reacciones 3SS-f- 144Sm y
36S — 154Sm. En ellos se incluyen puntos obtenidos a ambas energias de bombardeo Io que.
según se mostro antes, explica la dispersion observada a Ias distancias mayores. Para cada
caso se efectuaron cálculos suponiendo que Ias barreras eran penetradas a Ia altura dada
por Ia menor entre Ias energias de ligadura de Ia partícula transferida en los dos carozos.
De esta forma se "garantiza" Ia existência de estados disponibles en ei otro núcleo. Las
curvas Ilenas representan los casos donde se considera Ia transferencia de Ia partícula como
una unidad. Las lineas de trazos indican por su parte distintos grados de "secuencialidad'
en Ia transferencia de partículas más simples en que se puede repartir Ia totalidad de los
nucleones transferidos. Para ello se calcularon Ias distintas etapas en forma individual y
luego se multiplicaron Ias respectivas probabilidades, Io que presupone Ia no existência de
correlaciones entre ellas. En todos los casos los resultados fueron normalizados a la region
de "saturación" de Ias probabilidades que se observa hacia Ias distancias menores. Dentro
de este modelo simple el efecto del mayor grado de secuencialidad parece manifestarse
en un corrimiento hacia menores valores de Ia distancia donde se es iblece Ia saturación.
A título especulativo podría concluirsc por Io tanto que Ios resultados experimentales de
Ias figuras 18 y 19 no son compatibles cn ningún caso con la transferencia de partículas
complejas como una unidad (salvo tal vez ei caso dei par de protones en ei 144Sm, donde
ninguna de Ias curvas provee un buen ajuste), observándose en ei resto de los casos un



acuerdo yn sea con la dcscomposición en nucleones individ'jales o bien una mezcla entre
nnrfconcs indiviflualrs y otr?s partírtilns c

III . RESUMEN Y CONCLUSIONES

llr nos presentado resultados de Ia medición de transferencia de cargas en los sistemas
I44,i545m y j e cargas y masas en los sistemas 3 8S+ 1 4 4 I 5 4Sm a energias próximas y

ligeramente por arriba de Ia barrera coulombiana. Las distribuciones angulares muestran
Ias características típicas de Ias reacciones directas y Ias secciones eficaces integradas se
encuentran en ac uerdo cualitativo con Io esperado a partir de !a cornparación entre los val-
ores Q entre estados fundrmentales y los correspondientes valores óptimos deducidos por
selectividad cinemática. A partir de Ia rclación entre Ias probabilidades de transferencia
medidas a Ias mayores distancias para ei 144Sm y ei l 5 4Sm puede concluirse tentativa-
mente que Ia presencia de una deformación cuadrupolar permanente en uno de los núcleos
reactantes iniiuye aproximadamente de Ia manera predicha por cálculos semiclásicos. En
efecto. esta diferencia entre constantrs de decaimiento no seria atribuible en principio a
diferencias de excitación ya que Ias condiciones de selectividad cinemática predicen valores
muy próximos de Qopt para un mismo tipo de transferencia sobre los núcleos de M4Sm y
1S4Sm.

Las probabilidades de transferencia son analízadas en ei marco de un modelo simple
de pentración de Ia barrera formada por Ia suma de potenciales nucleares y coulombianos
que actúan sobre Ia partícula a ser transferida. Parttendo de Ia distancia intcrnuclear
a partir de Ia cual se produce la saturación de Ia probabílidad se sugiere para ei caso
de Ia transferencia de partículas complejas una posible descomposición en transferencias
secuenciales de partículas más simples y/o nucleones individuates.
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DEFORMED GOE FOR SYSTEMS WITH A FEW DEGREES
OF FREEDOM IN THE CHAOTIC REGIME*

M.S. Hussein and M.P. Palo

Instituto de Física, Universidade de Sao Paulo
CP. 20516.10498 Sio Paulo, S.P., Brazil

ABSTRACT

New distribution laws for the energy level ipacings and the eigenvector amplitudes,

appropriate for systems with a few degrees of freedom in lhe chaulic regime, arc dorived by

conveniently deforming the GOE. The cases of 2»2 and 3*3 matrices are fully worked

out. Suggestions concerning the general case of matrices with large dimensions are made.

'Supported io part by the CNPq.
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It is well known that the GOL (Gaussian Orthogonal L:.?eiiil>fcj provides a realistic

description of statistical propcrlR-s of complex <{uAnr.il systrn.s with a iarge number of

degrees of freedom '. In particular, the energy level spacings distribution obtained from

GOE approximates very well the Wigncr distribution ' (W), which describes quite well

data. Independently of the spacing distribution, the GOE predicts a Porter-Thomas (PT)

law ' for the distributions of eigenvectors. Nuclear resonance data systems lends support

to the correctness of the PT law1'.

The statistical independence of the eigenvector and eigenvalue distributions, a

characteristic of the GOE, must however, be revised for cases involving systems with a few

degrees of freedom in the chaotic regime '.

The purpose of this letter is to develop a theory for a mixed eigcnvcc.or and

eigenvalue distribution which should describe situations intermediate between chaos and

order. For this purpose we employ the maximum entropy technique subjected to severa;

> physically motivated constraints '. The GOE results will alway be used as a guiiicf ine.the

case of 2*2 matrices are worked out fully analytically wherenthe 3*3 matrices are

developed semi—analytically supplemented by numerical evaluation. The general case is

then obtained from inference.

Using the maximum entrupy technique the GOE distribution is obtained as follows.

First we define the entropy as

S « - f dfll'lll) In Hill) . (1)

subject to the constraint

<Tr !!'> « dlIP(II)Tr II2 - n (2)

and the normalization condition

= 1 . (3)í
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Maximizing S subject to (2) and (3} uue immediately obtains the GOE distribution

P(H) =

NíN+1)

where A and o are Lagrange multipliers determined by the constraints (2) and (3).

From (4) one can construct the joint distribution function, P(E, E v ; C.,—,CV)

using already well known procedure ' ' \ and obtain

p(GOE)ÍE E . c c i _ 2 * N / ? N
• « • t i * l w»#n , •

•

I K l"1

J - C J - C J CN|-|M2 ' I I njgj (oj

(?+EI
n ir r ' a * •lEj-Ejt e

where the C,s axe the componem amplitudes of an eigenvector.

Integrating (5) over all the C,s and ail the E|-Ejrs , except one s , one obtains in

the N -as limit the Wigncr distribution

W 2 9 t 4 D 2 j
(6)

where D is <s>



.206.

Sinültrlv iuic^r&ting ail lhe E.s mil all tii» C,s cxce^. one c . o:.e f.r.ds ia t i t

limit I» - x linii* i:.o PGIICT—TIKJKKÍ? •iisuib'iliun

prr<c> * [ T i ]

As seen from 5, the E and C distributions are completely iuiJn^ndvnl, (i'E(E,s;C,5) =

s P£(E^) P(C^)) , which is a consequence of COS, naiuciy I'(Il) is ;riV*riani uadc:

arbitrary rotalioa of the basis.

To generalize (4) and thus eventually make ike joint <!iKribuiioii non-fcparablc, we

have to impose further eonsiraiuU in the construction of I*(II) from lhe maximu.T.

entropy principle. We thus redo the calculation with Eq. (1) wiiU lhe addiiionai condilioa

<Tr(PIIQIIP)> = v , (S)

where P is a projecton operator that projects onto a given vector in the be*is space, e.g.

P m | i x i [ . and Q * 1-P . The new distribution function P(H) constructed from

i f p f - lnP-A-oTr lP-JTr iPIIQIII ' ; ' «Ill = 0 (9;

i$ thus given by

I'll!) = cxpf- A - I - •• ir H2 - J Ir;IMIQIll*}\ .

N-I

where t!:c Lagrange ;;-u!tipiirr5 u au-! J ate rciatiii lu the M «'-^ v as í c ^
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v - — N ~ \ = <Tr FHQ!1P>
4o(l + y

= N j N ± l j _ N - l J_ E < T f I l 2 >

4o (1 + Jj) 4a2

The symmetry inherent in the GOE is now broken because of the favoring of a

particular vector spanned by T). This guarantees that the joint distribution

P(E1,...,EV ; C l f...,CN) is not any more separable, and accordingly significant deviations

from both the Wigner and the Porter—Thomas distributions are expected. Since the

Jacobian that takes us from P(H) to P(E,s; C,s) i3 independent of the particular

ensemble of real matrices under consideration we conjecture that the joint probability

distribution corresponding to Eq. (10) is

P(E.s; Cs) = í»lG0E)(E,s; Cs) [ 1 + j j
N - l
T

exp -I)

(11)

where Tr(PHQHP) has boon repicscntcd expliciliy in terms of lhe eigenvalues and the

amplitudes of the eigenvector which is projected by P .

From the joint distribution, Eq. (11) one can tiien calculate the spacing And

amplitude distributions upon integration. Fur 2»2 matrices we obtain
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P(s) = « [ i + 7 5 J ^ e x p [ - [ | + | j s2] I 0 [ f s 2 ] (12)

and

1/2

if + 0cU'i

Eq. (12) represents a spacing distribution which still shows level repulsion but deviates

from a pure Wigner one. It is interesting to note that when 0 — 0, the Wigner surmise is

fully recovered. On the other hand, l'(C). Eq- (13J, is necessarily different from the

Porter—Thomas distribution even when li — 0, owing to the small dimension of the

matrices. For 3*3 matrices the spacing and amplitude distributions are given by

'o

and

• » /2 ~ + *-Z
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where A = jja +J(i-C2) C2

B = J+/JC 2 C' 2

Q = \ a + #1-C'2) C'2

= sin*1

In Figures 1, 2 and 3 we show our results for P(s), P(c) and P(y=c2) for the 2*2

and 3*3 matrices cases discussed above. An important result which deserves a special

attention is that the spacing distribution P(s) for small s dives to zero as fast as

fo.86 [l + J5J + 0.64js for 3*3 matrices and as fl + ü s for 2«2 matrices, as

0 is increased further (a was kept constant = 1). In the limit 0 - w , which should

represent the reguiar (non-chaotic) limit, the P(s) and P(c) distributions attain the

following form

|if2|if l^lF
2 ^(cJ + itc-U (18)

(19)

Our results above for N=2 agree fully with tliusc of KoLuik ' and Aihassid and

Levir.e ' and disagree with Dorry and llubuik ; why claim to have seen no level repulsion
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even fur moderately small values of 0 (lhe chauticity parameter is defined differently in

Ilef. 9)}. At this point we would like to point, out thai our work 13 very similar in spirit *o

that of Alhassid and Levine. In fact, the ca:-e fully calculated by Itef. 8), namely the 2-2

matrix, agree completely with our Eqs. (12) and (13) with the important identification of

their parameter e by the following relation

(20;

Thus the GOE limit obtains by setting 0 = 0 and/or e = i . Similarly the fully regular

case corresponds to 0 = » and £ = 0 .

We sould, however, point out two major advantages that our theory carries in

relation to Alhassid and Levine's namely, first, we deform the GOE by merely favoring or.e

particular vector in the basis space spanned by I' and accordingly introduce just one more

Lagrange multiplier in the maximum entropy calculation, whereas they introduce N—I

Lagrange multipliers to go beyond the COlv. Secondly, our chaolicily parameter, J ,

could take the full range of values from 0 (fully chaotic) lo x (fully regular). Tim.-.

interpreted as an inverse of a "temperature", one may use knowledge in statistical

mechanical studies of phase tradition phenomena, to belter understand the transition from

chaos (high-"temperature" behaviour) lo order (low-"temperature" behaviour).

Finally, for the general case of N«N matrices, a large body of numerical calculation

would be required in order to pin down the structure of the distribution functions P(s)

and P(c). However, one may get a feel for this structure through perturbation expansion

in 0. It is clear that, from E<|. (11), higher order terms 0 (arising from the expansion of

cxp{- tf'ir P11QIU')), contain terms of the form £ ^"a^"a ** w c l 1 ^ f W f e complicated

combinations of the C.s and Lhe E.s. If we ignore the latter combinations, then the

integrations over the E.s or the C.s can !>o straightwardly pcrfuuncd . The rcsullh.g
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series would iuvoive higher-order derivatives, with respect to o , of the GOE distribution

function.

From the above we are tempted to conclude that the amplitude distribution P(c),

would look like, in the limit N - « ,

P(c) >
2/N

(21)

where f{0) = 0 and D(0) = 0.

The functions S{0) (which could be negative!) and B{0) can be evaluated with the

perturbation expansion discussed above, in conjunction with pade approxirnant as usually

done ia phase transition studies using the method of high temperature expansion K

In conclusion, we developed in this paj>cr a theoretical scheme through which the

transition from regular to chaotic quantum behaviour can be conveniently studied by

conveniently deforming the COE, we were able to derive closed and semi-closed

expressions for 2»2 and 3-3 matrix llamiitonian respectively, for the distributions of

level spacings and eigenvector amplitudes. The transition from chaos to order is then

studied ia a very convenient manner. The general case of N*N matrices is also discussed

briefly.
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FIGURE CAPTIONS

Fig. I - Caiciiiated energy level spacing distributions P(S); a) for 2»2 matrices and

b) for 3*3 matrices. The value of o was equal to unity (see text for

details).

Fig. 2 - Same as figure 1 for the amplitude distribution P(C).

Fig. 3 - Same as Figure 1 for the transition strength distribution P(y=C2). See text

for details.
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J.A. de Freitas Pacheco
Departamento de Astronomia

Instituto Astronômico e Geofísico
Universidade de São Paulo

Encontro Nacional de Física Nuclear
Caxambú - Setembro 1990



.218.

1. INTRODUÇÃO

A energia das estrelas é liberada pelas reações nucleares que ocorrem em suas regiões centrais.
Tais reações não somente liberam energia, como também alteram a composição química do
meio, transformando gre Nativamente o H em He, o He em C, assim por diante.

As estrelas passam a maior parte de suas ^ idas na Seqüência Principal (SP). Nesta fase, a
atmosfera da estrela reflete a composição química do gas a partir do qual foi formada. A
contaminação pelo material alterado quinúcamente, localizado na zona central, é desprezível
na SP, tornande difícil a confrontação entre as previsões teóricas e as observações. Esta
confrontação, para ser efetuada, necessariamente requer o estudo de fases evolutivas mais
avançadas onde se espera que a atmosfera tenha sido contaminada. A contaminação pode
ocorrer, por exemplo, quando a estrela perde parte considerável de sua envoltória, expondo
sua região nuclear. Isto ocorre, como veremos adiante, nas estrelas do tipo Wolf-Rayet (WR).
Em estrelas que iniciam sua fase de gigante vermelha, a zona convectiva pode aprofundar-se
o suficiente para atingir as camadas onde ocorre a queima do H. Nesta situação , o material
desta região é "dragado" para a superfície, alterando a sua composição química original.

Neste trabalho, apresentamos alguns casos específicos onde a contaminação pode ser obser-
vada. A confrontação com as expectativas teóricas, nos permite não só um melhor conheci-
mento das condições reinantes nos interiores estelares, como também da cadeia de reações
nucleares que ocorrem durante a trajetória evolutiva da estrela.

2. PRODUTOS DA NUCLEOSSDMTESE

A Seqüência Principal representa a região do diagrama Hertzprung-Russel (HR) onde as
estrelas produzem energia através das reações nucleares, após uma fase de contração gravita-
cional.

A produção de energia na SP i devida principalmente a uma série de reações, sugerida
inicialmente por Bethe (1939) e conhecida como ciclo CNO. Numa primeira etapa, partindo-
se do "C, 3 prótons são consumidos até a produção do "JV, via a seqüência

Uma vez produzido o **N ocorre um entroncamento, com dois caminhos possíveis. Um, via
a reação

que regenera o "C, encerrando o ciclo com a produção do *He. Um segundo caminho é
possível via a cadeia
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Esta cadeia também produz * He, mas envolve o consumo de 6 prótons, alterando, como
conseqüência, a abundância do CN original. Praticamente todo o carbono é transformado
cm nitrogênio, resultando no final uma mistura com 95% de "JV; 4% de "C; 1% de I 3 C
Esta mbtura,quuido "dragada" para a superfície, enriquece a atmosfera em nitrogênio e cm
héÜo.

Uma vet atingido o limite de ScBoenberg-Ckandrasekkar (1942), a estrela começa a evoluir
saindo da SP. Ela possui um pequeno núcleo isoténnico de * He c produz energia, via ciclo
CKO, numa concha que envolve o núcleo.

Em fases mais avançadas, ocorre a transformação do * He em " C no núcleo, que não parou
de crescer pela continua adição de hélio produzido na concha exterior. A reação

transforma praticamente todo o núcleo de hélio em um núcleo predominantemente de carbono.
As fases posteriores implicam em reações de captura de "alfas", já que a região central está
praticamente desprovida de hidrogênio. A seqüência de reações que se segue é

1 3 i

Para estrelas de massa intermediária (1-9M e ) , que terminam suas vidas ejetando suavemente
a cnvohória e, cujo núcleo remanescente dará origem a uma anã-branca, a massa inicial é o
parâmetro principal que estabelece a fase em que a seqüência de reações acima se interrompe
Para estrelas com massas iniciais entre 1-2,2 M*., o núcleo de hélio não é transformado c a
evolução termina com uma anã-branca de hélio, com massas entre 0,1 - 0,26 M« (Iben 1965).
Sc as massas iniciais estiverem no intervalo 2,2-9 M», ocorre a seqüência He -»C -» O. O
núcleo remanescente tem o interior rico cm oxigênio e o manto rico cm carbono, com massas
finais entre 0,26-1,1 Me. Objetos inicialmente um pouco mais massivos (9-10 M*) completam
a seqüência até a formação do magnésio. Neste caso, a anã-branca remanescente tem «ma
estrutura do tipo "casca de cebola", com o interior rico em 30Ne—74 Mg c um manto exterior
de U O . Estas anãs-brancas são mais massivas, situando-se no intervalo 1,1-M M», onde o
limite superior esta próximo ao limite de Chandrasekhar. Uma anã-branca nestas condições,
se estiver em um sistema binário, pode receber um fluxo de massa suficiente para colapsar
numa escala de tempo da ordem de 10* anos. É possível que um número considerável de
estrelas de neutrons na r.ossa galáxia tenha sido formado desta maneira.
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Para as estrelas de grand* massa M > 40 M«, as reações "aMa-ganWiniciaBB-ee a partir do
**N produzido ao cklo CKO. A cadeia que se segue é

Uma vesproduzido o **

onde o segando é «ma fonte poMftml de neutrons para

superiores a 10 M+ (nfacdcrclácrnet 1989). Todavia,este aspecto
não será abordado no

Em alguns sistemas binanos, «ma. das estrelas do par émmaanã-branca. Em certas condições
, a outra estrela pode preencher n cqaqtotendal crftâca de Roche, e «ma importante trans-
ferência de matéria para n estrela degenerada ocorre. O material rico em H acumula-cc na
snperfkie, misturando-se com o gás degenerado da estrela compacta, enriquecendo a camada
"acrescida'de He, C O ou O-Ne, dependendo do tipo d* anâVbranca. envolvido. Quando a
presáo na base do material "acrcscido'atmge «m valor da ordem de 2 x W dynxm"3,
ocorre «ma detonação nuclear (MacDonald 1983). Neste caso, em que o cenário descreve a
explosão de «ma nova, as «scabs de tempo envolvidas são rnoito menores do que os tempos

de decaírem. Por exemplo, o cklo CNO normal micia-se pela seqüência

Na detonação da nova, antes que aconteça o decaimento do **N, ocorre n reação

Desta forma, as ratões elementares entre carbono, nitrogênio e oxigênio são nnúto diferentes
dao««lasrcsiiltantcsaonmdockbCNOnão-cxplosrfo. Teoricamente espera-se que N/O > I
• C/O ~ 0.6. Isto significa um importante enriquecimento do nitrogênio, as castas do carbono
proveniente da estrela degenerada. Mas ainda, esperam-se as sequintes razões isotópicas
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l3C i 6 0
7 ; — ^ 1 . 6 ; — - 1 7

Nas seções seguintes faremos uma análise sobre como estas expectativas teóricas comparam-se
com as observações e que conclusões podem ser tiradas de tal confronto.

3. ESTRELAS D £ MASSA INTERMEDIÁRIA

Conforme mencionamos anteriormente, estrelas de massa intermediária são aquelas cujas
massas iniciais situam-se no intervalo 1-9 Mo e cujo estágio final de evolução leva a formação
de uma nebulosa planetária e de um núcleo remanescente que dará origem a uma anã-branca.

Ao sair da SP c ao iniciar-se a fase de gigante vermelha, a atmosfera pode ser contaminada
devido a distintos episódios de dragagem. No primeiro, ocorre uma penetração da zona
convectiva da envoltória até a concha onde o H está sendo convertido em He. A estrela se
encontra na base do ramo das gigantes vermelhas. Como conseqüência, há um leve aumento
da abundância do He fo osférico e um enriquecimento do N. A segunda dragagem ocorre
quando a estrela se encontra no ramo horizontal e afeta somente estrelas que, inicialmente,
possuiam massas maiores que 3,3 M0 (Maeder e Meynet 1989). Neste caso, a zona convectiva
penetra até o núcleo de He, produzindo um novo enriquecimento do hélio e do nitrogênio e
uma redução na abundância do carbono. O terceiro episódio de dragagem acontece quando a
estrela evolui ao longo do ramo assintótico das gigantes. Na realidade, ocorre uma sucessão
de episódios, conseqüência de pulsos térmicos ocasionados pela queima instável do hélio em
uma concha que envolve um interior rico em carbono. A dragagem enriquece a fotosfera em
hélio e carbono, mas também em alguns elementos produzidos por captura "lenta" de neutrons
(processe s) tais como Y, Zr, Ba.

Este cenário pode ser verificado, por exemplo, através do estudo das nebulosas planetárias.
A envoltória ejetada é ionizada pela radiação UV do núcleo remanescente, permitindo um
diagnóstico das condições físicas do gás a partir do estudo das linhas de emissão.

As planetárias originárias de estrelas de menor massa (tipo II) devem apresentar uma cor-
relação entre a abundância do nitrogênio e a do hélio, conseqüência da ação do primeiro
episódio de dragagem. Na figura 1 é mostrado um gráfico entre as razões N/O e He/H,
derivadas de espectros obtidos no Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA) e que sug-
ere uma corre1 ação real entre elas. As originárias de estrelas de maior massa (tipo I) e que
sofreram mais de um processo de dragagem, parecem ser uma seqüência natural do enriqueci-
mento das de tipo II. No entanto, análise feita com uma amostra maior de nebulosas de tipo
I sugere uma situação mais complexa (Maciel, 1990). É preciso mencionar-se, no entanto,
que análises baseadas em c jmpilações de dados, sofrem o defeito de basearem-se em amostras
heterogêneas, que podem mascarar correlações não muito fortes. Torna-se evidente a necessi-
dade de observações que ampliem nossa base de dados, constituindo uma amostra mais ampla
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e homogênea no que se refere a aquisição (detetor) e método de redução dos espectros. De
qualquer forma, a amostra atual é consistente com o enriquecimento progressivo do N e do
He nestes obje'os.

O estudo da contaminação fotosférica das gigantes vermelhas antes da fase de formação da
nebulosa planetária também leva a conclusões semelhantes. Nestas estrelas, devido sua baixa
temperatura fotosférica (T < 3000 Jf), o grau de excitacão é muito baixo e a informação é
devida essencialemnte ao estudo das bandas do CH, Ca, NH, OH, CO. As razoes isotópica
l3C/13C e elemental C/N indicam valores consistentes com o primeiro processo de dragagem
(ver, por exemplo, uma revisão recente por Barbuy 1989). Devido a baixa excitacão da
atmosfera, a abundância do He não pode ser estudada, dificultando o confronto com a teoria.

Na realidade, existem situações nas quais o He pode ser estudado na atmosfera de uma
gigante vermelha. Esta, em geral, perde massa através de um vento estelar "frio"(T <
lOOOüf) e de baixa excitacão, que se expande com velocidades da ordem 20-40 km.5."1. Se
a gigante vermelha fizer parte de um sistema binário, no qual a companheira emite uma
grande quantidade de fótons tonizantes, então é possível formar-se uma região H II no vento
e, através das linhas de emissão, diagnosticá-la. Este é um cenário possível para os sistemas
simbióticos (Nussbaumer e Vogel 19S7; de Freitas Pacheco e outros 1989). Recentemente,
do estudo detalhado de dois sistemas simbióticos, HM Sge e-KX TrA (de Freitas Pacheco e
outros 1989; de Freitas Pacheco e Costa 1990) resultaram as abundAncias

Sistema He/H C/O N/O

HMSge 0.14 0.61 0.70
KXTra 0.13 0.80 0.34

A análise da tabela mostra um claro enriquecimento do He e do N em ambos objetos e
provavelmente do C em KX TrA, sugerindo para este último um estágio mais avançado de
evolução . Estes resultados, ao menos de forma qualitativa, confirmam o cenário evolutivo
descrito.

4. ESTRELAS MASSIVAS

Estrelas com massas iniciais superiores a 10 Mo completam toda uma seqüência de reações
nucleares que levam a formação do Fe (Maeder e Meynet 1989). Acima de 40 M0 , a estrela
passará pela fase Wolf-Rayet (WR), onde se destacam as fases WN e WC.

As estrelas WR são remanescentes de estrelas inicialmente muito massivas e que perderam
suas envoltòrias ricas em H através de um forte vento estelar ou, em alguns casos, através da
transferência de massa para uma companheira em um sitema binário. A fase WN representa
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a estrela quando a atmosfera fica contaminada pelos produtos da queima do H, enquanto que
a fase WC, mais avançada, representa a contaminação pelos produtos da queima do He.

O teste deste cenário evolutivo pode ser efetuado comparando-se as razões C/He teórica e
observacional.

Prantzos e outros (1986) e Maeder e Meynet (1987) efetuaram cálculos evolutivos incluindo
o aumento por um fator 3, da taxa da reação 13C(a,i)16O (vide, Kettner e outros 1982). As
abundâncias previstas por estes autores são dadas na tabela abaixo, onde incluímos também
o oxigênio e o neon.

Abundâncias Teóricas em estrelas W C

Autor

Prantzos e outros

Maeder e Meynet

C/He

0,033
a

0,83

0.066
a

1,00

O/C

0,037
a

2,30

0.23
a

1,50,

Ne/He

0,0054
a

0,018

0.0054
a

0,031

Três diferentes grupos, incluindo o nosso, reportaram recentemente determinações da razão
C/He em estrelas WC, usando métodos independentes. Smith e Hummer (1988) usaram
linhas de recombinaçâo dos ions do He e C no infra-vermelho. Torres (1988) usou linhas
de recombinaçâo no visível, enquanto que de Freitas Pacheco e Machado (1988) estudaram
em detalhes a formação do dubleto A 5802., 5812 do C + s . Os resultados desses estudos
estão mostrados na figura 2, onde a razão C/He é dada em função do tipo WC (escala
de temperatura). As linhas horizontais indicam os limites máximo e mínimo previstos pelos
modelos de Prantzos e outros (1986) e Maeder e Meynet (1987). Podemos verificar de imediato
que os valores de Smith e Hummer situam-se muito abaixo das previsões teóricas, discordando
igualmente das abundâncias calculadas pelos dois outros grupos. Por outro lado, se estes
últimos apresentam resultados consistentes com a teoria, divergem entre si, no sentido que
Torres sugere um decréscimo da razão C/He na atmosfera das WC mais frias, enquanto
que o oposto é indicado pelos valores de de Freitas Pacheco e Machado. A razão desta
discrepância ainda não é clara, mas torna evidente a necessidade de uma melhoria nos modelos
de envoltórias das WC. Mais ainda, torna-se necessário extender a análise ao oxigênio e ao
neon, para que se possa verificar de forma mais segura a seqüência de reações que envolvem
a queima do He e captura-alfa.



5. NUCLEOSSINTESE EM NOVAS

Na seção 2. examinamos rapidamente o cenário no qual se desenvolve a explosão de uma
nova. Tal cenário prevê que a intensidade da explosão está correlacionada como grau de
contaminação da camada acrescida, por CNO. Isto, do ponto de vista observacional, parece
ser efetivamente verificado (Williams e Gallagher 1979; de Freitas Pacheco e Codina 19S5,
embora uma base de dados de melhor qualidade ainda seja necessária.

Observações no ultra-violeta com o satélite IUE sugerem que a envoltória ejetada pela ex-
plosão de algumas novas possui uma alta abundância de neon (Williams e outros 1985; Sni-
jders e outros 1987). Este resultado implica que a anã-branca envolvida deve ter massa
próxima ao limite de Chandrasekhar (1,44 M e) e que deve ter uma estrutura do tipo O -
Ne - Mg. A razão básica desta conclusão está fundamentada no fato que a temperatura
alcançada pela explosão não é suficiente para produzir o neon. Logo, o mesmo foi dragado
da anã-branca para a camada externa acrescida, sendo posteriormente ejetado. Esta inter-
pretação nos possibilita igualmente entender o pré-enriquecimento de CNO. Neste caso, o
carbono em excesso, convertido em nitrogênio, foi dragado de uma anã-branca de C-O.

A tabela abaixo mostra a abundância química do material ejetado por algumas novas recentes
(década de 80), que puderam ser estudadas através de detetores de alta-performance.

Nova He/H N/O C/O Ne/O

Cr A 1981
Aql 1SS2
Cenl986

0,41
0,45
0,17

0,77
3,2
0,95

0,054
0,90

1,1
11,2

Uma inspecçâo dos dados acima nos mostra imediatamente que o material ejetado é rico
em nitrogênio, indicando que o material foi processado via o ciclo "quente" de queima do
hidrogênio. A alta abundância do neon em Nova Aquilae 19S2 sugere que a anã-branca
presente no sistema tem uma estrutura do tipo O-Ne. A baixa abundância do c rbono em
Nova CrA não é facilmente compreensível. Por outro lado, a grande abundância de hélio no
material ejetado não é uma conseqüência da explosão. A quantidade típica de massa ejetada
é da ordem de IO"4 M0 . Como cada núcleo de He formado libera 27,6 MeV, a formarão
do hélio observado implicaria na liberação total de cerca de 7.10" erg, que representa uma
quantidade aproximadamente duas ordens de grandeza maior que o valor observado. Assim
sendo, é provável que também o He tenha sido dragado de uma fina concha externa presente
na estrutura da anã-branca.
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6. CONCLUSÕES

O estudo da contaminação das atmosferas em estágios avançados da evolução, tem se mos-
trado profícuo para um melhor conhecimento dos processos físicos que ocorrem nos interi-
ores estelares. Pelo menos nas fases aqui abordadas, existe um acordo qualitativo bastante
aceitável entre as observações e as expectativas teóricas. As razões pelas quais ainda não são
possíveis comparações mais quantitativas são as seguintes:

a) a determinação das abundâncias nas envoltórias passa necessariamente por uma "mo
delagem"da mesma.

b) existe ainda um grande número de transições atômicas com erros apreciáveis nas
forças de osciladores medidas e/ou calculadas.

c) não existe uma teoria adequada da turbulência através da qual se possa calcular
coeficientes de transporte. Desta forma, a contaminação atmosférica, devida essencialmente
a processos turbulentos, não pode ser calculada de forma confiável.

d) existem ainda incertezas nas taxas de perda de massa em fase avançadas, de curta
duração , que dificultam o cálculo das trajetórias evolutivas.

É de se esperar que estas dificuldades venham a ser superadas nos próximos anos e que
possamos ter efetivamente verificações mais quantitativas dos processos que acabamos de
considerar.
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1 - INTRODUCTION

Prom 1986 on, we have used the LADON facility of the

Frascati National Laboratories (INFN-LNF, Frascati, Italia) as an

alternative source of photons (monochromatic, polarized and intense)

in the energy range 30-80 MeV to measure absolute photofission cross
238

section and fissility of U and of nuclei of relatively low fission

barriers ' . In the present work we report new data obtained at a

constant effective photon mean energy of 69 MeV for a set of six target

nuclei (197Au, natPb, 209Bi, 232Th, 238U and 2 3 5 U ) . Results are com-

pared with those from other laboratories as well as with fissility

values calculated from a simplified description of the photofission

reactions, where the influence of shell effects on fissility is par-
238

ticularly remarked. In the case of U nucleus it is also investigated

the effect of photon polarization on the azimuthal distribution of

fission fragments.
2 - EXPERIMENTAL PROCEDURE

2.1 - Targets and Detectors. - The target materials used in the exper-

iment consisted of metal films of high-purity natural gold ("-1.4mg/cm ) J

lead (^4.1mg/cm ), and bismuth (̂ 5.7mg/cm ) prepared by vacuum evapor-



.229.

ation on n- 2.5cmx3.5cm thin foils (1̂ .72 mg/cm thick) of mylar as

supports, Z.T.Z thin films of natural thorium, natural uraniur., and

93%-enrichei á U oxides produced by the parlodion ignition method or,

•v» 4cr.*4cm sheets of muscovite mica (̂  25 mg/cm thick) which served

as supports and/or detectors for fission fragments.
238

The Au, Pb, Bi, and U target samples were placed in inti-

mate contact with sheets of 100-ym thick makrofol N (Bayer AG) used

as fission track detectors, and pairs of micas containing the UO,
232

or ThO. films were contacted so as to form sandwiches of these
oxides.

2.2 - Irradiation. - The packs containing the target-detector materials

were exposed to monochromatic (̂  9% FWHM of energy resolution) and po-

larized (0.992) photon beams of maximum photon energy of 78.6 MeV pro-

duced in the LADON facility of the Frascati National Laboratories, as

a result of the scattering of laser light by the high-energy electrons

circulating in the storage ring ADONE (Compton backscatterinç). The ex-

perimental layout is shown schematically in Fig. 1.

2.3 - Detector Processing and Scanning. - After irradiations, the de-

tectors were processed by the usual etching procedures to obtain visible

fission tracks for track counting and measurement by conventional opti-

cal microscopy. The mica sheets used as detectors were previously

immerged into a dilute (̂  20%) nitric acid solution at 40°C during ^ 1h

to remove out completely the uranium- and thorium-oxide layers. Since

measurements of azimuthal angle require good definition of fission-

-track direction, it was necessary to search for best conditions of
238

track etching to be applied in the case of U target.

3 - DATA ANALYSIS AND RESULTS

To obtain the final values of the physical quantities of in-

terest and associated errors, the data have been treated taking into

account the geometry of irradiation, statistics of track counting and

efficiency, registration efficiency, energy absorption effects of

fission fragments by thick target samples (Au, Pb and Bi), and back-

ground .

238

3.1 - Beam Polarization Effect on U Fission. - From direct measure-

ments of the azimuthal angle (within i3°) over 2370 fission tracks re-
238 *

corded,the fragment azimuthal angle distribution for U fissior was
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p-
cbtair.c-ã (Fig. 2). The relative l.irqe number of spontaneous fission

tracks served as standard as well as to check the quality of the trz':>

recording methi'i.

3.2 - Ir.olofission Yield. - In photon-induced reactions, the firriicp.

yield measured, Yí̂ -n-.*)» represents the sum of the contributions tc the-

total number of fission events, N f, due to all incident photons, Q. of

the energy distribution of photon maximum energy k . This is expressed

by the relationship:

U- f max

where K. is the effective number of target nuclei p-=r üxiit iicd, oik)

is the absolute photofission cross section (cross section "per photon"!

at photon energy k, and n(k,k av) is the energy distribution normal-

ised to 1 photon, i.e., n(k,k )dk represents the relative number of

photons in the energy interval dk.

3.3 - Absolute Photofission Cross Section. - The energy spectra of the

LADO'i photon beams could be considered as pure ones, in the sense: that

the contribution from bremsstrahlung photons was rather negligible, and

that the photon threshold energy was above the giant resonance region
235 ^2&

for Th and ' U fission. Besides, because of the peak shape of the

photon energy distributions we expanded the cross-section o(k) in the

range k , S k í k in a power series about the photon mean energy k:
in itiâx

o(k) + £é . (k-k) + j d
2a

k=k * dk'
u'"' - dk _

k=k

where

.(k-k) 2 + ... , (2)

k

kmax
kn(k,kmax)

kth

(3)

Neglecting higher order terms in the expansion, and by substituting

into eq. (1), one obtains

Y = -(k) + 4 . /k2-k2) . (4)

Since for the nuclei under study the dependence of the cress seciicrc c::
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photor. energy in the range ̂  30-80 MeV can be described to a coed
4 —

approximation by a linear function , it results Y - ~(k), i.e., the

measured fission yield gives approximately the absolute fission cross

' section at photor. energy k.

3.4 - Nuclear Fissility. - The nuclear fissility is the quantity which

gives the total fission probability after absorption of a photon by the

nucleus, and it is defined as

f = -| » (5)
oMk)

Twhere :, is the photofission cross section and c is the total nuclesr
photoâbsorption cross section, both quantities being measured at the

Tsame photon energy k. In the present work, a, was evaluated by using
5 a

Levinger's modified quasi-deuteron model throught the expression:

T T NZ ... -D/k .,.
cfl = L -£• tĴ (k) e , (6)

where :. is the total photodisintegration cross section of the free

deutercn, NZ is the number of neutron-proton pairs in a nucleus of mass

number A, and L and D are, respectively, the so-called "Levinger's"

and "damping" parameters.

4 - COMPARISON WITH ESTIMATES AND DISCUSSION

A simplified description of fission reactions induced by pho-

tons of moderate energy like the ones considered in the present work is

discussed in this section. To allow a comparison with experimental data,

fissility-values are calculated from a two-step model in which, during

the first, the incident photon is assumed to be absorbed by the target

nucleus via the interaction with a neutron-proton pair and, during the

second, one the residual nucleus de-excites by a mechanism of compet-

ition between fission and particle evaporation processes. The calcul-

ation is performed at photon energy of 69 MeV for the nuclei listed in

Table I and, in a systematic way, for those located in the beta-stability

valley, extending from silver up to neptunium. This enabled us to see

some interesting structures in the trend of fissility with Z /A.

The nucleus is assumed to be a degenerate Fermi gas of neu-

trons and protons confined within a nuclear potential spherically

symmetric of radius R * r-A .
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Sir.ce the energy absorbed is relatively low, the significant

de-excitation channels at the second stage of the reaction are neutron

emission and fission, and for in termed iate-mass r.uclei proton emission

should also be considered. Thus, working in a systematic way, the total

level width for the nuclear de-excitation modes is given by

r = F + f + T, and, in this case, the first-chance fission probabi-

lity is calculated by

p - Í 5 171
fl 1 + V :n + Vrn '

Of course, P- does not represent the nuclear fissility because the sub-

sequent fission chances after successive particle emission are not in-

cluded yet.

The ratio ^,/r can be obtained free the statistical model as

rf 15a* / 2(E*-B f)
1 / 2 ( ...r,., ... ..,-,'

^ " exp 2ai/2|r1/2(E*-Bf)
1/2-(E*-3n)

1/2T . (8)^ " 1 2 2/3 exp
'n 2r1/2A2/3(E*-Bn) {

The level spacing parameter a the expression proposed by Iljinov
7

et al. , which incorporates corrections due to excitation energy and

shell effects as well. Accordingly,
( i

an = (0.134A-1.21«10"4A2)• . 1 + jl-exp(-0.061E*)jf^ - MeV*1 , (9)

». t

where AM is the shell correction to the nuclear -ass.

For the ratio F_/F it was used the following expression de-

duced from the statistical model by Weisskopf8:

«01

Here, B is the proton binding energy and V is the Coulomb barrier for

protons at the nuclear surface.

Fissility values calculated by the method described above are

listed in Table I (last column) and they fit the available experimental

data within a factor of 1.8 (la) or "v 3 (2o). The only major deviation

is no.ed in the case of Au (1 order of magnitude). In Fig. 3 we

chose to represent fissility versus Z /A, where calculated values for

nuclei ranging from silver up to neptunium along the beta-stability

valley are connected by a line. Experimental results (points) are those
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of Table I. Structures due mainly to shell effects are clearly Mani-

fested., specially in the region of lead, where they are reproduced.

As conclusion, the present results are very exciting, and

they should stimulate further experimental and theoretical studies

of the photofission reactions in the quasi-deuteron region.
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TABLE I . - Absolute p h o t o f i s s i o n cross s e c t i o n and f i s s i l i t y at 69-MoV photon
r.ean energy.

Target
nucleus

Total nuclear
phstcabsorptior.
cr233 section

rT (mb)

Photofission
cross section

Cf(ir.b)

Nuclear fissilicy

-cntal calculated

232
90

" S

174
70

154
62

36.49

36.02

35.56

Th 34.91

32.96

Pb 32.45

32.33

31.68

Yb 2S.16

Sffl 24.96

15.6

15.5

15.5

15.4

15.0

14.9

14.9

14.7

14.0

13.2

19i4

15i3
10r2

2 3 Ü (d)
13t2 <*)( 3 )
l l i l ( c )

9 Ü (b)
6 H (**) ( c )

( 8 . 0 ± 0 . 6 ) - 1 0 - 2 (<
(18 t3 ) -10 -2 (e)
(12i2) -10"2 (f)

( 8 t 2 ) - 1 0 - 2 (C)

( 1 2 i 2 ) - 1 0 " 3 (d)
( 1 8 i 3 ) - 1 0 ~ 3 (9)

( 2 . 4 i l . 2 ) - 1 0 - 2 (<

(6±1)-10~ 5 (c

( 1 . 8 ; 0 . 4 ) - 1 0 ~ 7

1.2:0.3

0 . 9 7 : 0 . 1 9
0 . 6 5 : 0 . 1 3

0 . 9 7 : 0 . 0 6
1 .43:0 .06
0 . 8 4 : 0 . 1 3
0 . 7 1 : 0 . 0 6

0 . 5 3 : 0 . 0 6
0 . 4 0 : 0 . 0 6

( 5 . 3 : 0 . 4 ) - I O " 3

( 1 . 2 : 0 . 2 ) . I O " 2

( 0 . 8 = 0 . 1 ) - I O " 2

( 5 : 1 ) . 1 0 " 3

( 0 . 8 t 0 . 1 ) - 1 0 " 3

( 1 . 2 : 0 . 2 ) « 1 0 - 3

( 1 . 6 i 0 . 8 ) - 1 0 " 3

(1.4i0.3)-10"8

7 . 4 - 1 0 " 3

2 . 1 - 1 0 - 3

2 . 0 - 1 0 - 3

1 . 6 - 1 0 - 2

1 . 3 - 1 0 - 5

1 . 9 - 1 0 - 3

(*) Interpolated value.
(a) Ref. 9.
(b) Ref. 10.
(c) This work.
(d) Ref. 11.
(**) Mean value fron two runs.
( e ) Ref . 4 .

( f ) D . TÜRCK e t a l . , q u o t e d i n Ref . 1 2 .

(9) Ref . 1 3 .
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238,Fig. 1 - Schematic view of the experimental arrangement. The U tar-
gets have been exposed perpendicularly to incident photon-beam direction.
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Fig. 3 - Nuclear fissility plotted against parameter Z /A for inci-

dent photon nean energy (excitation energy) of 69 MeV. Experimental
237 238

results (points) are those reported in Table I: E , Np and U

(ref. 9); 0 , 2 3 5U, 2 3 8U and 2 3 2Th (ref. 10); A , 2 3 8U, 2 0 9Bi, 208Pb,
174Yb and 154Sra (ref. 11); D , 2 0 9Bi (ref. 4); V , 2 0 9Bi (D. TORCK

et al., quoted in ref. 12); 0 / 208Pb (ref. 13); 0, 2 3 5U, 2 3 8U, 2 3 2Th,
2 0 9Bi, n a tPb and 1 9 7Au (this work). The broken line represents the

values estimatfi as described in the text (evaporation-fission com-

petition model).



Aniquilaçâo de anti-núcleons profundamente ligados no
modelo sigma-omega*

M.H.Steffani, M.Betz e E.A.Veit
Instituto de Física

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Cx.P. 16051 - CEP 91500 - Porto Alegre

Modelos de campo médio relativJsticos têm sido usados no estudo de vários problemas tais
como matéria nuclear a várias densidades e temperaturas, núcleos finitos e espalhamento NN. Um
modelo particularmente simples é o modelo de Waleda [1], no qual a atração de médio alcance é
descrita pela troca de um méson escalar-isosescalar a e a repulsão de curto alcance se deve à troca
de um méson vetorial-isoescalar w.

A teoria de campo médio correspondente a esse modelo se caracteriza por um grande campo
escalar de Lorentz £ devido ao méson a e um também grande campo vetorial de Lorentz Po devido
ao méson w. Note-se que a presença desses grandes campos médios relativísticos na equação de
Dirac»:

onde g, e gu são, respectivamente, as constantes de acoplaraento dos mésons o eu, implica:
a) na redução da massa da partícula devido ao campo médio escalar para ambas as energias,
positivae negativa, (m,=m-g,$);
b) no deslocamento da energia devido ao campo médio vetorial, £+ - (fc* + m*)1'2 + gj?o para
estados de energia positiva e J3L =* -(jfc3 + m*)1'* 4- ojP» para estados de energia negativa.

Verifica-se que para estados de energia positiva ocorre um cancelamento entre essas grandes
componentes de Lorentz na energia de partícula única, enquanto que para estados de energia
negativa essas componentes se somam. Assim, modelos de campo médio relativísticos da estrutura
nuclear sugerem a existência de estados de anti-núcleon profundamente ligados no núcleo. (Veja-se
figura 1.)

-m*

-m

(a) (b)

Figura 1: Espectro bariônico a) no espaço livre e b) na matéria nuclear.

Especulações de Auerbach et aL [2] sobre as implicações da redução da massa efetiva para
o potencial de aniquilaçâo na matéria nuclear sugerem que se poderia esperar uma supressão da

•Trabtlho ptrriftlmente ftoandtfo pelo CNPq, FINEP e FAPERGS.
*Em DOM aot»$io letru mlntoculu representam tri-vetorei e letras maiiisculu, tetn-vetorea.



aniquilação, uma vez que o espaço das fases é reduzido comparado ao espaço livre e, portanto,
estados #-nu*deo profundamente ligados poderiam ser suficientemente estreitos para permitir sua
identificação experimental. Essa, entretanto, ê uma questão um tanto polêmica na literatura, pois
de acordo com Cugnon e Vandermeulen [3] a largura é essencialmente independente da massa do
sistema que aniquila.

Iniciamos o estudo das larguras de decaimento desses hipotéticos estados de anti-nódeons pro-
fundamente ligados no modelo de Walecka. As larguras são calculadas a partir da auto- energia
dos diagramas mostrados na figura 2. No cálculo da largura de decaimento do anti-núcleon via
aceitação particula-buraco, para o qual todos os ntfdeons e anti-núcleons no estado intermediário
estão na camada de massa efetiva, somente os diagramas (a) e (b) contribuem. As larguras calcu-
ladas [4] usando o modelo a - u de Walecka para a matéria nuclear são muito grandes e resultam
da forte atração cooperativa NR devida à troca dos mesons a e w. Se a aniquilação não for
suprimida essa forte atração a — w é menos efetiva a curtas distâncias, implicando em que nossos
resultados superestimam as larguras devidas a processos de espalharoento. Seria necessário, neste
caso, considerar a contribuição da aniquilação para as larguras.

( a ) (b) (c)

i£ ra 2: Diagramas de Feynman para contribuições de mais baixa ordem para a auto-energia. As
linhas sólidas representam propagadores relathrísticos bariônicos no campo médio e as tracejadas,
propagadores dos mesons a eu.

Presentemente estamos estudando as larguras correspondentes à aniquilação NR usando o
mesmo modelo na matéria nuclear.

Para levar em conta as interações quânticas de um anti-núcleon com o meio nuclear pode-se
introduzir o operador auto-energia na equação de campo médio de Dirac :

{5 • í+fi \m. + Z(K)\] *(-£, i) = (e, - (2)

Devido à invariança translacional, rotacional e de reflexão espacial na matéria nuclear, a matriz
auto-energia T,{K) pode ser escrita na forma:

- 7 - f 1 (3)

onde £5
I£

O,EV e C são funções complexas que podem ser extraídas de E(/O tomando-se os
traços:

I
O índice superior L refere-se às componentes de Loreatz (L s S,Q,V ou T) e as matrizes iL(h)

são definidas por

Em mais baixa ordem cm teoria de perturbação, as larguras correspondentes à aniquilação são
calculadas das contribuições Dará a auto-energia dos diagramas mostrados na figura 2(b) e 2(c) com



os mésons sobre a camada de massa. Desprexaiido a parte real dos E**s, a bicara de aniquilarão
pode ser expressa na forma:

r = 27me» =

onde WL = lm |E l(ff)]. I = 5,0, V e ft =.,

(6)

15.00

10.00

5.00 -

0.00
0.60 20.00 40.00

E.-m.(MeV)

60.00

Figura 3: Largnia de aniquílação Nft - * w c m fonção da energia de exdtação E* - m..

A figura 3 mostra a largura de aniquilação NN -* aa em função da energia de excitação,
J5» — m,, até 60 MeV, que é o valor estimado para a energia do primeiro estado excitado do
40Ca \2\. As larguras calculadas são significativamente menores (aproximadamente 2 ordens de
grandeza) do que os valores obtidos para o canal de decaimento via excitação partícula-buraco.
Convém ressaltar que, para a massa efetiva fornecida pelo modelo de Walecka, m. = 528 MeV,
o limiar de prodnçâo au e uu, respectivamente 235 MeV e 591 MeV, está acima desses valores
de energia de excitação e, portanto, esses canais não contribuem para as energias consideradas.
Atribuindo-se valores para a massa efetiva superiores ao valor usual do modelo, a inclusão dos
canais ou e uu pode se (ornar relevante.

Esses resultados indicam que a inclusão da aniquflação, em mais baixa ordem em teoria de
perturbação, não altera significativamente os resultados anteriormente obtidos para as larguras
de decaimento de estados de anti-partfcnla em estados de anti-partícnla + partfcula + buraco,
calculadas no modelo o-uàt Walecka.

References
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(2) N. Auerbach et ai, Pbys. Lett. 182B, 221 (1986);
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(4) M. Betz et ai., Proc. 1989 Intern. Nuclear Pbys. Conf., São Paulo, p. 145.
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Abstract

The lUtus of our work on heavy meson production n presented for charmonium. In or-
der to reach a homogeneous understanding of heavy meson production in different hadronic
processes, our aim has been to perform a complete microscopic description of the relevant
physical processes involved. These include the production of an initially strongly localized
cc-pair that evolves in time while simultaneously taking account of its interaction with sur-
rounding hadronic matter, such as transitions mixing different charmonium states caused by
the gluonic fields from the scattering hadrons. The time evolution of charmonium, including
these processes, can be treated analytically in a quantum mechanical picture. The results
on J /9 production are presented and com- ared with the experimental data.

1 Introduction

A lot of interest has recently been focused on the suppression of Jfit's in central nucleus-nucleus
collisions. First predicted as a signal of quark-gluon-plasma formation [1], it has been verified
experimentally [2] and since then many models have been worked out, partially based on the
idea of a formation time, to explain the suppression using an intermediate plasma or a purely
hadronic phase (see, e.g., [3] - [8] and references quoted there).

Although not so spectacular, some hitherto unexplained properties of charm production are
already present in hadroo • nucleus (hA) collisions. Here, the S/9 absorption cross section per
nudeon is reduced for large nuclei and shows a dependence on I F whose physical origin is not
understood yet [9,10]. Using this just as input and extrapolating to nucleus-nucleus collisions,
these data fail to explain the observed J/it suppression as well. The use of a nonperturbative
heavy quark production mechanism also fails to provide an understanding of the experimental
observations [11,12].

Our goal here is to achieve a homogeneous understanding of charmonium production in all
kinds of hadronic collisions. In the following, we use a perturbative QCD picture. Calculations
of the relevant cross sections of the production of a heavy quark pair are available up to order o3

[13,14]. Subsequently, we need to perform a rigorous, microscopic treatment of how the heavy
meson interacts with its surrounding matter while it is being formed.

Forming a heavy meson proceeds in two steps: First, as mentioned, the QQ pair is created in
a hard process. Its time scale. rproj * A/2m<j is so short that this can be viewed as a pointlike



process. Second, the subsequent, slower formation of the extended bound states (mesons) from
this initial pair. This was considered to happen on a formation time scale rform » rbound/iwi
being of the order of 1 fm for a JjV . There is however some conceptual difficulty: Without
considering interaction of an evolving cc-pair with its surrounding, the presence of a certain
bound state is determined immediately by the creation of the pair (classically, by the cc relative
momentum, as well as quantum mechanically by the time independent proje» lion ( bound state
| initial cc state ) ), leaving no room for a formation time. For a cc-pair that interacts with its
surrounding this is not the case, but the effect of the external interaction on the formation of
bound states remains dubious.

Our work provides a detailed description of this second meson production stage, incorporat-
ing the intrinsic dynamics of the pair and its extrinsic interaction with surrounding matter in a
quantum mechanical treatment. The study is of theoretical interest - What are the dominant
physical effects? Can the concept of a time scale attributed to meson absorption be justified?
What is the effect of multiple scattering? - as well as for the understanding of the beforemen-
tioned experimental observations in different hadronic reactions in a consistent way.

The present report sketches briefly the basic physical input of the model and states theo-
retical results on absorption in the next section. The third section contains a comparison with
experimental datas. Readers interested in more details are refered to [15].

2 Evolving Charmonium in Interaction

First, we describe the setup of the model. It incorporates the dominant mechanisms in a
transparent way and allows for a largely analytical treatment.

Starting from the point where the heavy quark pair is produced, we follow its motion while
it evolves, interacting simultaneously with hadrons. To describe the free time evolution of
Charmonium, we use a nonrelativistic harmonic oscillator potential, adjusted to give the correct
ground state width corresponding to the physical size of the / / $ . It provides for confinement
and reproduces the abundant low lying states J/9 , x and ¥ ' satisfactorily.

Absorption stands for transitions into charmonium or open charm states that do not decay
into /i-pairs registered experimentally. Charmonium as a small object interacts with gluonic
fields inside the hadrons that follow a linear potential and cause radial excitations of the charm
states. To model this, we describe the scattering as a passage of a c;.-pair through a color
condenser, the interaction being Hmi = - / t n - f with the string constant n = 1 GeV/fm and a
unit vector n parallel to the hadron color string axis rq - f9.

The Hamiltonian of the so interacting model charmonium is

*.-&+?»*•-«., (.,
with the relative coordinate f and the reduced mass m = ^ = 0.8 GeV. This is formulated in
the charmonium rest system into which the scattering hadrons have to be transformed.

The problem of multiple scattering is formulated as the passage of a heavy quark pair through
a number of randomly oriented color condensers being switched on and off suddenly. During
the time charmonium stays in each of these fields, r = U+i - <*, its interaction follows a single
field Hamiltonian Hi, with orientation n* as in eq.(l).

The scattering with n hadrons is accordingly described as a sum over these individual inter-
actions, giving the total time dependent Hamiltonian

(2)
ftsO



that is used to evaluate the entire scattering process.
The cc-p&ir produced in a hard scattering process is the initial state |¥o) • Its spatial

extension is small, given by the time the pair can stay off-shell before turning into real partons,
rfprod K hcf\fj/v. We describe |*o) as a gaussian wave function with an appropriate width
adjusted to this initial size.

So far for the physical input of the absorption model. The technical part of performing
the calculations is omitted here and we turn now to state briefly an illustrating result of the
absorption of our model charmonium.

Following the time evolution of charmonium, we find an increase in size to a maximum at rexp

= 0.85 fm, the characteristic expansion time scale (in the charm frame). Absorption is found to
depend on both the interaction and the actual system size, with an approximate proportionality
ff»b» « (r2)di*nn(f )• As an example, we give in Fig. 1 the results on the absorption cross section
in function of the number of nucleonic fields traversed.
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Figure 1: Absorption cross section of the cc-pair scattering with nucleons, normalized to the
geometrical nuclear cross section when all J / ¥ contribution is absorbed. A strong increase of
the absorption towards low charmonium momentum is seen.

We realize that the behavior of transition probability and cross section is dominated by the
expansion of charmonium in size on the scale rexp = 0.85 fm/c that has to be transformed in the
nucleon frame with the corresponding factor 7. During this time, 0 < t < 7 • TMp, the transition
probability drops rapidly. For the subsequent period of recontracting in size, the shrinking is
balanced by the effect of the interaction, resulting in an almost flat behavior of P(n). We find for
the multiple scattering process that the intuitive, 'semiclassical' view of the cc-pair expanding
in time, causing the absorption cross section to follow the time dependence of the system size,



.244.

is justified by the outcome of the quantum mechanical calculation.

3 Application to hA and AA' collisions
Here we perform a brief comparison with the must important results on J /$ production.

First, let us consider hadron-nucleus (hA) collisions.
To describe J/i production, we use the common parametrization of the cross section,

a(pA -* . / / • X) = oo • A". In larger nuclei, more matter is present to absorb charmonium.
This corresponds to a decrease of the cross section per nucleon, or a decrease of a. In addition,
since absorption depends on charm final state momentum, o is a function of xp - pin/Po»t- A
calculation perfonred for Pt (A = 195) for an initial beam momentum of 200 GeV is shown in
Fig. 2. Towards high momenta, as xp -* 1, absorption approaches the constant value a(* = 0.98.
Towards lower z, the absorption increases, corresponding to a reduction of the cross section per
nucleon.

The experimental results on charm production are parametrized in the same form. atxp is
determined by comparing the cross section measurements of two different target nuclei. We
compare our results with the detailed measurements of N*A3 [9] who determined acxp = 0.94 ±
0.03, averaged over all z. The measurement for the dependence of atxp for a beam momentum
of 200 GeV are shown in Fig. 2 for incident pions and protons on targets of hydrogen and
platinum. For low z, a rather flat behavior of aexp is seen which then drops towards high z, the
decrease being stronger for protons than for pion projectiles.

The results of the coherent absorption calculation agre? for low momenta, but the trend of
the z-dependence is opposite for theory and experiment. The model presented here, combined
with a description of other physical effects such as a J /$ -* rje spin flip process (not presented
here) gives us quantitative control of the absorption effects. Consequently, an explanation of the
gap between the model results and experimental data has to come from other sectors outside the
present scope of the absorption model. The difference of initial parton distribution in proton and
nuclei, causing different initial xp distributions of the produced cc-pairs, can not be the entire
reason for this discrepancy [16]. Other contribution might simply be kinematical: Production
cross sections for heavy quarks are very sensitive to xp, and some momentum loss of projectile
and charmonium in the nucleus, distorting the xp distribution little, can cause a significant
change in the ratios of nucleus/proton cross sections. Such effects are presently under study.

At last, we consider now nucleus-nudeus-coilisions (AA') as the most interesting application
of the model.

The experiment NA38 determined the depletion of J /¥ 's in central collisions with respect
to peripheral ones [2]. Central and peripheral 'hits' are distinguished via the transverse energy
released in the collisions. J/V suppression is expressed as the ratio of the measured ratios
J/V signal versus continuum for different impact parameters. The measured ratios for the most
extreme energy bins are A"-Cu = °-8 2 ± °-22 for Oxygen on Copper, R"^v ~ °-52 ± 0 1 ° a n d

Rl*?v ~ 0 5 0 ± o o s f o r Oxygen and Sulfur on Uranium [2].
Translating the Ej trigger in an impact parameter dependence allows us to estimate the

J/9 depletion as expected from the absorption mechanism. Performing an analysis a alog to
the experimental one results in the suppression rates /f o_Cll = 0.73 and RQ-V = ^s-u = °-55-
These values for the suppression calculated from the absorption model agree well with the ones
experimentally observed.

The J/V suppression predicted by the absorption mechanism depends strongly on t; ? final
state momentum, xp. Towards higher IF, dilatation of the charmonium expansion in size leads
to a reduction of absorption cross section, resulting in a lower suppression. In the same way,



.245.

*

c
o
M

5
O.

l.C -T : 1 r i—j—r—1—i—i
i

X X

0.9

i 0.7

o.e (— • TT A

* P A

— x theory

. . .

0.2 0.4 0.6 0.8

Figure 2: J / ¥ cross section per nudeon for Pt as compared to the cross section on protons,
expressed in form of the parameter a being plotted here versus i f . Results from experiment
and the coherent scattering model are compared for a beam energy of 200 GeV/c. xA and pA
scattering results are from experiment N A3.

depletion of J / $ 's will increase towards low Xf. This dependence of the suppression on the
charm momentum is a peculiarity of the absorption mechanism and allows for a straightforward
experimental test whether it is of any physical significance.
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APLICAÇÕES ASTRONÔMICAS DE UM
MÉTODO DE IMAGEAMENTO EM

RAIOS-7
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1 Introdução
O desenvolvimento da astronomia de raios-7 foi severamente prejudicado, ao longo dos
anos, pelas dificuldades experimentais inerentes à detecção de fótons de origem cósmica
nestas energias. Os instrumentos utilizados empregavam blindagens masâvas para pro-
porcionar direcionalidade através de colimação. O resultado era um telescópio pesado
com uma área de detecção pequena, resolução angular pobre, e, naturalmente, nenhuma
capacidade imageadora. Ademais, a produção local de raios-7 nos sistemas massivos
de blindagem contribuíam de maneira significativa para o já sério problema de intensos
ruídos de fundo, fazendo com que se tornasse extremamente difícil a distinção entre
fluxos de origem cósmica e o ruído indesejável.

O alto poder de penetração dos raios-7 faz com que a radiação eletromagnética acima
de ~10 keV não possa ser focalizada por lentes ou espelhos, uma vez que os fótons
não podem ser desviados de uma maneira ordenada. Um dos principais obstáculos ao
desenvolvimento da astronomia de raios-X duros e raios-7 de baixa energia tem sido.
portanto, a dificuldade técnica de se construir instrumentos capazes de obter imagens.

A técnica de reflexão razante empregada com sucesso no "Einstein Observatory*7

(Giacconi et ai, 1977) torna-se progressivamente mais difícil à medida em que são
consideradas energias mais elevadas, requerendo a utilização de materiais de altíssima
capacidade refletora e exigindo ângulos de incidência extremamente pequenos. Algumas
tentativas de se obter imageamento até 40 keV têm sido apresentadas (ver, por exem-
plo. Elvis. Fabricant, and Gorenstein, 19S7), mas. em geral, a tecnologia necessária
para o desenvolvimento de telescópios deste tipo e os custos envolvidos tornam o ima-
geamento por focalização acima de ~ 10 keV impraticável. É portanto necessário o
desenvolvimento de técnicas alternativas, baseadas em sistemas capazes de m nipular
os fótons individualmente, levando-se em consideração o caráter corpuscular da radiação
eletromagnética. O objetivo deste trabalho e mostrar o emprego da técnica de máscara
codificada num telescópio de raios-7. Inicialmente expõe-se o método de reconstrução de
imagens, com um breve resumo do princípio de funcionamento da máscara. Em seguida
discute-se a relação .sinal/ruído para 0$ arranjos uniformemente redundantes AUR) que



constituem a máscara. Finalmente, uma descrição sucinta do telescópio MASCO apre-
senta as principais características do projeto como um todo. induindo alguns detalhes
sobre a gondola (sistemas de apontamento e estabilização).

2 Formação de Imagens
O processo dominante na interação de raios-7 de baixa energia com a matéria, o efeito
Compton, pode ser empregado para espalhar fotons de determinadas energias e direções
para outras, o que forma a base de uma classe de imageadores—*> telescópio Comptoa.
No entanto, a qualidade do processo de imageamento é baseada em medidas da energia
e da transferência de momento entre os fotons incidentes e espalhadas. Com o nível
atual de tecnologia de detectores, não se consegue resoluções angulares melhores do
que a1 juns graus. Uma classe de telescópios imageadores de raios-7 utilizam uma série
de elementos opacos e transparentes para modular o feixe incidente. Em um extremo
deste tipo de instrumentos estão sistemas nos quais o sinal de raios-7 * rvultiplexado
temporalmente e não é necessária nenhuma sensibilidade à posição no detector (os 00-
Kmadores de modulação). No outro extremo estão os sistemas que empregam somente
multiplexação espacial, para os quais se faz necessário o uso de detectores sensíveis à
posição de incidência dos fotons (os sistemas de abertura codificada). Existem também
casos intermediários para os quais a multiplexação temporal é acompanhada nek» uso de
detectores de resolução espacial rudimentar, como é, por exemplo, o caso dos colimadores
de modulação rotatórios.

Claramente, os sistemas que utilizam aberturas codificad s são mais adequados para
intagear fontes cuja emissão apresenta variação temporal. Isto é extremamente impor-
tante visto que uma fração significativa das fontes de raios-7 exibe variabilidade tempo-
ral. Embora todos os sistemas de detecção nestas energias sofram de uma desvantagem
no que se refere à relação sinal/ruído devido â incapacidade de cencentrar o íeixe, como
já foi mencionado, possuem poucas limitações físicas no que se refere à resolução angular
e ao campo de visada. O método de abertura codificada, em particular, torna possível
a construção de telescópios imageadores com grandes campos de visada e alta resolução
angular. Vários telescópios de máscara codificada foram projetados e construídos ao
longo dos últimos dez anos (Althouse et «/., 1985; Grindlay et *£, 19S6; Dunphy et
ãL, 19S9). Com estes instrumentos foram alcançados novos e empolgantes resultados
científicos, desde imagens em raios-X de energia intermediária (Skinner et tL, 19S7)
e raios-X duros (Cook et «JL, 19S8a) do complexo de fontes no centro galáctico, até a
primeira imagem em raios-7 de baixa energia da supernova 19S7A (Cook et «i, 1988b).

Para se ter uma idéia de como funcione o processo de formação de imagens com aber-
turas codificadas, i ^aginemos uma placa de chumbo com um pequeno orifício no centro
eni frente a um detector de raios-7 plano e sensível à posição (uma câmara "pinhole")
(Fig. 1). Raios-7 vindos de diferentes direções irão incidir sobre diferentes regiões do
detector. Portanto, estudando-se a distribuição espacial de eventos na superfície do de-
tector, pode-se inferir diretamente a distribuição angular dos fotons incidentes e obter-se
uma imagem, A resolução angular obtida por um instrumento deste tipo é dada pela
razão entre o diâmetro do orifício e a distância entre o orifício e o plano detector. Logo,
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Figura 1: Uma câmara "pinhole".

quanto menor for o diâmetro da abertura, melhor será a resolução angular. Ocorre, no
entanto, que quanto menor for o crifício, menor também será a área coletora de fótons,
o que, consequentemente, prejudica a sensibilidade do telescópio.

0 conceito de "abertura codificada" surgiu com o objetivo de se obter maior área
coletora e preservar a resolução angular do caso anterior. Dicke (1968) propôs que,
se ao invés de apenas um orifício, utilizarmos um padrão de orifícios em uma placa
(uma "máscara") (Fig. 2), a posição da "sombra" desta máscara projetada no detector
dependerá da direção de incidência dos raios-7. Este método claramente preserva a
resolução angular obtida no caso de apenas um orifício enquanto que aumenta a área
coletora de um fator JV, onde N é o número de orifícios da máscara.

Se houver apenas uma fonte de raios-7 no campo de visada do telescópio, a posição
angular da mesma é obtida através da medida do desvio da sombra da máscara no
detector em relação à posição central, que corresponde a fótons incidindo na direção
perpendicular ao plano da máscara (Braga, 1989).

Na presença de diversas fontes de diferentes intensidades e posições , a distribuição
de fótons no detector corresponde a um padrão de sombras superpostas que não guarda
praticamente nenhuma semelhança com o padrão de orifícios da máscara; no entanto,
se utilizarmos um padrão de aberturas adequado, esta codificação do detector co-item
toda a informação necessária para que se obtenha a imagem original. A fim de que
sejam recuperadas a direção e a intensidade de cada fonte, faz-se necessária a utilização
de métodos de reconstrução que reproduzam da melhor maneira possível a distribuição
de fontes no campo de visada a partir da distribuição de fótons no detector.

Além de proporcionar capacidade imageadora a um telescópio de raios-'j-, o uso de
máscaras codificadas propicia uma vantagem adicional, que é a medida simultânea das
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Figura 2: A máscara codificada.

fontes e do ruído de fundo, evitand > assim as incertezas associada a eventuais variabili-
dades temporais na emissão das fontes e variações nas condições nais quais o instrumento
realiza as medidas. Em telescópios convencionais, para os quais fonte e ruído de fundo
devem ser medidos separadamente, a existência de erros sistemáticos decorrentes destas
variações é bastante freqüente e constitui séria limitação para a qualidade dos dados.

Um algoritmo para reconstrução digital de imagens por máscara codificada pode
ser estabelecido da seguinte maneira: representemos o padrão básico de aberturas na
máscara por uma matriz AI na qual as aberturas são identificadas pelo número 1 e os
elementos opacos, por 0. A máscara, na verdade, será uma extensão cíclica deste padrão,
de forma a fazer com que, para qualquer posição angular no céu dentro do campo de
visada do telescópio, seja sempre projetada no detector uma sombra correspondente a
um padrão básico completo (permutado ou não).

A distribuição de fótons na superfície do detector é representada por uma matriz D
na qual cada elemento representa o número de fótons que interagiram em uma subdivisão
(pixel) da área do detector de dimensões iguais às dimensões da célula básica da máscara,
para um determinado tempo de integração. A distribuição de fontes de raios-7 no
campo de visac é representada por uma matriz 0 (de "Objeto") na qual cada ele-
mento representa o número de fótons provenientes de um ângulo sólido correspondente
a um elemento de resolução do sistema (uma "caixa de céu"), para o mesmo tempo de
integração. Representemos ainda o ruído no detector por uma matriz R. Com estas
definições, podemos escrever:

D = 0 * M + R (D



onde * é o operador correlação.
As imagens podem ser reconstruídas utilizando-se vários métodos. Um dos métodos

mais eficientes é o método de correlação (Fenimorr and Cannon, 1978). Neste caso. o
objeto reconstruído é definido como sendo:

Ó = D*G (2.

onde G é a "função de decodificação", definida de tal forma que M *G seja o mais
próximo possível de uma função 6. Existe uma classe de arranjos, os "arranjos uni-
formemente redundantes" (AUR) cujas funções de autocorrelação são funções 6 somadas
a termos constantes removíveis (M * M = S + nível de). Alguns exemplos de AUR
estão na Fig. 3. Substituindo os elementos iguais a zero na matriz Aí pelo valor -1,
podemos construir uma função G tal que M *G seja exatamente uma função 6. Neste
caso, a reconstrução da imagem é "perfeita" a menos de um fator de ruído constante,
como pode ser visto substituindo o valor de D da equação 1 em 2.

Ô = O + R*G (3)

Em uma análise digital, representamos as funções como matrizes, e podemos reeterever
a equação 2 sob a seguinte forma:

Ô i,/ + >) (4)

0 pixel (ij) da imagem conterá a contribuição total da respectiva caixa de céu, adi-
cionada a possíveis contribuições de lobos secundários de outras fontes presentes no
campo de visada, e possuirá ruído estatístico inerente ao processo de contagem de fótons.
Os lobos secundários contribuem para o chamado "ruído intrínseco" da imagem. No caso
geral de padrões aleatórios da máscara, estas pequenas contribuições de outras regiões
do céu causam confusão entre fontes fracas. Pode-se ver na Figura 4 a distribuição de
fótons da linha de 122 keV provenientes de uma fonte de Co57 sobre a superfície de
um detector cilíndrico. São evidentes as sombras criadas pelos AUR da máscara. Essa
imagem foi obtida em laboratório com a fonte colocada a 25 m de distância do detector,
sendo que nesse caso o ruído de fundo já foi subtraído. A Figura 5 mostra a imagem
reconstruída da fonte de Co57 a partir do algoritmo descrito acima. A determinação
da posição do pico é evidente, e a relação sinal/ruído em casos semelhantes é sempre
bastante alta.

No caso de uma observação astronômica real, existem diversos fatores que complicam
a análise simples descrita acima. Como já foi mencionado, observações na faixa de raios-
X duros e raios-7 são caracterizadas por intensos ruídos de fundo sobre fontes fracas.
Logo, as flutuações estatísticas inerentes ao processo de contagem de fótons em cada
pixel, que obedecem à estatística de Poisson, afetam significativamente a qualidade
das imagens. Outro fator de extrema importância é a resolução espacial do detector
utilizado e sua variação em função da energia dos fótons. É fácil ver que o efeito de uma
resolução espacial pobre no detetor é o de produzir vma imagem "fora de foco", ou seja,
as bordas dos elementos da máscara projetadas no plano detetor são mal definidas.
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Figura 3: Exemplos de AUR. Esses arranjos são baseados em números primos
contíguos e foram construídos de acordo com o algoritmo de Fenimore e
Cannon (1978).



Figura 4: Distribuição de fòtons de 122 keV sobi e a superfície de um detector
cilíndrico.



Figura 5: Imagem reconstruída da linha de 122 keV do Co57.

2.1 A relação sinal/ruído (RSR) dos AUR
A SPSF ("system point-spread function") é uma função utilizada para caracterizar as
propriedades de um sistema imageadar na presença de uma fonte pontual. No caso dos
AUR, ela será uma matriz contendo N-l elementos nulos (na ausência de flutuações
estatísticas) e um elemento não-nulo correspondente à contribuição da fonte. Sendo 5 o
fluxo de fótons por segundo que passa por um elemento da máscara, o fluxo total sobre
o detector do sistema utilizado será NS, onde N é o número de elementos abertos da
máscara.

As flutuações nas imagens reconstruídas com AUR se deverão apenas à estatística
de Poisson associada aos fótons que passam por cada um dos pixels da máscara. A
expressão para a RSR deverá ser algo como a razão entre o valor esperado para a altura
do pico e o desvio RMS da região externa ao pico.

No ca. c de uma fonte astronômica pontual, pode-se adotar o seguinte procedimento:
define-se uma "caixa de céu", correspondente a uma certa região de céu onde existam
uma ou mais fontes de interesse. O fluxo de cada elemento (i j ) dessa caixa de céu sobre
o detector será NSÍJ, que corresponderá ao pico da imagem reconstruída. A Figura
6 mostra uma simulação da "sombra" da máscara, correspondente à 20000 fótons de
energia igual a 100 keV incidindo sobre a superfície de um detector em um ângulo de
Io em relação à perpendicular ao plano da máscara e de 45° em relação aos eixos que
definem o padrão da máscara. Na Figura 7 vê-se a imagem reconstruída a partir da
distribuição da Figura 6. O processo é idêntico no caso de duas ou mais fontes. A Figura
8 mostra uma simulação da "sombra" da máscara sobre o mesmo detector, com 20000
fótons incidindo em um ângulo de 1° em relação à perpendicular ao plano da máscara e
de 45° em relação aos eixos que definem o padrão da máscara, 10000 fótons incidindo em
uma direção defasada de 180° em azimute e 10000 fótons de ruído de fundo uniforme.
A Figura 9 mostra a imagem reconstruída a partir da distribuição da Figura 8, com
claro destaque para os diferentes picos. A região em torno do pico seria perfeitamente
plana e de valor esperado igual a zero, caso não se levasse em conta a contribuição do
ruído de fundo (definido como o sinal observado caso a máscara fosse totalmente opaca)



Figura 6: Simulação da sombra da máscara sobre um detector, no caso de
somente uma fonte incidente.

e não houvessem flutuações estatísticas. Uma fonte considerável de ruído de fundo é
a produção secundária de fótons devido à interação de raios-7 de alta energia com os
materiais em torno do detector e com o próprio detector. Pode-se mostrar (Braga, 1990)
que o ruído de fundo aparece como um termo de nível constante na reconstrução do
objeto. Assim sendo, esse termo pode ser facilmente removido.

O termo de ruído de uma imagem incluirá a contribuição da ou das fontes associadas
aos pixels (i j ) da caixa do céu escolhida, as contribuições somadas de todas as fontes
no campo de visada que não se encontram na caixa do céu e o ruído de fundo (Braga,
1990). Como a contagem de fótons obedece à estatística de Poisson, o termo de ruído
será igual à raiz quadrada do número total de contagens. Logo, é possível escrever uma
expressão para o ruído como a abaixo:

(5)

onde

é a intensidade integrada de todu as outras fontes e 2NB é o ruído de fundo presente
em todos os 2,V pixels do detector somados. A RSR para a posição (i.j) no objeto
reconstruído a partir da observação com um sistema imageador usando AVR será:

jVl/2S
RSRAV* = (A-S + A7 + 2 ( ? )



Figura 7: Imagem reconstruída a partir da figura anterior. A RSR é de 100.

Figura 8: Simulação da sombra da máscara sobre um detector, no caso de
duas fontes incidindo em diferentes direções.



Figura 9: Imagem reconstruída a partir da figura anterior. Note-se a presença
dos dois picos correspondentes às duas direções de incidência.

Maiores detalhes sobre os processos de reconstrução de imagens podem ser encontrados
em Braga (1990).

3 O experimento
Encontra-se atualmente em fase de desenvolvimento no INPE um telescópio imageador
para operar na faixa de energia compreendida entre 50 keV e 5 MeV, com uma resolução
angular de Io era um campo de visada de 20°. Como elemento imageador. será utilizada
uma máscara codificada, juntíciente com um sistema de anti-máscara. ucilizado para
reduzir erros sistemáticos. A Ficara 10 é uma representação da gôndola que levará o
telescópio, sendo que as siroul&^es da estrutura do telescópio já estão concluídas. Este
experimento, denominado MASCO, terá sensibilidade e resolução suficientes para obter
imagens de excelente qualid&ó* das regiões de maior densidade de fontes de raios-7,
como o Centro Galáctico.

O detector principal é ur; cristal de Nal(Tl) do tipo "Anger Camera", de 41 cm
de diâmetro e 5 cm de espessara, opticamente acoplado a 19 fotomultiplicadoras de
8 cm de diâmetro, proporcionado uma resolução espacial de ~10 mm a 100 keV. O
detector será circundado por ~zz. sistema de blindagem ativa, composto por material
plástico, para diminuir o nível de ruído de fundo. Uma máscara codificada, formada
por elementos de chumbo, e seriado um padrão AUR, será colocada a uma distância de
2,5 m do detector. Essa másc&n. será constituída de um mosaico de matrizes 2x2 (onde
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Figura 10: O experimento MASCO.



os 4 elementos serão padrões AUR). Ao çirarmos a máscara de 180° e, simultaneamente.
uma barra opaca que se encontra fixa sobre o elemento central da máscara (que completa
os padrões AUR da mascí̂ ra possuindo o mesmo comprimento da maior dimensão da
matriz) de 9Q\ teremos exatamente uma anti-máscara da máscara inicial (Fig. 11}. ou
seja. uma nova. máscara onde os elementos vazados tornam-se opacos e, vice-versa. O
peso estimado do experimento é da orders de 1500 kg. O protótipo de um experimento
usando o sistema máscara/anti-máscara está em fase de conclusão no INPE, devendo
ser lançado a bordo de balão estratosférico no início de 1991. Esse vôo servirá também
para testar os sistemas de apontamento do telescópio e de estabilização da gondola.

Devido à absorção atmosférica, as observações deverão ser feitas a bordo de balões,
a uma altitude aproximada de 40 km. 0 telescópio será montado em uma plataforma
com capacidade de apontamento e estabilização com precisão da ordem de 20 minutos
de arco. Esta plataforma utilizará um giroscópio de 2 eixos, como referência para
o controle de azimute e elevação do telescópio. Para o controle do eixo de elevação, a
massa de reação será a estrutura da gôndola, enquanto o eixo de azimute será controlado
através de uma roda de reação. Um sensor solar corrigirá a deriva do giroscópio em
vôos diurnos, e, numa segunda fase, está prevista á utilização de uma câmara CCD
para identificação do campo estelar em vôos noturnos. O software para reconstrução de
imagens já foi desenvolvido e testado em simulações. Também foram realizadas simu-
lações do desempenho do controle de atitude da gôndola e da estrutura do telescópio,
estando o projeto agora em fase de testes dos componentes a serem utilizados.
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Fi.<«r» 11: O sistema máscara/anti-máscara.
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pesultados preliainares da análise das rea^dss *-̂ Cafe.e*c'. f

c = p.*"- . COB base no Bcseio estatístico.

S-E. Herdade (Laboratório dc Ac. Linear - IFUSFj

and

H.J. Enrich (Inst tut fur Kernphysik - Univ. Mainz)

Statistical model calculations relative to the reactions

40Ca(e,e'p)39K and 40Ca{e,e'po)
3V*s, using a modified version of the

program STAPRE are compared with experimental results obtained fron

coincidence experiments carried out at the Kainz microtron KAMI A.

Prelioinary results indicate that the statistical decay of a 1~ level

in the 40Ca coepound nucleus, at an excitation energy * 20 MeV, tc

the ground s*ate of the 39K residual nucleus is only about 15% of the

total decay, indicating that direct and/or se-i-direct sechanisas

contribute to the major part of the decay.

Experiências de coincidências relativas às reações

*°Ca(e,e'c), c - p,<k . foraa realizadas com c feixe contínuo de

elétrons de 183 NeV do Kicrotron de Kainz - MAM kil} i2K No presente

relatório, alguns resultados destas experiências súo comparados COCE

cálculos baseados no formalism de Kaaser-Feshcach, utilizando o

programa STAPRE ̂ . Este prograaa, que inclue tarbém o decaimento

durante o pré-equilibrio, tem como objetivo calcular seções de choque

médias em energias de reações nucleares induzidas por hadrons que

envolves a emissão dc várias partículas e raios garas, sob a h-pótese

de evaporação seqüencial. O código STAPRE foi adaptado para a análise
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com base no modelo estatístico de reações (efe'c)* '' '? os

coeficientes de transmissão para o canal de entrada foram colocados

todos iguais à unidade de maneira que o código essencialmente calcula

as razões de ramificação ("branching ratios") para o decaimento de

ir

níveis excitados do núcleo composto com spin e paridade definidas J .

A saída do programa inclue espectros para a população de níveis no

núcleo residual, para diferentes energias de excitação (0 do núcleo

alvo (núcleos composto).

Para o presente relatório e trabalho futuro, foram

preparados dados de entrada para o código STAPRE para as reações

40Ca(e,e'c), c = P,n,cL e, para cada canal de decaimento c e para os

spins e paridades j' = 0+, 1" e 2 + de níveis de energia do núcleo

composto. No presente cálculo, a parte que leva em conta o pré-

equilíbrio no programa STAPRE não foi considerada. Cerca de 36

níveis conhecidos da literatura foram utilizados para Ex(
39Ca) < 4,02

MeV, EX(
39K) < 4,10 MeV, e Ex(

36Ar) < 6,61 MeV, onde E x são energias

de excitação dos núcleos residuais respectivos. Em energias mais

elevadas, densidades de níveis foram calculadas com base no modelo do

g_ 02 Ferr.i com retrodeslocamento ("backshifted"^6^7). Para cada

canal de decaimento c = p,n,c£, a energia de excitação CO do alvo

(composto) 40Ca foi variada em passos de 0,3 MeV, de 60 = 20 MeV

decrescendo até os limiares das reações.

Uma comparação entre resultados experimentais para a reação

40Ca(e,e'p)39K, obtidos com o feixe contínuo de elétrons do MAMI A, e

um cálculo com base no modelo estatístico utilizando o programa

STAPRI, é apresentada na Figura 1. 0 resultado experimental

(histograna) é o espectro de energia de excitaçáo E x do núcleo



residual 39K, resultante da reação 40Ca(e,e'p), para uma energia de

excitaçáo do núcleo composto = 20 MeV, ângulo de espalhamento do

elétron 0 e = 31,42° e ângulo de espalhanento do proton " p = 80°^^. h

resolução de energia é de aproximadanente 0,2 MeV (FWHX) e o furado

devido à cauda radioativa foi subtraído. Este fundo devido ã cauda

radioativa foi estimado de maneira a tornar r.ula a intensidade do

espectro no intervalo 1-2 MeV (espaçamento entre o estado fundamental

e o primeiro nível excitado do * K = 2,52 MeV), cerca de dez vezes

maior do que a resolução experimental de 0,2 MeV. Na mesma Figura 1, a

curva continua representa a seção de choque (unidades arbitrárias)

para o decaimento estatístico de um nível 1~ a unu~ energia de

excitação U) = 20 MeV no 40Ca, para níveis do núcleo residual 39K,

calculada por meio do programa STAPRE. A saída do STAPRE, con um passo

de energia de 0,1 MeV, foi convoluida ("folded") com Lorentzianas de

0.2 MeV (FWHM) para que st pudesse fazer uma comparação com os dadcs

experimentais. A seção de choque calculada (decaimento estatístico)

foi normalizada de maneira a não exceder em nenhuna região de energia,

os dados experimentais. Cora isso, garantimos que o decaimento, en

certa faixa de energia, pode ser no máximo 100% estatístico. A

comparação do histograma com a curva contínua na Figura 1 deve ser

considerada somente como qualitativa, pois a saída do programa STAPRE

(curva contínua) se refere a transições de un nível 1" do núcleo

composto, e os dados experimentais (histograma) correspondem a una

mistura de transições 0+, l" e 2+.

A fim de realizar uma comparação mais adequada entre os

dados experimentais do MAM1 A e os cálculos de modelo estatístico

realizados com o STAPRE, foi selecionado um espectro (em função da



energia de excitação W) do núcleo composto) integrado em 4 , no ângulo

de enissão do proton Ü p, correspondente a un. ângulo de espalhamento

dos elétrons ^ e = 22°. Neste ângulo relativamente pequeno de

espalhanento (j e, para una energia do elétron incidente igjal a 152

MeV, o núcleo alvo Ca é excitado dominantemente para níveis 1~, cono

as excitações devidas a fótons reais. Este espectro experimental é

representado pelo histograma na Figura 2, e se refere à reação

Ca(e,e'po) K^s isto é, à emissão de protons p o que deixam o núcleo

residual 39K no estado fundamental (ground state). Nesta mesna figura,

as cruzes com barras de erro representam a seção de choque

onde V v (it)) é a seção de choque de fotoabsorção total do 40Ca da

literaturaí8', e Í.P P<>/P (W) 1 é a razão de ramificação para o

decaimento estatistico de um nível 1~ no Ca por emissão de prótons,

resultando no estado fundamental do 39K, calculado utilizando-se o

programa STAPRE. Esta seção de choque para decaimento estatistico foi

normalizada de maneira a não exceder em nenhuma energia de excitação

li) , o histograma correspondente aos dados experimentais. Na energia de

excitaçãoU) = 20 MeV, a alta seção de choque de absorção (ressonância

gigante de dipolo) é compensada pela pequena razão de ramificação

relativa ao decaimento para o estado fundamental do K, devida à

competição dos níveis de energia mais altas deste núcleo residual,

resultando em uma baixa seção de choque estatística (/,po). De acordo

com a Figura 2, o decaimento estatistico para o estado fundamental

do 39K, para 10 = 20 MeV, é somente cerca de 15% do decaimento total.



No caso da Figura 1, se analisarmos o pico correspondente ao estada

fundamental EX(
49K) = 0 , a razão entre as áre^s da curva continua e

do histograna corresponde a aproximadamente 13% d& decaimento

estatístico para o 3 9K^ S, um resultado não ruito diferente do caso

1~ da Figura 2. Entretanto, devemos ler.brar que r.o caso da Figura 1, o

espectro experimental (histograma) conter. uma mistura de

multipolaridades 0 +, 1~ e 2 +, enquanto que o espectro estatístico

teórico se refere somente a decaimentos de um nível 1~.

Era conclusão, os resultados preliminares do presente

relatório indicam que o decaimento estatístico de um nível 1~ a una

energia U) - 20 MeV no núcleo composto 4 0Ca, para o estado fundamental

do núcleo residual 3 9K, corresponde a aper.as cerca de 15* do

decaimento total, indicando que processos diretos e/ou semi-diretos

são os mecanismos mais importantes na reação 40Ca(e,e'po)

correspondente ã multipolaridade El.
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CONTROLE DE QUALIDADE E

TERIZACSO DE MONOCRISTAIS DE IO —

DETO DE SÓDIO <±" x ±">-

R.P.TORRES,D.L.TEIXEIKh,D.O.CARDOSO c L.S.NOBRE (<írea IV/CNEN)

Para melhorar a qualidade dos cristais de NaI (TI) utili-

zados em detetores cintiladores fabricados pela MITTEC (Mittec Ma-

teriais e Componentes LTDA), a Comissão Nacional de Energia Nu-

clear (CNEN), através do Laboratório de Detetores (LADET), vem de-

senvolvendo um programa para caracterização e habilitação destes

cristais. Ressaltamos que este programa nao consiste apenas na

avaliação do Jesempenho do equipamento após uma série de testes,

•tais também num sistema completo constituído de diversos componen-

tes, como especificações de desempenho, testes de controle de qua-

lidade, interpretpção dos resultados e devidas correções a serem

feitas.

Imperfeições e problemas na dopagem, sao fatores que em

muito comprometem o desempenho de cristais cintiladores tivo NaI

(TI). Características de comprimento de onda de emissão, constante

de decaimento, índice de refração, massa específica e eficiência

intrínseca para detecção de radiação gama podem ser alteradas caso

alguma irregularidade ocorra nos métodos de crescimento dos cris-

tais. Vem-se desenvolvendo no LADET critérios que, através de aná-

lises espectrométricas, podem identificar tais problemas e conse-

qüências. Como a tecnologia de crescimento de cristais tipo Nal

(TI) é nova no Brasil, é comum depararmos com situações em que- os



Métodos para crescimento e encapsulament o, advenham imperfeições

que desqualifiquem os cristais dentro de uma média de produção.

Como as caracterfsticas psra esse tipo de cintilador são bem co-

nhecidas, possibilitou-nos desenvolver métodos de qualificação que

possam definir e caracterizar graus de comprometimento da utilisê-

ção destes tanto para radioproteção bem como para espectometria.

Devido a alta sensibilidade destes cristais à higroscopia

e choques mecânicos, torna-se indispensável um controle de quali-

dade na produção dos mesmos'. São verificados, como parte do con-

trole, diversos fatores tais como: transparência do cristal, que

prejudica na emissão; deposição de talio, que prejudica tanto na

emissão como n?. constante de decaimento; polimento do cristal, que

prejudica no número de reflexões internas; tipo de janela, que

ocasiona a alteração do índice de refração e consequentemente per-

da de eficiência; na homogeneidade do cristal, que altera a densi-

dade e consequentemente ocasiona perda de eficiência intrínseca e

linearidade de resposta, além de análises que visam identificar

falhas mecânicas no cristal ou na deposição de tálio, através de

métodos de espectrometria gama e estatística nuclear. Estas análi-

ses unidas a cutras possibilitam um controle de qualidade de cris-

tais cintiladores produzidos no Brasil, que sâo de diâmetro de i

polegada, bem como quaisquer outr<s cristais de diâmetros diversos

produzidos por outros países.

Baseando-se nestas teorias submetemos 3 lotes de 5 mono*

cristais de NaI <T1) cada, produzidos pela MITTEC, ã análises. Fo-

ram levantados os espectros, utilizando-se uma fonte de ** rCs, das

regiões periférica e central dos cristais, com a finalidade de de-

terminar a homogeneidade e possíveis falhas de crescimento o en-

nuiLiiiiiiiiinu in iMiUftlm



capsi: lament o destes.

Através dos resultados obtidos, bastidos na eficiência de

fotopico e resolução (FWHrt), fora» diagnosticsáís prováveis falham

existentes nos lotes. Estes diagnósticos fora» enviados à HITTEC

seguidas das devidas orientações objetivando ? nelhoria na produ-

ção.

Oas análises realizadas puderam ser constatados os seguin-

tes resultados:

- No primeiro lote» representado pelo espectro da fig. #1,

const atanos que no cristal havia grande concentração de impurezas,

que o acoplamento da janela deveria ser Melhorado e que havia» ra-

chaduras nas periferias, o que certamente foi devido ao Método de

eneapsulamento utilizado.

- No segundo lote, representado pela fig. 62, já verifica-

MOS a Melhora significativa no acoplamento da janela e no encapsu-

lamento dos cristais, porém ainda tivemos problemas de aglomeração

do material refletor das paredes dos mesmos.

- No terceiro lote, representado pela fig. 63, verificamos

a melhora na qualidade dos cristais bem como uma boa reprodutibi-

1 idade dos mrsmos.

Todos estes procedimentos fazem parte de um programa de

controle de qualidade que o LADET vem implementando na área de de-

tetores, seguindo determinações das normas internacionais

ANSI/IEEE-680 e adequando certas exigências à realidade nacional.

Com base no que já foi realizado, podemos garantir hoje

uma boa qualidade dos cristais de NaI (TI) desenvolvidos no Bra-



sil, c que nos possibilita ter uma auto-suficiência deste tipo, o

que r de grande importância na detecção de raios X e ratíiação ga-

na aplicados a diversas área».

c de extrema importância que sejam desenvolvidos outros

tipos de crescimento de cristais cinti1adores, buscando através da

experiência adquirida crescer e qualificar cristais de 3"X3" e

5~X5" que são de alta aplicabilidade em espectrometria. Ressalta-

mos que cristais de NaI (TI) de 3~X3" já estão sendo crescidos e

testados em espectrometria gana, ampliando assim o prograsa de na-

cionalização em detetores.
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Correlação Angular ar - 7 no 1ODRu

G. Kenchian, I. D. G. Leljbman, M. T. F. Cruz

Resuno

A correlação angular direcional gara-gama entre transições

coincidentes dos níveis do I00Ru, ausentados pelo decaisento fi* e

por captura de elétrons do * Rh foi cedida, utilizando-se um

espectrõmetro de correlação angular Ge(Li)-Ge(Li) automático e de

grande precisão mecânica.

A fonte de >00Rh foi produzida na reação 10ORu(p,n)Rh10°

utilizando o feixe de prótons do Acelerador Ciclotron do IPEN.

Foram medidas 30 cascatas simples e 11 cascatas triplas

produzindo cono resultado a assinalação do spin dos estados de

1865 keV, 1881 keV, 2099 keV, 2167 keV, 2241 keV, 2517 keV, e

3070 keV e a determinação dos valores de nistura multipolar de 21

transições sendo que 12 delas pela primeira vez. Foi medido ainda o

valor da razão de mistura multipolar Q2(E0\E2) da transição 2*—» 2*.

Abstract

The ga-jaa-gamma directional angular correlations of

coincidente transitions have been measured in 100Ru nuclide,

following the 0 and electron capture of ' Rh using an angular

correlation automatic spectrometer with two Ge(Li) detectors.

The l00Rh source has been produced with 10oRu(p,n)l0ORh

reaction, using the proton beaa of the Ciclotron Acelerator

and enriched I00Ru isotope.

We have measured 30 direct cascades and 11 triple cascades.

The spin and the parity of the 1865 keV, 1881 keV, 2099 keV,

2167 keV, 2241 keV, 2517 keV, and 3070 keV levels have been

established and multipole mixing ratios (6) for 21 transitions have

been obtained. 12 for the first time. Multipole mixing ratios

Qz(E0/E2) has been also measured in the 2*—» 2* transition.



IHTRODÜÇÁO

A correlação angular é uma das principais técnicas dc-

espectroscopia na determinação de observáveis nucleares. São estes

observáveis: o momento angular (spin) e paridade ligados aos

estados nucleares e a característica multipolar da radiação emitida

na transição, bem como, a contribuição de cada componente

multipolar da transição (razão de mistura multipolar ô).

A técnica consiste na observação de dois gamas de uma cascata

(fig.l) com um certo ângulo 0 entre os detectores (fig.2). A

observação do primeiro gama (7), em uma determinada direção,

seleciona um subconjunto de núcleos no estado de spin I com uma

orientação definida. Um segundo gama (?2), em sucessão rápida,

apresentará uma correlação angular com relação ao primei o. A

função de correlação angular entre estes gamas, está bem

abalho de Steffen x) e tem a fo

w(©) - E ly^) AA(r2) PA(cos(e))

oeficiente de distribuição direc

B*(7-) é o coeficiente de orientação direcional do 7

X é par e Xmax = min{2I,2L,2L).

Os parâmetros A. e B. são função do spin dos níveis envolvidos

e da razão de mistura multipolar (6) das transições envolvidos na

cascata. A definição do sinal de 6 usada neste trabalho é a usual

descrita no trabalho de Krane e Steffen2'.

O estudo do 100Ru foi motivado pela pequena quantidade de

informação sobre mistura multipolar das transições gama bem como

incertezas e divergências na assinalaçáo de spin e paridade de

alguns estados excitados, apresentados em trabalhos anteriores.

Este trabalho está, ainda, inserido em uma sistemática de estudos

Grupo de Espectroscopia Nuclear do Laboratório do Acelerador Linear

(GEN-LAL) na região de massa A * 100.

Foran realizadas medidas de correlação angular gama-gama de

una série de cascatas com intensidade maior que 0,5%, pertencentes

estabelecida no trabalho de Steffen x) e tem a forma:

onde: A.(r_) é o coeficiente de distribuição direcional do 7
n 2 2
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Fig.2. a) Arranjo básico do experimento de correlação

angular, b) Resultado típico.
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aos estados excitados do 100Ruf alimentados pelo decaimento por B*e

por captura de elétrons do >0ORh. Foram ainda realizadas medidas de

correlação angular múltipla e determinação da razão de mistura

multipolar Q2(E0\E2) através de medidas de cascatas indiretas.

Estas medidas visaram a confirmação e eliminação de dúvidas com

respeito ao spin de alguns niveis e a determinação das misturas

multipolares de algumas transições.

Equipamento Utilizado

Foi utilizado no experimento um espectrôiaetro de correlação

angular automático com dois detectores de Ge(Li) de alta resolução

em energia e de grande precisão mecânica. A mudança do ângulo

entre os detectores era comandada por um microcomputador acoplado

a um motor de passo ligado a mesa móvel do espectrômetro. A

eletrônica de coincidêcia utilizada foi a convencional (com una

parte lenta para o sinal de energia e uma parte rápida para a

marcação de tempo). O sistema de aquisição biparamétrico acoplado

ao computador PDP11/84, instalado no LAL, permite a aquisição

biparamétrica (energia do detector I e energia do detector 2) das

contagens de coincidências totais, simultaneamente com as contagens

dos eventos acidentais.

Análise de Dados

Para a análise dos dados foram realizadas correções de efeitos

indesejados como correção do ângulo sólido dos detectores, correção

das contagens acidentais, correções devido ao patamar Compton e

correção para o decaimento da fonte.

Com a possibilidade de se realizar a aquisição em modo

biparamétrico onde todas as coincidências detectadas são

armazenadas, a tarefa de jandamento de energias para a definição

das cascatas de interesse passa a ser digital. Esta tarefa foi
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realizada pelo programa FATIAS3' instalado no computador PDP 11/84

que a partir dos eventos armazenados, monta os espectros de

coincidência para cada ângulo. O ajuste dos picos do espectro de

coincidência foi realizado pelo progama IDEFIX101.

Ajuste da função de correlação angular

A função de correlação angular foi ajustada pelo método dos

mínimos quadrados, tomando o valor da mistura multipolar de uma das

transições como parâmetro do ajuste. Assim xZ foi minimizado em

função do parâmetro 6 , onde

n g W i w f O l * W ( v i \ 2
r—* I te© J e x p j I

x2 ~ ) \ [

0 programa CORREL realizou o ajuste da função de correlação angular

levando em conta as informações sobre a função de eficiência dos

detectores na correção do ângulo sólido dos detectores, obtida

experimentalmente. Este programa é a conclusão do método

desenvolvido por Procida*' para correção experimental de ângulo

sólido.

Resultados obtidos

A tab.l apresenta os valores de mistura multipolar das

transições, propostos por este trabalho. Nos casos de valores

obtidos em mais de uma cascata, o valor médio é o apresentado. A

fig.3 apresenta o esquema de níveis simplificado proposto por

este trabalho. 0 valor da razão de mistura multipolar

Q2(E0/E2) = 0,043(36) da transição de 822 keV foi medida pela

primeira véz e o resultado é apresentado na tab.2.



energia
(keV)

302

370

378

446

519

540

588

590

687

748

817

822

1034

1155

1107

1201

1326

1342

1362

1512

1553

spin dos
níveis

2~-3~

2"-2*

0*-2*

2~-2~

3--2'

2*-0*

2" 3*

O'-2*

4*-2*

2~-3~

2~-2*

2"-3*

2*-2*

2"-2*

0*-2*

2*-2*

3*-2-

2* 0*

0*-2*

2"-2*

multipola-
ridade

K1,E2

E1.M2

E2

M1,E2

M1,E2

E2

E1,M2

E2

E2

M1,E2

E1,M2

M1,E2

E1,H2

M1,E2

E1,M2

E2

M1,E2

M1,E2

E2

E2

E1,M2

razão de
mistura

ir.ultipolar

2,7(9)
0,16(10)

-1,3(13)

+0,11(3)

0,01|9)

-0,03(3)

-0,51(12)

0,7(6)

3,70(41)

-0,11(6)

o,8-i;I
-0,016(22)

-i,6-è:J
6,8-1:3

-0,003(20)

resultados de \
outros trabalhos §
autor

a)

a)
b)
c)
d)
e)

b)
c)

b)
c)

b)
c)

|

1
4,5(5)

3'5íf>2

>2,8
3,8(4)

0,06(5)
0,1(1)

0Í53-èÍfÍ

0,03(3)
0,00(5)

continua

a)BabencoS) b)Koike6' c) Kawakame7' d)Berzins8>

e) Media proposta por Lange9'

Tab.l Valores médios de razão de mistura multipolar das
várias transiçáes proposto por este trabalho e por
trabalhos anteriores
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continuação

energia
(keV)

1560

1627

1701

1929

1977

2376

2530

spin dcs
níveis

2 -2

3~-2*

l*-2*

2~-2*

2*-2-

2~-2*

2<-)-2*

ruitipola-
ridade

MlrE2

£1,M2

M1,E2

E1,M2

M1,E2

E1,M2

-

razão de
mistura
nultipolar

-0,72-0,32

0,09(6)

0,07(2)

1.3-4:*
-0,037(16)

-,14(6)

resultados de
outros treabalhos
autor

c)

6

0.13(5)

a)Babenco~

Tab.l

6)
b)Koike c) Kavakame d)Berzins

Valores médios de razão de mistura mult , ->lar das
várias transiçães proposto por este tra»- ího e por
trabalhos anteriores

in-
dice

1.24

1.25

cascata (MeV)

1107- 822- 540

1553- 822- 540

seqüência de
spins

2(0)2(0)2(0)0

2(0)2(0)2(0)0

média

mistura nultipolar

Q2(E0/E2)

0,066(61)

0,031(43)

0,043(36)

Tab.2 Resultados da medida de Q (E0/E2) da transição 822 keV

Ainda como resultados obtivemos:

-A constatação dos spins e paridades bem estabelecidos dos

estados de 540 keV, 1130 keV, 1226 keV, 1362 keV, 2469 keV e

2915 keV que serviram também como referência nas medidas

efetuadas.

-A assinalação do spin e paridade igual a 2* para o estado

de 1865 keV que apresentava valor duvidoso (1,2)*.

-A assinalaçâo do spin e paridade igual a 3* para o estado

de 1881 keV que apresentava valor duvidoso (3,4)*.
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too.Fig.3. Esquema de nives simplificado do Ru
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•A assinalação do spin e paridade igual a 2* para o estado

de 2099 keV que apresentava valor duvidoso (2~) .

-A assinalação do srpin e paridade igual a 3~ para o estado

de 2167 fceV que apresentava valor duvidoso (2~).

-A assinalação do spin e paridade igual a 1* para o estado

de 2241 keVt assinalação esta feita pela pricteir*. vez neste

trabalho.

-A confirmação do spin e paridade igual a 2* para o estado

de 2517 keV que apresentava sua assinalação duvidosa.

-A confirmação do spin e paridade igual a 2~ para o estado

d* 3070 keV que apresentava sua assinalação duvidosa.

-A medida da razão de nistura multipolar da transição de

822 keV *(E2/M1)«3.70(41) compatíveis COB valores anteriormente

medidos e com o valor médio proposto por Lange".

-A medida da razão de mistura multipolar da transição de

1342 keV a(E2/Kl)«6.8-i:S, valor este bastante diferente dos

obtidos em trabalhos anteriores4'7'*'. Esta diferença foi

justificada levando se em conta que, nos trabalhos anteriores foran

utilizados detectores de Nal(Ti) que não conseguem resolver,

satisfatoriamente, o dubleto 1325-1342 keV e a presença de um pico

nm r»qiào de energia de 1354 keV proveniente do escape duplo da

transição de 2376 keV.

VII. Conclusão

A utilização do espectrômetro automático de correlação

angular com dois detectores de Ge(Li) associado a uma técnica

sofisticada e completa de redução e análise de dados, se mostrou de

grande valia na determinação de valores de spin dos estados

nucleares excitados do 100Ru, particularmente levando-se em conta a

grande complexidade encontrada no esquema de desintegração do
l0ORh. Os valores de razão de mistura multipolar de uma série de

transições puderam ser medidos, alguns confirmando valores já

conhecidos e outros pela primeira vez.
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BACK-ANGLE ANOMALY AM) COUPLING BETICEN SEVEN REACTION CHANNELS OF
1 2 C • 2 4 M G USWG ALGEBRAiC SCATTERWG THEORY

A. Lépine-Szily

Dept» de Fisica Nuclear - Instituto de Fisica da Universidade de
SSo Paulo - Caixa Postal 20516 - 01498 Sao Paulo. SP - Brasil

ABSTRACT

We Measured six fairly complete angular distributions of

elastic, inelastic and «-transfer reactions of the 12C+MMg system

at E = 25.2 MeV. We performed coupled channels calculations

using the Algebraic Scattering Theory with nuclear algebraic

potential derived fro» nuclear phase shifts and using available

structure informations for the inelastic coupling strengths. The

back angle rise in the elastic cross section is fully explained by

the couplings between elastic and transfer channels.



Angular distributions of elastic and inelastic scattering

and c-transfer reactions between na type nuclei of the s-d shell

present oscillating shapes with strong rise in the backward angular

region1 *2>. Recent studies3'41 of the **Hg+160 system have

indicated that the coupling between elastic and ground state

«-transfer channels can have an important contribution to explain

the back angle anomalies observed in the elastic, inelastic and

transfer cross-sections. The recent work cf Alhassid and

Iachello5'61 has shown that their Algebraic Scattering Theory (AST)

can be applied to heavy ion reactions, allowing the coupling of

several reaction channels.

We applied the AST to our seven reaction channel data on
12C*2*Kg systea to show the correlation between channel c >lings

and backward anomalies. We also derived the (-dependence of the

nuclear algebraic potential fro» nuclear phase shifts and used it

in our seven coupled-channels AST calculations. Details of the AST

should be found in references 5 and 6 and references therein.

In the algebraic approach the functional fora of the

S-matrix is determined from assumption about the dynamic symmetry

of the relative Motion of colliding particles. No explicit

reference is made to potentials and Schrodinger equation; the cross

sections are directly calculated from the S-matrix. The main

advantage of this algebraic approach is that the multichannel

situation can be easily generalized from the one-channel problem,

solving a set of coupled algebraic equations instead of coupled

differential equations.

In the case of heavy ion scattering near the Coulomb

barrier, Alhassid and Iachello '6> assumed that the S-matrix

derived from S0(3,l) algebra (eq. 1) is valid in the presence of

the nuclear potential:

>* tho tot.i! algebraic potential vU,k> can b^ written as:
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v(f.k) = v (k) • v (f.k) « ~í— * v (l.k) C2)
e "
e

where v (l.k) is called the algebraic nuclear potential and

absorption can be taken into account by Making v (£,k) coaplex.

Data can be analyzed using staple Models for the (-dependence of

v (£, k) and Alhassid-Iachello used a Woods-Saxon ^-dependence to

analyse the data of t*0*9*Ylt at 27.8 HeV5'*1.

However. it seeaed interesting to deteraine the

/-dependence of the algebraic nuclear potential that corresponds to

a Woods-Saxon potential in r-space. i.e. that has the sane elastic

scattering S-aatrix.

For a real potential, the nuclear phase shifts are

related to the algebraic nuclear potential by the following

relations:

a£(k) = Arg T U+1+Iv^f.k)) (3)

(4)

where a{(k) are the real phase shifts and *(f+l) is the

Digaowa-function. For high angular aoaenta the bracket in the

right side of eq. (4) vanishes and we can write

a#(k) * vMU,kWM) (5)
1 l-m "

We deduced numerically the algelrale nuclear potential by

an iterative Method using eq. (4) and (5) that gives exactly the

same nuclear phase shifts obtained solving Schrlinger equation for

a real wcods-Saxon well.

The real algebraic nuclea • potential obtained numerically
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in this iterative procedure, can be fitted by the following

empirical parametrization:

'IT1"'10 = —' ;t ,.t (6)
i +

We assumed a similar Z-dependence for the imaginary part

of vHU,k).

In figure 1 we present our experimental elastic angular

distribution of 24Mg(I2C,12C)2*Mg, together with results of AST

using the above algebraic potential (eq.2 and 6) (solid line) and

of optical model calculations (dashed line). The parameters used

in AST approach are V » 2.0, V. « 5.0, I - 14.5 and A = 1.7. The
R i o

optical potential parameters are V = 10 MeV, r = 1.318 fm, a =

0.618 fm, W = 23.4 MeV, r = 1.199 fm and a - 0.552 fm. Both
ol I

calculations reproduce well the forward angle region and

underestimate the backward cross-section, a feature common to

strongly absorbing potentials.

The oscillations and back angle rise could be reproduced

by decreasing A or V , in analogy to sharp edge or surface

transparent optical potentials. However our aid was not Just

reproduce the backward anomaly but get a better understanding of

the origin of these anomalies. We will see in the following that

the inclusion of a-transfer couplings produces the backward rise in

the elastic cross section.

In the case of n coupled reaction-channels, the algebraic

potential becomes an nxn symmetric complex matrix. The diagonal

elements correspond to potentials producing elastic scattering in

channels i * 1,2,...,n and the off-diagonal elements v correspond

to coupling potentials producing transitions between states i and

J. The S-matrix is calculated diagonalizing the matrix vSf8). Thecross sections Û s are easily obtained from the elements S of

the S-matrix.
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We used the same i-dependence for the off-diagonal

element v as in ref. 6. It is a Woods-Saxon derivative
1

^-dependence for the nuclear part and a —?• dependence for the long

range Coulomb excitation:

.\

N d
'ij dl

U
R

1+exp

for I < I
oC

(7)

»J
for I > I

oC

where t is the Coulomb grazing angular momentum, TJ and n° are
oC 1J i J

the nuclear and Coulomb coupling strengths and X is the

multipolarity of the inelastic excitation. Vie made some

calculation usign Gaussian form factors for the nuclear part of v

and the conclusions were not affected by the functional form of

v . Using the rotational frame approximation , the spin

dependence can be taken into account and the inelastic coupling

strengths between states with spins i and j should be proportional

to:

4n
(-1)

0 0
< J|QAJi> (8)

The reduced matrix elements <jjQjJi> can be related to

B(E*;i-»J) for the Coulomb excitation and to jS. for the inelastic

nuclear excitation. Then the T) values can be related to

available structure information for the Inelastic transitions.

In the following we describe tae experimental procedure

and results.

We measured at E * 25.2 MeV six fairly complete angular
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12 24

distributions for the system O Mg, namely the elastic

scattering 24Mg(12C, 12C)24Mg , the inelastic scatterings
Q. S.

24Kg(12C,15?C)24Mg (2*. 1.37 MeV) and 24Mg(12C, 12C)2*Mg (4**2'*, 4.2

MeV) and the a-transfer reactions ^Mgi^C.^Oj^Ne ,
24Mg(12C,1P )*%e (2\1.37 MeV). 24Mg(12C, 1B0)2°Ne C4*.4.25 MeV).

The beam of 12C was obtained from the São Paulo Pelletron

Accelerator and was focussed on an isotopically enriched Mg

target of 50 jig/cm evaporated on Carbon backing and containing a

small amount of Bi. The outgoing particles were detected by a

telescope consisting of a position sensitive ionization chamber

followed by Si surface barrier detectors. The backward angle

region of the angular distributions was measured detecting the

heavier recoil particles Ne and 4Mg in the forward hemisphere.

The experimental resolution was not sufficient to separate the

doublet in 24Mg at 4.12 MeV(4+) and 4.24 MeV (2**).

The experimental angular distributions are presented on

fig. 2. The elastic and inelastic cross sections present smooth

oscillation in the forward angle region and strong rise in

intermediate and backward angles. All the transfer reactions have

strong rise in the Kack angle region, presenting angular

distributions which are almost symmetrical around 90*.

We performed coupled channels calculations using AST,

with 7 channels to reproduce the six measured angular distributions

of the 12C+24Mg system. The calculated cross sections for the

inelastic 4* and 2'* states were summed to compare with the

experimental angular distribution. In fig. 2 we show the results

of these calculations together with the experimental data.

Parameters of the off-diagonal coupling form factors (U ,
R

U , I , A) (Table 1) were determined by fitting the period, phase
I 0 1J

and amplitude of oscillations in the forward angle region of

inelastic and transfer cross sections. Our experimental data,

presenting many well defined oscillations up to the intermediate

angle region, allow a very accurate determination of / and A
o

values of the coupling form factors. We used tr.e same parameters
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for all inelastic and transfer transitions respectively, though the

I of the form factors should decrease with increasing excitation
o

energy. Due to this approximation the oscillations of the 4

transfer cross section get out of phase for intermediate angles

(see figure 2).

The parameters that define the diagonal matrix elements

of the outgoing channel 0+ Ne, were determined by fitting the

experimental angular distribution8' of the 160+20Ne elastic

scattering at E = 22.2 MeV (see fig. 1). The inelastic coupling

strengths (Coulomb and nuclear) were calculated from experimental

B(EA) and £. values using eq. (8) and the absolute normalization is
A

obtained by fitting the 2* inelastic angular distribution. The

hexadecapole deformations O ) of Mg and Ne were also Included,

producing direct coupling between the 0* and 4* states. The

transfer coupling strengths were adjusted to fit the magnitude of

the transfer cross sections. Table II shows the structure

informations available and the i? values used in the seven coupled

channels calculation.

The fits are in very good agreement with the data. The

absolute magnitude, the period and phase of oscillations and the

backward rise are well reproduced. The only cross section which is

somewhat under-estimated by the calculations is of the sum of the

4* and 2'* states. The coupling strengths were derived from

available B(EA) and £. informations.

In fig. 3 we show the effect on the elastic angular

distribution due to the coupling of transfer channels added one by

one. We can verify that the backward increase in the elastic cross

section comes from the coupling to the transfer states. The

contribution of excited transfer states is very important. Similar

calculations, coupling only with inelastic 2* and 4* states, have

shown that the effect of the inelastic couplings is much weaker at

back angles.

Concluding, we measured six fairly complete angular

distributions of elastic, inelastic and a-transfer reactions of the
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12C+2*Mg system at E = 25.2 MeV. We used the AST to couple all
CM

the channels measured in our experiment. We determined the form of

the nuclear algebraic potential from nuclear phase shifts and its

parameters by fitting the incoming and outgoing elastic scattering

data. The inelastic coupling strengths were derived from available

B(EX) and £ informations and a good fit was obtained for all
A

channels. The back angle rise in the elastic cross section is

fully explained by the coupling between elastic and transfer

channels.
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Figure 1. Experimental elastic angular distribution of 1ZC+24M2
measured in this work and of 1 0+2 Ne (ref. 8). The
solid lines are AST calculations with parameters
presented on table I. The dashed line is optical model
calculation, its parameters are quoted in text.
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10

E C M - 2 5 . 2 MeV

0° 20° 40° 60° 60° 100° 120° 140° 160° 100°

©CM
Figure 3. Experimental elastic angular distribution of 12C+2 Mg.

The dashed-dot line is the result of AST calculation
without any couplings, the dotted line with coupling
between elastic and ground-state transfer channels,
dashed line with couplings to 0* and 2* transfer states,
solid line with couplings to 0*. 2* and 4* transfer
states.

Channel

n*

J

l

2

3

4

5

6

7

Reaction Channel

i -» J

1 2C +
2 4Mg+ 1 2C +

2W)

12C+24Mg*12C+
24Mg(2+)

12C+
24Mg.12C+

24Mg(4+)

12C+
2V12C+

24Mg(2' + )
12C+

24Mg+1B0*20Ne(0+)

12C+
2V160+

20Ne(2+)
12C+

2V160+
20Ne(2+)

Q

0

-1.37

-4.12

-4.24

-2.15

-3.78

-6.40

Diagonal

VR

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

VI

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

Elements

lo

14.5

14.5

14.5

14.5

14.0

14.0

14.0

*oc

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

vij

A

1.7

1.7

1.7

1.7

1.5

l.K

1.5

Off-diagonal ele-
ments V.

* J

UR

6.0

6.0

6.0

6.0

8.0

8.0

8.0

UI

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

*o

17.5

17.5

17.5

17.5

18.85

18.85

18.85

t

0.9

0.9

0.9

0.9

0.4

0.4

0.4

Table I. The reactions channels with parameters characterizing the
diagonal elements v and off diagonal elements v .
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Table 11

Nucleus

Mg

Ne

Inelastic Transitions

i -> J

0*-»2+(1.37 MeV)
2 (1,37 MeV)-»4 (4.12 MeV)
0 -»4 [A. 12 MeV)
0 -»2* (4.24 MeV)

0%2*(1.63 MeV)
2 (1,63 MeV)-»4 (4.25 MeV)
0 -»4 (4.25 MeV)

Transfer Transitions

i -» J

24Mg(4+) -» 20Ne(0+)

B(EX; i-»J)

430?
106c

1100^
25b

370*
94

10990°

+0.45C'd

-0.05C'd

•0.19C'd

24 20
S ( Mg(l) » ^Ne(J)+«)
<I

Sq(exp)

0.19^
0.871

S (theor)
«I

0.35*
0.05*
0.28*
0.13*

0*

c
*U

-0.27
-0.60
+0.24
-0.065

-0.25
-0.55
-0.74

c

0
0
0
0
0

N

0.081
0.18
-0.01
0.02

0.074
0.164
0.044

N

0.0275
0.046
0.068
0.018

0

a - Ref. 9
d - Ref. 12
g - Ref. 15

b - Ref. 10
e - Ref. 13

c - Ref. 11
f - Ref. 14

Table II. The available structure informations and the coupling
strenghts used in the AST calculations. They were
deduced using equation 8 and normalized for the first
0* -» 2* inelastic transition. Couplings not quoted were
not considered in the calculation.



.298 .

SELECTION OF COLLECTIVE DEGREES OF FREEDOM

IN THE BOSON* SPACE

Débora Peres Menezes

Instituto de Física - Universidade de São Paulo

Caixa Postal 20.516 - CEP 01498 - São Paulo - SP - Brazil

1 .Introduction

Boson mappings have been used to establish a link between the interacting boson

model (IBM) *> and the shell model and hence, justify- microscopically the success of the

IBM. Recently the accuracy of some boson mappings has been tested 2K It is well known

that some methods have been successful so far in describing vibrational nuclei when tested

in single j-shells though it is still not clear whether there is any good mapping to describe

rotational nuclei. More realistic mappings which take into account many non-degenerate

j-shells may be more appropriate for describing a larger range of nuclei.

In a single j-shell there is always just one ki id of s-boson. one kind of d-boson, etc.

independently of the mapping considered. When non-degenerate j-shells are examined,

more than one kind of s-boson, one kind of d-boson, etc are necessary. Because of this

fact, collective bosons which are responsible for some of the low-lying states must be

selected in order to get the IBM type interactions.

Here we consider in some detail two methods for selecting collective bosons. The first

one was proposed by Klein and Vallières 3* and the second one is a number conserved

Tamin Dancoff method. To see how well these methods work to clioose the collective

bosons, we apply them to simple mapping cases.
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The first tost is performed in the sd shell where a Dyson boson mapping developed

by Bonatsos and Klein 4) is used. In this method the bosons arc generated by different

irreducible representations of SU(3) which allow us to use the Elliott's SU(3j model 5' to

calculate energy levels. The collective bosons are selected via Klein and Y&iUères method.

For the second test we consider BKL's boson mapping 6) and describe two j-shells

with \ji — j?\ = 4 7 ). We use both above cited methods for choosing collective bosons.

Next section we show the calculations and results for both approaches.

2.Calculations and Results

2.1.Studying Dyson Mapping in the sd Shell

According to Bonatsos and Klein *\ the boson image of a fermion quadrupole operator

in the sd shell which obeys SU(3) commutation relations is given by

J + (at(2) ® a(4)]J)

where a0, a*(2)M and a*(4)M are boson creation operators belonging to the (4.0) irreducible

representation (irrep) of SU(3) with angular momentum 0,2, 4 respectively and s* and d»

are boson creation operators belonging to the (0,2) irrep of SU(3) with angular momentum

0, 2 respectively . The boson annihilation operators belong to the corresponding irreps of
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SU(3). These inedudble representations are obtained with the consideration that in the

sd shell each fennion has (2,0) SU(3) quanta and thus, (4,0) and (0,2) are the symmetric

representations for two particle states. Boson operators within each irrep obey standard

boson commutation relations while boson operators belonging t • different SU(3) irreps

We now consider a simple quadrupole Hamiltonian, which can be compared with the

usual Elliott's Hamiltonian 5 ) in the fennion space and is given in terms of the Dyson

mapped operator in the boson space. The quadrupole Hamiltonians are

= -QQ = -\{# + f + 3A + 3/i + A/») + | l ( I +1) (2.1.2)

where A and /i are the indices of the irreducible representation of SU(3) (A,/i) and

B*{SV{3)). (2.1.3)

We diagonalize both Hamiltonians for n=l boson (2 fermions) and obtain the results shown

in table I.

Noticing that the results given by the mapped Hamiltonian are exact as expected, we

turn our attention to the selection of collective bosons. According to Klein and Vallières

(hereafter this method is denoted as KV), the trace of the Hamiltonian does not depend on

the basis which is used for its diagonalization and the condition determining the collective

degrees of freedom is,

é{TrHD) = 0 (2.1.4)

where Ho contains only the diagonal terms of the Hamiltonian.
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Rewriting the boson operators appealing in (2.1.1) in tmns of just one collective

•-boson and one collective d-bosoo, they read

« 2 = 0 , 5 * , j * = f t ? 5 * (2.1.5)

, rf»=AD» (2.1.6)

«nd a'(4) remains the same, where

? l tf+#=l, (2.1.7)

are accessary as normalization conditions. Substituting (2.1.5) and (2.1.6) into (2.1.1),

rewriting (2.1.3) in terms of the new boson operators (in normal order) and calculating

the trace in (2.1.4), one obtains

Tr(HD) = -2x(14af+5a!+ü.75#+2.75#+4.32áí+1.75#-2.75#/9f+10.43). (2.1.8)

Normal ordering is very important when utilizing the KV method to select collective bosons

because originally, every boson should have been written in terms of a collective and a non-

collective part. Here we drop the non-coUective part of each boson and then, just normal

ordered HamUtonians give the correct result. Before continuing our c Jculation, it is worth

poiating out that for the full Hamiltonian HDI»**, the states with L=0 are |ao Oo >,

\» $ >, |oo * >, |a(2) o(2) >, \d d >, |a(2) d >, |o(4) o(4) > for two-boson systems. When

using collective bosons, we are restricting ourselves to the states \S S >, \D D > and

|o(4) c(4) >. The same kind of restriction is imposed for two boson systems with L=l,2,3.

Defining

± (2.1.8)
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where i=l,2 and n is the number of bosons (here it is 2) and setting

Oi = sin8 , 0(2 = coso,

Px = sin<f> , fa = cost (2.1.10)

we obtain

F(9, <f>, 2) = -14sm20 - 5a«20 - 11.75jin24 - 2.75cosV

-4.32ainV - 1.75CM V - 2.75sin2<f>cos7p - 10.43. (2.1.11)

Calculating §£ = 0 and §£ = 0, we find out that either sinB = 1 and cosB = 0 or sino = 0

and co5^ = 1 and either sin<f> = 1 and cos<f> = 0 or sinp = 0 and cô <̂  = 1. We have

confirmed that the absolute minimum of the trace is given by (except for arbitrary signs)

a ,= /? , = l , a2 = ft=0 (2.1.12)

which actually is the same as restricting the calculation to the (4,0) irrep of SU(3). There-

fore the (4,0) representation is responsible for contributing with the low-lying part of the

spectrum. In table II we write explicitly the states in the SD shell for 4 fermions and for 2

bosons. Considering spin and isospin degrees of freedom, all representations shown in table

II for the fermion space are allowed but, since we consider only spin degrees of freedom,

those representations belonging to [4] and [31] are not allowed. In this case, all states

belonging to (80) and one state belonging to (42) irreps in the boson space are spurious

as one can see in table II.

The results obtained for the full quadrupole Hamiltonian diagonalization and for the

collective Hamiltonian diagonalization when n=2 bosons are given in table HI and com-

pared with some of the results obtained by Elliott's formula (2.1.2). As expected Dyson
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mappings give exact results except for those spurious states and the results in the KV are

those coming from the (40) reps. only.

2.2.Studying BKL 7) for | j , - j 2 \ = 4

Next we consider a BKL mapping for two non-degenerate j-thells with \ji — ji\ = 4

and investigate the collective contributions of its operators. We can justify this choice by

looking at the major shell 82-126 which can be regarded as two levels, namely j \ — 17/2

and j*2 = 25/2, if we think of them in terms of occupation numbers: levels /i9/2 and / : /2

can accommodate 18 fermions and are substituted by j \ = 17/2 and levels pi/2 , P3/2» /s/2

and ij3/2 can accommodate 26 fermions and are substituted by ji = 25/2. Levels 17/2 and

25/2 can couple to J=4 but cannot couple to J=l,2 or 3. This fact facilitates our study

because it reduces the number of considered bosons. In the BKL we have two fermions

in level 1 (or 2) forming a pair with J=0 or J=2 which correspoads to an s- or d-boson,

respectively.

We now consider a pairing plus quadrupole Hamiltonian

H = -XHP - (1 - X)HQ.Q (2.2.1)

and we diagonalize this hamiltonian for the exact case (in the fermion space), for the BKL

mapping and for the collective KV case in which only collective bosons selected by Klein's

method are included. We vary x from 0.0 to 1.0 In order to simulate from deformed to

spherical nuclei. We can perform the diagonalization procedure only up to four-fermion

systems due to computational limitation.

We start by looking at a pairing Hamiltonian in the fermion space given by

HP = -( V S M J Í " ) + \/ÍMj(22)) • (vfiMo(ll) + \/ihAo(22)) (2.2.2)
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where the J=0 pair creation operator is

* F i

and its exact boson image is

A\(U) =ct{l)y/ri (2.2.4)

where a* (1) is a boson creation operator with angular momentum 0 and

r i = 1 _ ÜL+2nu (

«i

Here nx stands for the number of a(l)-bosons, tin for the number of a(ll)-bosons (which

has angular momentum 2) and fii is the degeneracy of level 1. For level 2 we have the

same equations just by exchanging indices 1 and 2.

The pairing Harailtonian (2.2.2) in terms of boson operators reads

HP{B) = -(at(l)v/ivr + at(2)v/fi^) • (v/lVT^l) + >/iW(2)) (2.2.6)

Now we look for collective bosons via Klein's method. In the following we write the original

bosons in terms of the collective ones. For simplicity we consider only <z(l) and a{2) bosons.

They are expressed by the collective boson as

o2*t (2.2.7)

where we have the normalization condition:

a j + o ^ = l. (2.2.8)

The natural choice for <*i and aj is

oi ss sin$ , Q3 = cos9. (2.2.9)

7
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Substituting (2.2.9) into (2.2.6) and calculating the trace, we find

F{6,1) = Tr(HP(B)) = -(Uisin29 + Sl2cos26 + 2y/nlQ2$inecos6). (2.2.10)

Minimizing F(6,l) we obtain

where fi = ilj + ftj. In fact this result does not depend on the number of bosons involved

because from (2.2.6), we get

fi, - af(n, - 1) + o2 y/tt2 - al(nt - 1) )2

(2.2.12)

where n, is the number of s-bosons. When at = */^- and a2 = y^f-, this formula gives

the exact solution to the original fermion problem. Up to now no equations with a(ll)

and a(22)-bosons are relevant because we are treating just a pairing interaction, but they

will be useful later on.

Next we consider a quadrupole interaction. The fermion quadrupole interaction is

given by

l^ (2.2.13),

where a,b = 1,2 and its image is given by

!í)fu (2.2.14)
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where

/ , = * - (2.2.15)

( 2 . 2 . 1 6 )

Nl=2nl+2nll, (2.2.18)

and the quadrupole interaction is denned as

B2(22)) • (B 2( l l ) + B2(22)) (2.2.19)

which is diagonalizable for fermions and bosons. Here we have considered only up to L=2

bosons. £j[(22) can be easily obtained from (2.2.14) by replacing shell label 1 by 2. The

quadrupole operator ££(12) does not appear here because the difference between ji and

h w 4.

Again we select collective bosons and compare the results of the collective Hamiltonian

with those given by the BKL. We now calculate the collective bosons via Klein's method.

As before we write

at(l) = o, #t , ot(2) = a2 «*

fa <tf (2.2.20)

with the normalization conditions

o 2 + a 5 = l , # + $ = 1 (2.2.21)
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By minimizing F(ai,a2,/?i,02,l) = Tr(HQq) for n=l boson in terms of oi and a*

under the constraints (2.2.21), we obtain

o, = h = 1 (2.2.22)

a2 = ft=0 (2.2.23)

and this result turns out to be correct also for n=2 bosons. The quadrupole Hamiltonian

(x = 0) can now be written in terms of collective bosons only and then diagonalized.

It is important to notice that expressions (2.2.6) and (2.2.19) are expressed in terms of

collective bosons and in this case collective bosons are a(l) and c( l l ) . Again normal

ordering is important when rewriting the collective Hamiltonian and all square root type

factors which depend on boson numbers must be placed in the middle of each term of the

Hamiltonian, i.e., between creation and annihilation operators.

The exact pairing plus quadrupole and the respective collective KV Hamiltonians

are diagonalized for x=1.0 (pure pairing), x=0.7 and x=0.3 , x=0.1, and x=0.0 (pure

quadrupole) for n = l boson (vide table IV) and for n=2 bosons (vide table V). Following

the procedure we have used to select collective bosons for the pairing and for the quadrupole

interaction, one can see that the values of o's and /Ts depend on the interaction involved

in the calculation and they are different for different values of x, as can be seen in table VI.

The results are extremely good especially for the ground states. In the BKL, when n=l

boson, the results for L=0 states are exact, but they are twice smaller when compared to

exact ones for L=2. As we discussed in ref. 2, this » due to neglecting L=4 bosons in the

BKL method.
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Although the results are good for n=l and n=2 boson systems, KV method has a

drawback that calculating traces becomes very difficult as the number of bosons increases,

especially the number of d-bosons. This costs almost the same labour as diagonalizing the

original BKL hamiltonian. Another method which we now consider is a number conserved

Tamm Dancoff method (NTD). In this method we determine the collective S boson by

satisfying

6 < S*|/T|S" >= 0 (2.2.24)

where

St = o, ot(l) + o2 a*(2) (2.2.25)

with normalization condition: of + of = 1. Using the same S boson, we determine the D

boson by requiring

6 < Sn-1D\H\Sn~lD >= 0 (2.2.26)

where

2>t = ft a t (n ) + ft at(22) (2.2.27)

with $1+01=1 This method has an advantage that these two formulae (eqs.(2.2.24) and

(2.2.26) ) are easy to evaluate even for a general n-boson system. A disadvantage of this

method is that it is assumed to be valid only in spherical and vibrational regions. Since

the non-collective L=0 boson can be written as

T* = oj c*(l) - o, a*(2) , (2.2.28)

we get

U Ols1 + o3Tt (2.2.29)

11
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o2st - ojT* (2.2.30)

After obtaining o:s and /Ts, we rewrite the original hamiltonian in terms of collective

bosons and non-collective ones. Keeping the terms of collective bosons , we get a collective

hamiltonian in the same way as the KV procedure. The results are shown in Tables IV and

V under the column NTD . In table VI o's and £'s determined respectively by equations

(2.2.24) and (2.2.26) are listed.
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3.ConcIusion

Two simple mapping applications have been performed in this work. Firstly we have

applied the trace invariant method for selecting collective bosons to a Dyson mapping in

the sd shell. The results obtained after the diagonalization of a quadrupole Hamiltonian

written in terms of collective bosons have exactly reproduced the low-lying states of the

full Dyson Hamiltonian.

Secondly we have applied the trace invariant method and the number conserved Tamm

Dancoff method to the BKL mapping for two j-shells with \j\ - j ' 2 | = 4. A pairing plus

quadrupole Hamiltonian has been diagonalized. For the pairing case (n=l boson and n=2

bosons), the BKL has exactly reproduced the fermion results as it should be expected.

Both collective Hamiltonian results are approximately the same.

It is worth mentioning that the selection of collective bosons depends on the interaction

considered, as can be seen by equations (2.2.11) and (2.2.23), (2.2.24) where collective

bosons are written respectively for the pairing and the quadrupole interaction.

Comparing the results obtained by the collective Hamiltonians with the BKL results

either for n=l or n=2 bosons, we can see that the selection of collective bosons gives us

reasonable results independently of the method used.
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Table I

L HEiiiott
0 -14.0

-5.0
2 -11.75

-2.75
4 -6.5

-14.0
-5.0
-11.75
-2.75
-6.5

Table I - Quadrupole hamiltonian diagonalization for n=l boson (2 fermions)

Table II

Table II-a : SU(3) rep. of four-fermion states in the sd shell
U(6) (A,/i)
[4] (80), (42), (04) ,(20)
[31] (61), (42), (23), (31), (12), (20)
[22] (42), (31), (04), (20)
[211] (50), (23) , (31), (12), (01)
[1111] (12)

Table Il-b : SU(3) rep. of two-boson states in the sd shell. Degeneracies are indicated
after SU(3) representations.
(A,/*)
(80) ,(42) 2 , (04) 2 , (31), (20) 2
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Table III

0 -44.00* -4400 -44.00
-23.0 -23.0 -23.0
-14.0 -14.0 -14.0
-5-00 -5.00

2 -41.75* -41.75 -41.75
-20.75 -20.75 -20.75
-11.75 -11.75 -11.75
-10.25 -10.25
-2.75 -2.75

1 -11.75 -11.75 —
3 -18.50 -18.50 -18.50

-8.00 -8.00

Table III - Quadrupole interaction diagonalization for n=2 bosons (4 particles). Some
states with asterisks (*) correspond to spurious states because they do not appear in the
fermion space if we do not consider the iscspin space.

1.0

0.7

0.3

0.1

0.0

L
0

0
2
0
2
0
2
0

2

Exact
-22.00
0.0

-15.45
-0.06
-6.73
-0.15
-2.36
-0.19
-0.22
-0.15
-0.21
-0.15

BKL
-22.00
0.0

-15.45
-0.03
-6.73
-0.07
-2.36
-0.09
-0.22
-0.15
-0.10
-0.07

Table IV

KV
-22.00

-15.45
-0.03
-6.73
-0.07
-2.36
-0.09
-0.22

-0.10

NTD
-22.00

-15.45
-0.03
-6.73
-0.07
-2.36
-0.09
-0.22

-0.10

Table IV - Pairing plus quadrupole Hamiltonian diagonalization for n=l boson (2
particles) and different values of x
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Table V

x L Exact BKL
1.0 0 -42.0 -42.00

-20.0 -20.00
0 00 0.00

2 -20.0 -2000
-20.0 -20.00
0.00 0.00

0.7 0 -29.50 -29.50
-14.10 -14.10
- 0.19 -0.15

2 -14.12 -14.10
-14.10 -14.07
- 0.18 -0.12

0.3 0 -12.84 -12.84
- 6.24 • 6.24
- 0.44 -0.35

2 - 6.29 - 6.23
- 6.23 - 6.17
- 0.42 -0.28

0.1 0 -4.52 -4.52
- 2.31 - 2.31
- 0.55 -0.45

2 - 2.38 - 2.30
- 2.29 - 2.23
- 0.54 -0.36

0.0 0 -0.65 -0.54
- 0.53 - 0.50
- 0.48 -0.39

2 -0.64 • 0.43
- 0.55 - 0.39
- 0.52 -0.32

Table V • Pairing plus quadrupole Hamiltonian diagonalization for n=2 bosons (4
particles) and different values of x

KV
-42.00

0.00

-20.0
0.00

-29.50
•0.10

-14.10
-0.06

-12.84
-0.23

-6.23
-0.12

-4.51
-0.29

-2.30
-0.15

-0.54
-0.17

-0.43
-0.12

XTD
-42.00

0.00

-19.97

-29.50
-0.07

-14.08
-0.04

-12.84
-0.19

-6.23
-0.11

-4.51
-0.25

-2.30
-0.14

-0.54
-0.17

-0.43
-0.12
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n
1

2

X

10
0.7
0.3
0.1
0.0

1.0
0.7
0.3
0.1
0.0

oi(A'V')
064
0.64
064
065
1.00

0.64
0.64
0.64
0.64
1.00

0i(K

081
0.81
0.84
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

Table VI

*t(\TD)
0.64
0.64
0.64
0.65
1.00

0.64
0.64
0.64
0.63
1.00

A(A"

1.00
1.00
1.00
1.00

039
0.72
0.78
1.00

Table VI - Minimization parameters (cfs and 3's) for different values of x. In KV
they were calculated for L=0 and in NTD a's were calculated for L=0 and 3's for L=2.
03 and 3j were calculated bgr normalization conditioas.
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Large N scaling behaviour in the pairing model.

M.L. Cescato and M. Kyotoku

Universidade Federal da Paraíba

Departamento de Física

M.C. Nanes and A.F.R. de Toledo Piza

UNIVERSIDADE DE SÍD PAULO

We examine static and dynamical properties of the pairing model and show

that the spectral distribution exhibits a universal (independent of N) behavio

for all values of the coupling constant X.

There are two typical shapes for this curve ( before and after the phase

transition point ) .

The dynamical large N scaling behaviour is also studied and shown to depe

strongly on initial conditions.
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CORRELAÇÃO ANGULAR GAMA-GAMA PARA TRANSIÇÕES NO 72Ge

EDUARDO LANDULFO , CIBELE B. ZAMBONI, ANDRE L. LAPOLLI

e

RAJENDRA N. SAXENA

COMISSXO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNEN/IPEN SP

INTRODUÇÃO :

Um grande número de inves t igaçSes envolvendo o
™ 72 72

decaimento ft do Ga para os es tados excitados do Ge' já

foram realizadas para melhor interpretação dos níveis, de

mais baixa energia C*té aproximadamente 3000 keV>. Estes

trabalhos sSo consistentes em relação ao esquema de

decaimento e as intensidades dos raios y entre o s níveis.

Entretanto dados referentes a spins e paridades dos níveis

excitados e multipolaridade das transiçSes y são ainda

muito poucos e com grandes incertezas. Baseado nisto foram

realizadas medidas de correlação angular y-y para 17

cascatas , o que possibilitou resultados mais precisos dos

coeficientes da função correlação angular <A > e as

razões de mistura multipolar das transiçSes ó<E2/Ml>.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL :

PreparaçSo da Amostra t

Para o estudo dos níveis excitados do Ge

util izou-se fontes radioativas de 72Ga obtidas pela reação
7tQa <n,y> 72Ga. Assim o decaimento ff do 7Z0A <T « 14.1

Z 72

h > populava os vários níveis de energia do Ge,

possibilitando a analise das cascatas y neste núcleo. Para

.a obtenção de cada amostra , irradiou-se 5 mg de oxido de

gálio natural em um fluxo de neutrons térmicos de 5x10*

n/cm . s , no reator IREA-1 por um período de * 3 minutos.

Cada uma das amostras era selada em um tubo cilíndrico de

silica de diâmetro interno de 2mm. Após a irradiação o
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gálio radioativo era transferido para um porta amostra de

lucite adaptado ao espectrômetro de correlação angular,

onde foram realizadas as medidas. O tempo de espera entre

o fim da produção da fonte e o Inicio das medidas era de 2

horas, a fim de reduzir a atividade do isótopo de ' Ga, de

mela-vida igual a 21 minutos , posto que a composição

isotópica do gálio natural é de 60% de 71Ga e 40% de ^Ga.

Cada amostra foi utilizada por um periodo de 12

horas, sendo sua atividade inicial da ordem de 0,5 MBq.

No total foram preparadas cerca de 70 fontes de
72

Ga.

Medidas de CorrelaçSo Angular :

Para a realização das medidas de correlação angular

utilizou-se um espectrômetro r~Y constituído de dois

detectores semicondutores : um Ge hi per puro de 89 cm de

alta resolução mantido fixo e um Ge<Li> de 49 cm3, móvel.

O espectrômetro está descrito na figura I. As

coincidências foram registradas utilizando-se um sistema

eletrônico de coincidências rápidas e um analisador

multicanal de 4096 canais. Todas as medidas foram feitas

em 4 ângulos : 90°,120°,i30° e 180°e contou-se por

lh30mln em cada angulo.

l U l u r t c i f I »o C ( MT >

r t . ' !

0 • t • c t o r M o v » I C • ( t I )

Pr i n e l i i Mov»

[i. s p o c t. r v m e I, [% o d e C u r r o I a c a o

A n (j u I a r G a m a - U r i m a
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A Janela de foi colocada no f o tópico de 834 keV

através do analisador monocanal,no detector móvel. Os

raios Y coincidentes com este f o tópico era registrados no

detector de Oe para cada ângulo de medidas. Foram feitas

correç<5es para o decaimento da fonte, contribuição devido

ao efeito Compton e coincidências acidentais. Os

coeficientes da correlação angular Â ) foram obtidos

através de um ajuste de mínimos quadrados a um polinômio

na forma :

W<©> • 1 + A P <cos0> + A P <cosô>

onde W<0) são os números de coincidências verdadeiras

em cada angulo de normalizadas em relação a 90 .

As razBes de mistura multipolar ó foram calculadas

através de um ajuste usando o teste de x usual,dado

por:

j> J

onde V *°r é o valor teórico de coincidências que

depende da seqüência de spins apropriada e o

correspondente valor de <5,quando o * é mínimo.

RESULTADOS :

Os coeficientes de correlação angular A e A sSo

apresentados na tabela I Juntamente com os resultados de

outras medidas 3*4*5 <j e correlação angular para

comparação.

As razSes de mistura multipolar 6 <E2/M1>, das

transiçSes Y com as seqüências de spin mais consistentes

com as medidas de correlação angular directorial e outros

resultados são apresentados na tabela II.

A figura II mostra o esquema parcial de decaimento

dos níveis excitados do Oe, onde só as transiçSes e os

níveis de interesse deste trabalho são apresentados.

No total 17 cascatas r foram estudadas,das quais

cinco pela primeira vez, sendo 10 triplas e 9 diretas.

Através dos resultados obtidos neste trabalho Junto com os
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outros obtidos por outras técnicas (excitaçSo

Coulombiana , correlação angular ft-y polarizada7 e reaçSes

nucleares > foi possível a confirmação dos spins dos

diversos estados excitados do núcleo Ge. Além disso, foi

possível determinar <5<E2/M1> para praticamente todas as

transições y.

3 41
5325^

C-«3Ó_
£944-

£514

£«65-

1723.

1464.

834. 11 \ ' 'I V

D*-. a;

2
3
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c
72
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CASCATAS <keV>

600-834

894-834

1230-834

1681-834

2109-834

2202-834

2491-834

2508-834

600-630-834

736-894-834

786-894-834

1000-630-834

1050-630-834

1215-894-834

1572-894-834

1596-894-834

1860-630-834

A22

-0.102(11)
-0.002(9)
-0.075<12>
-0.145(40)

0.116(19)
0.125(5)
0.046<16>

-0.548<41>

0.156<58>

O.O57<58>

0.269(19)
0.283(28>

-0.058(30)
0.040(32)

0.206(23)
0.18K21)

O.OO4C32>
0.047C6>
0.045(50)

0.117<97>

-0.090(29)

-O.O35<4O>
-0.19<17>

0.072<17>
0.064(6)
-0.039(55)

-0.051<49>
-0.28C19>

0.160(69)

-0.054<24>
-0.182<50>

0.005(27)
0.058(91)

TABELA I

A44

0.308(16)
0.311(12)
0.225(18)
0.314(65)

0.023(29)
-0.005<7)
-0.012(13)

0.069(53>

-O.OO5(9O>

-0.068(88>

-0.022(29)
0.002(42)

-0.005(44)
-0.003(49)

-0.001(35)
-0.057(33)

-0.007(48)
-0.020(8)
-0.092(75)

-0.005(146)

-0.035(44)

0.029(59)
-0.22(25)

-0.004(26)
-0.006(8)
-0.069(84)

0.016(72)
-0.06(28)

-0.048(109)

0.098(37)
0.081(76)

0.013(41)
0.14(14)

R

3
4
5

3
4

4

4

4

3
4

4

4

3
4

4

4

4
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TABELA TI.

NÍVEL

1464

TRANSIÇXO
keV

630 24.1 + 2.8
- 3.5

REF.l

-10.3d.3)

1728 894 E2

2O65 600
0.08 <2>
4.O <5> 4C16>

2464

2515

123O -22 * 1 5- 25

736

1O00

786

1050

4 —» 4

2 +

4 *

- 1 . 6

O.l l

-0.05

-0.38

<2>

C9>

<1>

C2>

O.

- O .

O .

-o.

0<l>

1<1>

O2<5)

Ol<16>

1681 3" ••«

2944

3035

3325

3341

1215

2109

1572

2202

1860

1596

2491

2508

3

3 "

2 ~

2 ~

3 "

3 *

3

2 ~

—> 2

- * 2*

- 2*

- . 2 *

--» 2*

- . 2*

—» 2

- * 2*

- 0 . 1 Cl>

0.17 <2>

- O.66

-O.O3O <7>

0.07 <2>

- 0 .11 <2>

0.00 <1>

0.06 <5>

-O.O5C4)

O.O5C6>

O.O5C6>

0.09<5>
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ELECTROFISSION OF 232<Th

A. Deppman and J.D.T.Arruda Neto

Instituto de Física-Universidade de São Paulo

The main goal of this work is to study the importance of the

Giant Resonance Multipoles contributions and of the proton-neutron

pair photoabsorption mechanisms to the Th fission. For this

aim, we measured the electrofission cross section between 7.0 and

60.0 MeV with the Linear Accelerator of IFUSP. To detect the fis-

sion fragments we used mica foils.

The analysis of the results was accomplished with the Virtual
Photon Formalism, that relates the electrofission cross section,

-(E), with the photoabsorption cross section through the expres-
7 c E

being: (J (io) the electric dipole photoabsorption cross section;

l) the electric quadrupole photoabsorption cross section;

6J>Q(UJ) the photoabsorption cross section predicted by the
Modified Cuasi-Deuteron Model;

fif(u>) the fission probability;

El . E2

N (UJ,E) and N(w,E) the electric dipole and electric quadru-

pole virtual photon spectra, respectively;

E the incident electron energy; and

^ the virtual photon energy.

Our results show that the most important contribution is the di-

pole one, the other photoabsovption mechanisms contributing very
232

inexpressively to the fission of Th.
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OSCILAÇÕES NO ESPALHAMENTO ELÁSTICO DE 12C+2*Mg EM ENERGIAS PRÓXIMAS A
BARREIRA COULOMBIANA: SENSIBILIDADE A REGIÃO INTERNA

AO RAIO DE ABSORÇÃO FORTE

A. Lépir.e-Szily, Y.K. Watari. W. Mittig. R. Lichtentháler Fi lho , J.M. Oliveira
J r . , M.M. Obuti. A.C.C. Vi l lar i e L.C. Comes

Departamento de F i s i c a Nuclear, Inst i tuto de Fis ica da Universidade de São
Paulo, CP .20 .516 - CEP 01498, Sâo Paulo. Bras i l

Foram medidas d i s tr ibuições angulares e l á s t i c a s de >2C+2*Mg no i n -
tervalo E = 12.66 a 26.66 MeV. Os dados experimentais exibem comportamento

osc i l a t cr io , mesmo na energia mais baixa que corresponde a barreira coulombta-
na (Figura 1). Os dados de E * 24.8 a 34.8 MeV foram medidos por Mennaz.

As osc i lações em baixas energias não s&o reproduzidas com potenciais
usuais transparentes na super f í c i e . Os dados foram razoavelmente reproduzidos
por potenciais muito ti-v.isparentes. com parte real decrescente com energia e
parte imaginária crescente com energia. Acrescentando perturbações l oca l i za -
das V (R ) ao potencial óp t i co , ver i f icou-se que as o s c i l a ç õ e s e o * do ajus-
te não s&o sens íve i s à região de ralo de absorção forte (R « 8.5 fm a 9 fm)

mas a uma região interna em r = 6.5 fm (Figura 2) . As o sc i l ações são produzi-
das por ressonâncias de forma no bolso (pocket) do potencial e f e t i v o , produzir»
do picos nas matrizes S. (Figura 3) calculadas.

10

Figura £

Figura 1

Figura 3



.326.

RELATIVISTIC COULOMB EXCITATION OF GIANT RESONANCES

IN THE HIDRODYNAMICAL MODEL

A.C. Vasconcellos Gomes and C.A. Bertulani

Vntverstiade Federal do Rio de Janeiro

Instituto de Física

219f5 Rio de Janeiro. RJ - Brazil

Abstract

We investigate the Coulomb excitation of giant dipole resonances in relativistic

heavy ion collisions using a macroscopic hidrodynamical model for the harmonic vibra-

tions of the nuclear fluid. The motion is treated as a combination of the Goldhaber-Teller

displacement mode and the Steinwedel-Jensen acoustic mode, and the restoring forces

are calculated using the droplet model. This model is used as input to study the charac-

teristics of multiple excitation of giant dipole resonances in nuclei. Possible signatures

for the existence of such states are also discussed quantitatively.
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MECANISMOS DE DIFUSÃO E TRANSPORTE DE
137Cs NO MEIO AMBIENTE

A.M.S. SCARDINO e O.A.M. HELENE

Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Dentro do estudo de mecanismos de transporte do Cs no meio

ambiente, a obtenção de fatores de transferência solo-planta é de gran

de interesse.Para tal, é necessário obter a dependência desse fator

com parâmetros do solo.Encontra-se na literatura trabalhos de deternd

nação do fator de transferência seguindo as condições de "fallout",on

de se evidência uma dependência muito forte com o PH do solo. Outros

parâmetros que influem nesse fator é a quantidade de argila e carbono

orgânico no solo e a capacidade de troca de Ions K (1).

Para determinar experimentalmente a dependência do fator de

transferência com parâmetros de solo, contamos com o uso de técnicas

de espectroscopia gama de alta resolução e, facilidades do Laboratório

do Acelerador Linear, do Instituto de Física da Universidade de São

Paulo .Foram plantadas mudas de feijão em solo contaminado por Cs

(atividade específica = 7,61 (60) Bq/g), apôs o acidente de Goiânia .

As concentrações de Césio em grãos, vagens e folhas aparecem na tabela

abaixo, onde é indicado também o fator de transferência de Cs do

solo para a planta.Esse fator está expresso como a razão entre a ati-

vidade escecífica da amostra seca e a atividade especifica do solo se

CO.

TABELA 1

Amostra

Grãos

Folhas

Vagens

Concentração de Cs

(Bq/g )

1,82(15)

3,30(23)

2,63(32)

Fator de trans-

ferência (%)

24

43

35

Referência

1-P.Schuller, J.Harsdl and R.E.Trumper, Health Physics, vol .55 n93,

pg.575,1988
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PROTEÇÃO RAOIOLÓGICA EM SERVIÇOS OE MEDICINA NUCLEAR

FREI'AS, A.C.Í*); RODRIGUES, E-0.(**>; SIMÕES, C.H.(**>; OLIVEIRA,

A.P.f**); LIPSZTEir4, J.L.(*)

(*) UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA/CNEN

(**) HOSPITAL DOS SERVIDORES CO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O manuseio de maetrial radioativo ca Serviços de Medicina '«ucl

ar, nas suas várias etapas, constitui uma fonte potencial de contamin

ção interna para os trabalhadores envolvidos no processo.

As medidas de Proteção Radiológica a serem adotadas deper.etn d

atividade e do tipo de radionuclídeo usado; uma vez que o radionuclí

deo, quando incorporado, se manifesta de forma distinta, pois cada u

deles tem um comportamento metabólico próprio, que dependerá de sua

características fisico-químicas, biológicas e também da via de incor

poração.

Neste Trabalho, foram analisados analisados especificamente

Tecnécio-99m e o Iodo-131, por serem esses os r.ais usados em Medicin

Nuclear. A técnica usada para a monitoração de área foi o esfregaço.

lém disso, foram monitorados filtros de ar, luvas e máscaras usadas p

los trabalhadores. Amostras de urina e medidas de corpo inteiro tanbé

foram realizadas.

Os resultados mostram que existem determinadas etapas onde

risco de incorporação é mais provável, mostram também que os profissi

nais mais expostos são os Radiofarmacêuticos, Enfermeiros e Técnicos

nesta ordem.

Como conclusão deste trabalho, são sugerida* medidas para pro-

gramas de Proteção Radiológica, visando minimizar os riscos de conta

minação.
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ON THE MULTISTEP DECAY OF SIMPLE NUCLEAR EXCITATIONS
IN THE CONTINUUM

A.F.R. de Toledo Piza u d GA Fogiia
Instituto de Física. - Universidade de São Paulo

Caixa Postal 20.516 - CEP C149S - São Paulo - SP

Pre-equilibrium emission may be an important component of the decay process of
simple (from the point of view of nuclear structure) nuclear excitation embeded in the con-
tinuum such as the Giant Multipole Ressonances(GMRXl) «nd also the deep hole states
produced e.g. in (e,e'p) processes(2).In this contribution we extend our previous treat-
ment(3) in which only two components (called semi-direct and fluctuation components)
were considered, to include an intermediate pre- equilibrium component. This is done m
the framcwcrk of the optical background representation of Kawai, Kennan and McVoy(4).
The result reproduces that obtained heuristkauy by Hussein(5) when the energy- averaged
effect of the doorways other than the GMR is assumed to be smooth.

REFERENCES
l)H.Dias, M.S.Hussein, S.K. Adhikari, Phys. Rer. Letters 57,1998,(1986)
2)AF.R. de Toledo Piza, Proceedings to the IV Simpósio Brasileiro de
Física Teórica (1972), Fasckulo XI, p37
3)A.F.R de Toledo Piza, G.A. Foglia Presented at the 1989 International
Nuclear Physics Conference (Sao Paulo, Brazil)
4)M.K.Kawai, AK.Kennan, K.W. Me Voy, Ann.Phys.75,156,(1973)
5)M.S. Hussein, Private comunication and to be published.



Many hfidy Correlation Effects on Cuasi elastic

Electron Scattering.

E. Bauer*0. A. F. R. de Toledo Piza** and F. Rrmpotic**.

We 3tudy the effects of two-particles- two

holes correlations both in the ground state and in

the final state, on the longitudinal and

transversal response functions for the cuasi-

elastic electron scattering. In particular, we

investigate the case of nomentum transfer q = 410

MeV/c for *BCa.

Departanento de Física, Facult&d de Ciências Exaetas, Universidad

Nacinal de La Plata, C. C. 67, La Plata, 1900, Argentina.

b>Instituto de Física, Universidade de São Paulo, C.P. 20616,

01498 Z'Zo Paulo, S. F., Drazil.



ESTUDO DA UNIFORMIDADE DE RESPOSTA DE CONTADORES PROPORCIONAIS DE

GRANDE AREA PARA RADIAÇÕES ALFA E BETA

Carmen Cecilia Bueno Tobias *

Comissão Nacional de Energia Nuclear - SP

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

05499 - São Paulo - Brasil

A detecção de radiação alfa e/ou beta por meio de contadores

proporcionais planos tem sido largamente utilizada em medidas de

contaminação de pés e mãos. Nesse caso, como o detector possue

grande área, torna-se relevante o estudo de sua sensibilidade para

radiação a e/cu b, ao longo de toda sua superfície. Isto porque,

entre outros fatores, a pureza e homogeneidade da mistura gasosa

empregada, bera como a regularidade da distribuição do canp->

elétrico aplicado, interferem na resposta do detector.

Assim sendo, estudou-se a uniformidade de resposta de

detectores planos, com diferentes formas de distribuição interna do

fluxo gasoso, para as radiações alfa (Axn-241) e beta (P-32),

empregando-se a mistura P-lP ( 90% Ar e 10% CH4).

Inicialmente, utilizou-se um detector plano, em regime de

fluxo continuo,dotado de entrada e salda do gás situadas numa mesma

face do detector. Os resultados obtidos mostraram que a resposta

para radiação a e b é fortemente influenciada pela posição da

fonte. Este fato é mais significativo para radiação b visto que

esta possue um espectro contínuo de energia. Uma análise das

superfícies equipotenciais deste detector evidenciou que a origem

do problema não era de ordem eletrostática, nas sim proveniente do

acúmulo de impurezas do gás em certas regiões do contador, devidas

a não uniformidade da distribuição do gás circulante no seu

interior. Esse fenômeno não foi observado em contadores para os

quais foi utilizada uma distribuição lamelar de fluxo gasoso, a

qual garantiu , em acordo com os resultados experimentais, a

uniformidade da difusão do gás no detector.

* Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)



DEPOSIÇÃO MOLECULAR DE URÂNIO EM ELETRODOS DE CÂMARA DE FISSÃO

Célia Marina Napolitano e Maria da Conceição C. Pereira

Comissão Nacional de Energia Nuclear - SP

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

05499 - São Paulo - Brasil

Câmaras de Fissão são detectores de neutrons térmicos que

funcionam em regime de câmara de ionização. Como o nêutron não

ioniza diretamente o gás, a câmara de fissão possue um depósito de

material físsil que reage com os neutrons para gerar os fragmentos

de fissão, que são fortemente ionizantes. A resposta do detector,

seja como a magnitude da corrente coletada ou a taxa de pulsos

produzidos, será função do número de reações de fissão que ocorrem

na camada sensível, e da proporção de fragmentos de fissão que

emergem da camada em direção ao gás.

A técnica utilizada para obtenção da canada sensível foi a de

deposição molecular do urânio em substratos de alumínio. Esta

constitui-se num método quantitativo para a eletrodeposição de

urânio (enriquecido a 93,15% em U-235) na forma de nitrato de

uranilo ( UO2(NO ̂  2 6 H 0, ) . Este último foi decomposto

termicamente para se obter o urânio em sua forma mais estável, ou

seja, a de U-f g

Para conseguir-se este depósito uniforme e aderente à

superfície do substrato, foi necessário otinizar alguns parâmetros

como: tratamento mecânico e químico da superfície do substrato,

solvente orgânico, diferença de potencial, corrente, pH, tempo de

deposição e velocidade de agitação da solução.

0 rendimento de deposição de urânio foi avaliado através das

técnicas de espectrofotometria e polarografia.

Para essas deposições de urânio, forar. construídas células de

eletrodeposiçào de acordo com as geometrias e dimensões dos

substratos utilizados.
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USO DE FOTODlODOS DE SILÍCIO PARA DETEÇAO DE PARTÍCULAS INDIVIDUAIS

Cristiane Rodrigues Caetano

Pó»--.ífTcia Universidade Católica de São Paulo

Departamento de Física

RESUMO: Neste trabalho apresentamos os resultados da comparação entre

os fotodíodos encontrados no mercado nacional, SFH 206 da Siemens, e os

fotodíodos usados en dosímetros comerciais da Saphymo-Phy. Concluímos

que há uma equivalência de funcionamento entre os mesmos, abrindo ? pos_

sibilidade de utilização dos fotodíodos SFH 206 como detetores de rad^n

ção nuclear. Mostramos também que a eficiência desses fotodíodos pode

ser nelhorada mediante a aplicação de uma tensão reversa. Com o desen-

volvimento de un sistema de pré amplificação e amplificação de impulsos

individuais, pudemos mostrar a dependência da amplitude dos impulsos

produridos pela radiação beta com a espessura da região de depleção des_

ses fotodíodos.



EXPERIMENTAL SOLID ANGLE CORRECTION FOR GAMMA ANGULAR CORRELATIONS

V.L.C. Procida Veissid, G. Kenchian and M.T.F. da Cruz

The experimental determination of solid angle corrections is

revisited, using the detector scanning technique. This method is powerful

due to its independence of any symmetry hypothesis about the detectors,

like their crystals being perfectly cylindrical and/or exactly aligned

inside the end cups. Earlier scanning works1 used to fit efficiency

curves as functions of the energy for each incident direction of the

photon beam. This problem of an excessive number of fits (approxinately

300 for each detector) is solved by previously expanding the experimental

efficiencies in spherical harmonics of the incidence angles of the bean.

Starting from the usual angular correlation expression, average over the

detector active volum- we reach a new proposition of fitting function for

the angular correlation data:

W(0) (1)

Where a is the mean number of coincidences detected in case of isotropic

angular correlation, Ckm are geometry/efficiency coefficients (complex)

and Akk are the usual 6-dependent coefficients. This yields for

expression (1) a linear combination of sine and cosine functions off m e,

m ranging from 0 up to 4. w(e)

The figure shows the

resulting fit of a

between

awi
0-2-0

sin.

cascade between 100Ru

states, with excellent

results. This method is

being extended to even more

counting statistics, to

evidence effects due to

detector anisotropy and

misaligment.

1. D. de Bruijn and W. Lourens, Nucl. Instr. Meth. 178, 269 (1980).



RESULTADOS PRELIMINARES DE CREEP EM AÇOS AI SI 316 E 3-47

IMPLANTADAS COM Ho

G. R. dos Santos e Z. C. Gonçalves

Departamento de Física . Instituto de Engenharia Nuclear

Comissão Nacional de Energia Nuclear

Rio de Janeiro CRJ) - Brasil

Amostras de aço implantadas com He , no ciclotron CV-28

do IEN , em varias concentrações, foram submetidas a testes

?m uma coluna de CREEP , Cno IPEN3 sob diferentes tensSes e a

uma temperatura constante de 75O "C.

Os resultados iniciais , em amostras de aço 347

irradiadas e nao irradiadas , confirmam um comportamento

característico , ja obtido o disponível na literatura , para

outros aços. SZo também extraídos destes resultados ,

alguns parâmetros específicos deste tipo de aço.



DESENVOLVIMENTO DE CÂMARA DE IONIZAÇÃO COMPENSADA PARA CANAL DE POTE

CIA INTERMEDIÁRIA DE REATORES NUCLEARES.

Homero E. Bar.ados Pêrez

José Mauro Vieira

Terezinha Ferreira Lima Daltro

Maria Helena de Oliveira Saiapa

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-SP

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

Caixa Postal 11049 - Pinheiros

05499 - São Paulo - Brasil

R E S U M O

O presente trabalho mostra o desenvolvimento de câmaras de ior.i;

cão de neutrons compensada a radiação gama (CIO, no IPEN-CNEN/SP.

A câmara CIC é um detector utilizado no controle de reatores i

faixa intermediária de potência correspondendo a um fluxo de neutroí

na faixa 1E+O3nv ã 1E+Ilnv. Nesta faixa de utilização á necessár:

que o sinal fornecido pela câmara seja dependente apenas do fluxo <

neutrons, ainda na presença de um campo gama importante. Para isto

câmara está formada por duas cimaras concêntricas com volume sensív<

equivalente.

Uma delas com depósito de boro-10 é sensível ao fluxo de neutroí

e a radiação gama, e a outra sem depósito de boro é sensível apenas

radiação gama. A primeira opera saturada e com tensão positiva, e

segunda, insaturada é com tensão negativa, dessa forma a corrente :

colhida é a soma elétrica dos dois sinais que resulta ser unicamen

função do fluxo de neutrons.

Nas câmaras produzidas no IPEN, foram utilizadas matérias prim,

e técnicas de montagem especialmente desenvolvidas com o intuito >

atender as rigorosas especificações de fabricação, e possuem tarab

cabos de isolação mineral interligados.

Os testes realizados no reator IEA-Ri, descritos neste trabalh

permitiram determinar a sensibilidade â neutrons térmicos e a rad

ção gama, assim como as curvas de saturação em função do fluxo de r.

trons e compensação em função do carr.po gama.
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DESENVOLVIMENTO E TESTES DE DETECTORES PROPORCIONAIS DE FLUXO DE GAS,

PARA MONITORAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO ALFA, BETA E GAMA EM PÊS E MÃOS.

Homero E. Banados Pérez

Clayton Ferreira de Figueiredo

José Mauro Vieira

Francisco José Breda

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-SP

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

Caixa Postal 11049 - Pinheiros

05499 - São Paulo - Brasil

RESUMO

Neste trabalho descrevem-se as técnicas utilizadas na construção

de detectores proporcionais de fluxo de gás, sensíveis a radiação ai.

fa, beta e gama, especificamente projetados para utilização em monito

res de contaminação de pés e mãos.

O projeto dos detectores foi orientado para atender as condições

de baixo consumo de gás, resposta compatível com detectores similares

(importados) e amplitude de pulso devido a radiação alfa, facilmente

discriminável dos pulsos gerados pela radiação beta e gama.

Os detectores construídos foram submetidos a testes para verifica

ção das condições impostas pelo projeto, utilizando a mistura PIO (90%

argõnio + 10% metano) como gás de circulação.

Os testes realizados permitiram concluir que as condições de furi

cionamento inicialmente formuladas foram atingidas satisfatoriamente ,

obtendo-se detectores que operam com fluxo de 6ml/min de PIO uniforme

mente distribuido no volume sensível do detector, baixa tensão de ope

ração, resposta constante em toda a área sensível, elevada eficiência

e fácil discriminação entre radiação alfa e radiação beta e/ou gama.
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DOSIMETRLA DE NEWTRONS UTILIZANDO DETETORES

DE TRAÇOS NUCLEARES CR-39

HÉLIO VARGAS CHAVES DE SOUZA

PfcN/COPPE/UFRJ

CP 68509-21945-Rio cie Jane i ro -RJ

VERGINIA REIS CRISPIN

DEN/EE/UFRJ-PEN/COPPE/UFRJ

CP 68509-21945-Rio de Jane i ro -RJ

JESSE JAMES GOMES DA SILVA

SEPRAD/1 EN/CNE.V RJ

O ob je t i vo do t r a b a l h o é* desenvolver ura p r o t ó t i p o de dosímetro de

neutrons para monitoração individual, utilizando o detetor de traços

nucleares CR-39. 0 dosímetro proposto fornece resposta em

faixas de energias de neutrons de interesse na prática. Nas faixas rápî

das, o CR-39 é utilizado como detetor de protons de recuo. Nas faixas
10 7

térmicas e epitérmicas, deteta partículas alfa oriundas da reação B (n,a)Li.

O dosímetro tem demonstrado ser sensível ã dose diária máxima permissj

vel a trabalhadores (200 u Sv) e apresenta resposta linear em dose, inde

pendentemente das energias dos neutrons.
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DESENVOLVIMEHTO DE MICROFILTROS NUCLEARES UTILIZANDO A TÉCNICA DO

REGISTRO DE TRAÇOS DE FISSÃO

lone M. Yamazaki e Luis p. Geraldo

Divisão de Física Nuclear

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

Comissão Nacional de Energia Nuclear-SP

São Paulo

Microfiltros nucleares com diâmetro de poros médios entre 1,9 e

10,6 ifja. e densidade da ordem de IO5 poros/cn2 foram produzidos utilizando

a técnica do registro de traços de fissão em Hakrofol KGR (8um de

espessura). Variações de aproximadamente 11% e 10% foram obtidas para o

diâmetro e homogeneidade dos poros, respectivamente, na análise de una

determinada anostra de microfiltro. As características essenciais destes

microfiltros mostraram ser similares ao comercialmente conhecido como

Nuclepore e portanto estão aptos para serem utilizados rotineiramente

nas diversas áreas da Indústria e Biotecnologia.
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Thick target yield for the production cf Na

using 28 MeV alpha particles on natural Ne

J.L.Q. de Britto.A.S.F.de Sousa and A.G. da Silva.

Departamento de Física,Instituto de Er.gsnharia

Nuclear (IEN],CNEN,P.0.Box-218ô

Rio de Janeiro (RJ) - Brasil

A gas target chamber was built for the measurement of t ie thick target
22 20 22 Ê* 22.

yield of Na trough the reaction Ne (a,2n) fig -*
Na. The

measurement was performed, for 28 HeV incident energy alpha particle

beam cf the C.V-28 Cyclotron of the Instituto de Enganharia Nuclear.

Details cf the chamber as well as an evaluation of fnese means of

production as compared to time consuming chemical separation methods

are given.
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Preparação de Fontes cie Calíirsçac: l"in e Bi

J.A.Osso Jr..A.S.F.de Sousa e R.F. da Silva

Departamento de Física. Inst i tu to de Engenharia Nuclear CIEM C"*EP4.

Caixa Postal 218S

Rio cie Janeira - RJ - Eresil

Este trabalho descreve tadas as etapas envolvidas na preparação ds uuas

fontes tíe calibraçao, " Pin s ~'EÍ, usadas em física nuclear.

Essas fantes são produzidas através das reações nucleares:

511V rn e natPfc Cp.xn] 2 Q 7Ei

Os alvos foram irradiados com feixes de partículas produzidos pslo Ci-

clotron CV-28 do Instituto de Engenharia Nuclear. Os rendimento de pro

dução e separações químicas são descritas, assim como a pureza úzs pro

dutos finais.



SIMULAÇÃO DA RESPOSTA DE UM DETECTOR TIPO

"SELF-POWERED GAMMA DETECTOR" UTILIZANDO O MÉTODO DE MONTE CARLO

Josemary A.C. Gonçalves e Homero E.B. Pérez

Comissão Nacional de Energia Nuclear - SP

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares -

05499 - São Paulo - Brasil

Os detectores auto-alimentados ("Self-Powered") são

correntemente utilizados como instrumentação em reatores nucleares

de potência, para mapeamento de fluxo e para monitoração da taxa de

queima no combustível. Estes detectores, porém, são sensíveis tanto

a neutrons quanto a radiação gana, o que impede, entre outros, c

conhecimento preciso da relação nêutron/gama no local de medida.

Com o propósito de determinar o fluxo de raios gama emitidos

durante o processo de fissão, está em desenvolvimento um detector

de radiação gama, insensível a neutrons, ou "Self-Powered Ganma

Detector" (SPGD). Este tipo de detector ten sua resposta bastante

influenciada pelas características do material que constitue seu

emissor, uma vez que, mesmo em ausência de diferença de potencial

aplicada, tem-se uma corrente elétrica gerada a partir de elétrons

de recuo decorrentes da interação da radiação y incidente no

detector.

A fira de otimizar a geometria do SPGD, conduzindo a uma

melhora significativa em suas condições de funcionacento,

desenvolveu-se um código para simulação de sua resposta, em ternos

de sensibilidade, à radiação gama de fissão presente em um reator

nuclear, empregando-se o método de Monte Cario. O prograna é

composto de várias subrotinas que descrevem os fenômenos que

ocorrem no interior do SPGD, e estão divididas em três categorias.

A primeira refere-se ao algoritmo para simulação do espectro gama

de fissão. As subrotinas da segunda categoria determinas a

intensidade da radiação y Que atravessa o detector, bem cczo o

transporte de elétrons e positrons nele produzidos. Na terceira

categoria estão as subrotinas que fornecer, a carga coletada e a

sensibilidade do SPGD. Para esse estudo considerou-se o emissor com
208

geometria cilíndrica e constituído de fb



iSTÍDO ü.\ £?ROronÇ&) DE CAMPO Mfi)IO PAPA O ES77^O

MfiSER CE SICKE

J-E-TAL DO

J.R. Fleitas e M.C. Nenes

Uhiv. de São Paulo

Instituto de Física

Depto. de Física Matemática

Neste trabalho estuãaros una aproximação de carpo médio para o estado

fundanenteal do modelo do Maser de Dicke

H • y
K K

j a)

Sabemos çue no caso G * 0 o sistema ê integrável e para G' 0 o siste

ma é inteçrável. Mostramos que o e-. tado fundamental do sistena em arjos

os casos é bem aproximado por um produto de estados coerentes que cote-

mos via aproximação de campo médio. Ccrparamos con o auto estado exato

nos dois casos.



TFATAKZríTO APROXIMADO DA INTERAÇÃO COULOMBIANA NO

PROBLEMA DE TRÊS CORPOS

K. Ueta

Ir.stituto de Fisica, Universidade 6-J Sao Paulo

Cx. Postal 20615, São Paulo, Brasil

G. W. Bund

Instituto de Física Teórica, Universidade Estadual Paulista

Rua Pamplona 145, São Paulo, Brasil

Era alguns processos envolvendo três corpos, a matriz T associada a

um certo par de partículas é dominada pelo'polo de estado ligado do

par. Iiesse caso, a interação V entre essas partículas pode ser aproxirr.a

da por um potencial separável da forma Vg = V | Y £ I > ^ ^ E L ' V • o n d e

® a f u nÇ^° d e onda do estado ligado. Essa aproximação é conheci^

da como UPA (unitary pole approximation). 0 nosso objetivo é o de cons-

truir, com base na UPA, uma aproximação separável para um potencial V

que consiste de uma parte atrativa de curto alcance, V . , e de uma

repulsão coulombiana ZZ'e /r. Por simplicidade, admitimos que v
n u ci e ar,

já é da forma separável, com um fator de forma |g) do tipo Yamaguchi. 0

fator de forma da UPA, V I Y E L ^ ' P o d e e n t^o ser determinado analitica-

mer.te e é a soma de |g) com um termo |v ) dado por uma série que

envolve polír.omios de Gegenbauer (H. van Haeringen, "Charged-Particle

Interactions", Coulomb Press L^yden (1985)). CorriO exemplo concreto, to-

mamos V como sendo um potencial que produz o estado de "single-parti -
17

cie1 Id,/, do proton no F.
5/2
res

ticos. Por esse motivo, fazemos uma segunda aproximação substituindo v

A expressão exata de v não permite que sejam feitos cálculos analí-

c

por uma soma de termos do tipo Yamaguchi. A diferença V "v
nuclear

 d-

ve simular a barreira coulombiana. De fato, construindo-se o potencial

local equivalente a esse potencial não-local, obtem-se um potencial re-

pulsivo que concorda muito bem com a barreira coulombiana até distân-

cias relativamente grandes (r£10 fm, quando se usam três termos de Ya-

maguchi para aproximar v ). É possível que, em algumas situações (por
1 ft •» 1 6

exemplo, nos estados ligados do F e nas reações de stripping 0(d,n)
17 16
F no modelo de três corpos 0 + p + n ), a parte de longo alcancefm) da repulsão coulombiana não seja muito importante. Nesses

cases, a aproximação separável que estamos propondo pode ser particular;

mente útil por permitir um cálculo de Faddeev ccr.vencicnal.



PROJETO DO SISTEMA DE IMflS PRINCIPAIS DO MICROTRON "BOOSTER" DO IFUSP

L.R.P. Kassab, Y. Miyao, G. Moscati

O sistema de aceleração do acelerador de elétrons de onda co£

tínua de 30 MeV do IFUSP é constituído por 3 subsistemas de aceleração.

Dentre eles temos o microtron "booster" que representa o 29 subsiste-

na de aceleração, composto por uma estrutura1 aceleradora e dois ímãs

dipolares de 180°, posicionados nas extremidades da estrutura acelera-

dora. 0 feixe de elétrons entra neste subsistema com energia de 1,93 MeV

e, apôs 5 voltas, alcança energia de 5,1 MeV.

Em um acelerador deste tipo, o feixe de elétrons retorna a e£

trutura aceleradora principal devido aos Tmãs defletores de 180°. Para

que, em cada volta, os elétron* encontrem a onda aceieradora na mesma

fase ressonante e sejam acelerados, é preciso que seja satisfeita a

condição de ressonância expressa pela relação ~. A E * V A B , onde E é

a energia ganha por volta, A é o comprimento de onda da microonda ace-

leradora, B é o campo magnético doíímãseV é um número inteiro. Para os

elétrons circularem várias vezes e ganharem energia em cada volta, o

campo magnético deve ser bastante uniforme de maneira a minimizar o erro

de fase com o qual o feixe de elétrons retorna para a estrutura acelera

dora. As inomogeneidades presentes nos "gaps" de ar dos ímãs serão eli^

minadas por meio de correções feitas com bobinas corretoras construí-

das na forma de circuito impresso. Entretanto, tal procedimento não e-

1i mi na a presença dos campos de borda que acarretam defocalização ver-

tical e deslocamento horizontal do feixe. Estes efeitos são atenuados

por uma alteração conveniente da configuração dos campos de borda, ob-

tida por meio de pares de pólos auxiliares posicionados nas bordas dos

setores magnéticos, que cria campos magnéticos reversos ao campo uni-

forme.

0 custo destes ímãs justifica o estudo de um modelo antes da
construção, o que foi feito por meio do programa "Poisson" que calcula
a distribuição do campo magnético no plano de simetria do "gap" dos
ímãs. 0 programa "Ptrace" permitiu estudar a ótica do feixe de elétrons
e ajustar a distância entre os Tmãs de 180°.
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ESTRUTURA NUCLEAR DE PR

M. A.Rizzutto'.V. Vanin, E. W.Cybulska, R. V. Ribasv W. A Seale, M. N.
Rao, J.R.B. Oliveira, N.H. Medina , S. Botelho , V. Guimarães* e
L.G.R. Emediato*.

Dentro do objetivo de estudo sistemático de núcleos ímpar-ímpar

na região de massa Asl30 < 1 H 2 H 3 ), está se estudando a estrutura
138

nu-clear de Pr. Núcleos nesta região de massa são preditos como

jr-soft , ou seja, são facilmente deformáveis em relação ao ângulo

que mede a triaxialidade na representação polar das deformações quadru

polares. A presença de quasi partículas em orbitais de alto-j pode in-

fluenciar a forma nuclear, dirigindo-a para valores específicos de y

que dependem da posição do-nível de Fermi. Quasipartículas posiciona-

das na parte inferior da camada h favorecem formas polares axial-

mente simétricas, 7 a 0°. Enquanto que, quasipartículas posicionadas

na parte superior desta mesma camada exercem uma força de polarização

7 s -60°, a qual representa formas nucleares coletivamente oblatas.

Esta competição entre as forças de polarização das quasipartículas

impares é uma das características que faz com que o estudo de núcleos

duplamente impares nesta região de massa seja muito interessante.

0 núcleo de 8Pr está sendo estudado utilizando-se métodos de

espectroscopia gama em linha e reações de fusão evaporação,
128 14 138

Te( N,4ny) Pr, que populam estados de alto spin. Foram feitas

medidas função de excitação (55, 59 e 63MeV), distribuição angular

(0o, 65° e 90°) e coincidências y-y-t (63 e 60 MeV). Para estas

medidas foram utilizados 3 detetores de Ce, e para as medidas de

função de excitação, distribuição angular e coincidência 7-7-t (63

Mev) utilizou-se também um detetor de Nal(Tl) que estava em coincidên-

cia com pelo menos um Ce. A análise de dados ainda está em andamento

indicando a existência de uma possível banda formada pelos gamas de

136, 199, 396, 402, 514 e 545 keV e uma estrutura de níveis do tipo de

"single-particle".
Referências:
(1) M. A. Rizzutto - Tese de Mestrado - Universidade de São Paulo -
Instituto de Fisica - Laboratório Pelletron - 1989.
(2) J.R.B. Oliveira et ai. - Phys. Rev. C39(1989)2250.
(3) L.G.R. Ernediato - Tese de Mestrado - Universidade de São Paulo
Instituto de Fisica - Laboratório Pelletron - 1990.
(4) Y.S. Chen et ai. Phys. Rev. C28(1983)2437
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PARTICLE-SFIN COUPLING IN A CHAOTIC SYSTEM: LOCALIZATION-DELOCALIZATIGN

IN THE HUSIMI DISTRIBUTIONS

M.A.M. de Agui3r*+ and K. Furuya*"1"

UNICAMP - IFGW, DFESGM, CP 6165, Campinas, SP

C.H. Lewenkopf*

Max-Planck-Institut fur Kernphysik, D-6900 Heidelberg, Germany

and

M.C. Nemes*+

Instituto de Física, Depto. de Física Matemática

Universidade de São Paulo, CP. 20516, SP

The wave-functions of the Dicke Hamiltonian, describing a spin

coupled to a bosonic mode, are studied via Husimi distributions.

Projections of these distributions are made for both the spin and

particle degrees of freedon for the case where the total spin is J = 9/2.

A classical analogue of this system is obtained with the help of

coherent^states. It is found that for energy ranges where the classical

motion is mostly regular, the Husimi distribution of several wave-

functions show the scar of simple periodic orbits or tori when projected

into the particle phase-space. Surprisingly, these same distributions,

when projected into the spin phase-space, are spread through large

regions and no scars are observed. A qualitative explanation of this fact

is given in terms of border effects due to the finiteness of the spin

phase-space.

* Supported in part by CNPq
+ Supported in part by FINEP



Estudo da Fotodesintegração de ActinTdeos com Radiação Gama de Captura de
Niutrons.

Marco A.P.V. de Moraes, Luiz Paulo Geraldo e MarTlia Cesar Khouri

Comissão Nacional de Energia Nuclear-SP
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

Caixa Postal 11049 - Pinheiros
05499 - São Paulo - Brasil

Foi feito um estudo da fotodesintegração do 2 3 2Th, 2 3 3U, 2 3 8U, 2 3 7Np e
239 - -

Pu utilizando fotons monocromáticos produzidos pela captura de neutrons
térmicos no reator IEA-R1.

As secçoes de choque de fotofissao e fotoniutrons foram medidas no i£
tervalo de 5 a 11 MeV. A partir dos dados das secçoes de choque foram cal eu

238 ~

ladas as fissionabilidades relativas OY,f(x)/oY,f( U) que dentro do inter
valo de energia considerado mostrou-se independente da energia de excitação.
A competição entre a emissão de neutrons e fissão Tn/rf também foi calculada
mantendo-se constante para cada núcleo. Foram calculadas as secçoes de ch£
que de absorção total e a probabilidade de fissão.

Os resultados obtidos foram comparados com os de outros autores.



ELECTROFISSION AND PHOTCFISSION OF
239

Pu

M.A.V.Reigota and J.D.T.Arruda Neto

239 —2

Pu targets with thicknesses of aproximately 1.0 mg.cn

are being irradiated with electron beams, and photons fron "electron

fcremsstrahiunc", of the IFUSP Linac at energies from 7 to 60 Mev. Mica

foils are Leing used as fission fragments detectors.

The total electrofission cross sections, and the angular

distributions of fission fragments, are analysed using the virtual

photon formalism. This analysis show the. the angular distributions

becomes practically isotropic after 7.0 Mev electron energy. The cor.tri

butions of nultipolar components Ml/ E2 (T=0) and E2(T=1) in the phcto-

fission channel, in the energy interval from 7 to 30 Mev, are being

deduced.



A RESSONÂNCIA DO PION NO MODELO SIGMA LINEAR

M.C.Nemes, M.Nielsen, M.M. cie Oliveira, j.ts Providência

Instituto de Física - Universidade C~ São Paulo
Caixa Postal 2C.5T£ - CED C1498 - Sêc ==J1O - S?

O objetivo do trabalhe é estudar os modos coletivos que descrevem o

píon no modelo sigma linear , principalmente os rccí^s acima do limiar do

continuo de quark-antiquark. Para tanto vemos usar c tratamento de TDHF no

limite de pequenas amplitudes em terno a solução de c*npo-médio de modelo, e

assim obter as equaçBes que descrevem a dinâmica dos rodos coletivos num trata
(2) ~mento de RPA. A hamiltoniana efetiva que descreve c rodeio necessita de

contratermos que dependem de um parâmetro tíe cutoff A. Esses centratermos são

necessários para garantir que o estado de mínima energia seja realmente um mí-

nimo 'e permitir a definição da massa do tnéson escalar no vácuo. Além disso,

eles garantem que todas as quantidades físicas são ir-ependentes de A no limi-

te A —»• oD,contudo,para valores de A > Ac, com A c = 2,07M (M = 320 MeV é a

massa do quark constituinte), o modelo apresenta instabilidade, que como já

discutido por Perry sempre irá existir em modelos çue não sejam assintotica

mente livres.

Quando usamos A<A obtemos um outro modo discreto (alén cc próprio

píon cuja energia é 140 MeV) com energia > 45 GeV o ç-_s, nos parece, carece de

significado físico.

Quando analisamos a regra de soma obtida (çue é sempre satisfeita pa

ra A < A C ) para valores de A>A observamos que ela á -enos violada (~2Sí) para

A = 15 M. Interpretamos esse resultado como uma indicação de que para esse va-

lor do cutoff a instabilidade teria pouca influência score os resultados. Ca_l

culamos a função de strength, que representa a ressonância de pícn no contínuo

q-q, para esse valor de A.

Referências
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2. M.C.Nemes, M.Nielsen, M.M.de Oliveira and J.da Previdência, preprint IRJSP
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DETERMINAÇÃO DA TAXA DB DESINTEGRAÇÃO DO Cd-109 POR COINCIDÊNCIA

2T(BS)e—X.

M.F.Koskinas e M.S.Dias

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN/SP

A taxa de desintegração do Cd-109 foi determinada utilizando-se

o sistema de, coincidência 2ir(BS)e~-X do Laboratório de Metrologia Nu

clear do IPEN.

Este sistema é constituído de um detector de silício tipo barrei,

ra de superfície, para detecção de elétrons, acoplado a um cristal de

Nal(Tl) de janela fina, adequado para a detecção de raio-X e gamas de

baixa energia.

A taxa de desintegração é obtida pela medida em coincidência dos

elétrons K provenientes do processo de conversão interna e . dos

raio-Xj, associados, utilizando-se a técnica de extrapolação. Esta téc

nica consiste na variação da eficiência de detecção para elétrons do

detector de barreira de superfície em função das contagens observa

das.

Esta eficiência, foi variada alterando-se a distância fonte-detec

tor, num intervalo de 0,09 a 0,019. Extrapolando-se a eficiência para

unidade (valor máximo), determina-se a taxa de desintegração.

O resultado foi comparado àquele obtido utilizando-se o sistema

de medida absoluta com detector proporcional pressurizado 4ir (PPC).

A partir das medidas feitas no sistema 2n(BS)e—X e das medidas

no detector 4irPPC, foi possível a determinação da razão entre a proba

bilidade de captura e conversão interna de elétrons K pela probabi^i

dade de conversão interna de elétrons K.

0 resultado obtido foi (2,8883 - 0,016).
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UM TRATAMENTO RELATIVISTICO CLÁSSICO PARA O
PROCESSO DE NUCLEAÇÃO

" M.
Instituto de Fisica - Universidade de São Paulo

Caixa Postal 20.516 - CEP 01498 - São Paulo - SP

J. da Providência
Centro de Fisica Teórica - Universidade de Coimbra

P-3000 - Coimbra - Portugal

Nos últimos anos uma quantidade bastante grande de modelos cm teoria de campos
foi introduzida para o estudo da matéria nuclear e núcleos finitos. Esses modelos acoplam
cempos fomiónicos à campos bosônicos escalarei, vetoriais, pseudoescaiares, etc... Alem
disso pode existir termos de interação entre os vários campos bosônicos da teoria.

Neste trabalho nós estudamos o processo de nuclcação num modelo muito simples,
que consiste de um sistema de partículas clássicas relativisticas, interagindo apenas com
um campo de mesons escalares também clássico. A única diferença entre este modelo e o
limite clássico do modelo de Walecka [1] é a ausência dos mesons vetoriais.

Estamos interessados em estudar a teoria de nucleação ( crescimento e evaporação
de gotas) num meio homogêneo infinito, num tratamento clássico usando a equação de
Thomas-Fermi. A dependência com a temperatura é introduzida através da função dis-
tribuição que maximiza a entropia do sistema.

Através do estudo da energia livre por nucleon, cm função da densidade e da tempe-
ratura, podemos prever em que condições uma gnta formada num meio homogêneo gasoso
irá crescer ou evaporar.O crescimento da gota indica a ocorrência de uma transição de fase.

Nosso estudo mostra que a transição de fase é favorecida para baixas temperaturas e
também fornece os valores da temperatura para os <iuais ela nunca ocorre [2].

E importante salientar que apesar do tratamento ser clássico, ingredientes quânticos
básicos, tais como a produção de antiparticulas e o principio de Pauli, foram adequada-
mente levados em conta.

REFERÊNCIAS
1) B.D. Serot and J.D. Walecka, Aiv. Nucl. Phys. 16 (19S6) 1.
2) M. Nielsen and J. da Providência, J. Phys. G 16 (1990) 649.
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RPA COM NÚMERO DE PARTÍCULAS FIXOS

M «aro Kyotokn

Depio de Física-CCEN-UFPB

68059 João Pessoa - PB

Recentemente1), obtirem os a seguinte equação de RPA modificada

/ u M / r M k R P A f c " o \(Yff\
B " A H ) \ Z l í ) í s h u I o - C « ) \ Z N ) ' (1)

Nesta equação at matrices AN, BN e Cw são obtidas a partir de funções

de onda com número de parti cuias definido, e são funções complicadas de vf

e vpt parâmetros rariacionais bastante conhecidos dentro do esquema de BCS.

Para se obter estas expressões, as integrais que aparecem devido a restauração

da quebra de simetria no número de partículas foram resolridas analiticamente.

Para testar a validade de nossas formulas, tomamos o limite para um sis-

tema com grande número de partículas e neste limite pudemos reprodutir os

elementos de matriz obtidos preriamente nt ref. 2.

Além dessa contribuição deduzimos novamente a conhecida equação de

FBCS (Fixed BCS), desta Tez com a integrais no angulo de gauge efetuadas

analiticamente.

1) M.Kyotoku.K.W.Schmid.F.Grummer and A.Faeisler,

PhTS.Rer 041,284(1990)

7) J.H.Feldman.Nncl.PhTi. 21, 258 (1961);

D.R.Bes and R.A.Broglia 80, 289 (1966) .



iMEDIDA DO COMPRIMENTO DE CORRELAÇÃO DE DUAS PARTÍCULAS

EM COLISÕES PERIFÉRICAS DE ÍONS PESADOS

M. Bracco, M.C. Nomes e F.S. Navp.rra

Instituto de Física - Universidade de São Paulo

Caixa Postal 20.516 - CEP 01498 - São Paulo - SP

Em colisões a altas energias procura-se, através de estudos interferométrieos medir

o raio da fonte (das paiticulas produzidas),o qual c essencial para a determinação da

densidade de energia e condições de produção do plasma de quarks e gluons (QGP).

Em colisões centrais, espera-se uma clara separação entre alvo, projétil e o "firebail"

intermediário. Este "firebalf é a fonte cujo raio se procura medir.

Em colisões periféricas, não há formação de "fireball", nem produção de QGP.. Mas

pode-se tentar medir o comprimento de correlação, re ,de duas partículas dentro da matéria

nuclear. Não há possível confusão com o raio da fonte, pois neste caso ela não está bem

definida.

O rc , nos dá informação sobre o estágio inicial da matéria nuclear em colisões perifé-

ricas.

Nós desenvolvemos o formalismo de emissão de nucleons. inicialmente proposto por

Feshbach t Zabek (1), e mais tarde por Bertulani et ali. (2). no qual o único parâmetro é

o rc entre duas partículas, que pode ser assim estimado comparando nossas predições para

a seção de choque diferencial com aquela medida experimentalmente (3).

REFERÊNCIAS

1) H, Feshbach and M. Zabek, An. of Phys. G 107 (1977) 110.

2) C. A. Bertulani et ali., Jf«f. Pkys. Lett. G 14 (19S9) 1315.

3) M.E. Bracco, F.S.Navarra and M.C. Nemes, São Paulo University.prepint (1990).



ESTUDO DO C?£S dASSICD IM UM SISTEMA DE ESPAÇO DE FASE FDÍITO

M. Trindade dos Santos ( * )

K. Furuya { ** )

M.C. Nanes ( * )

Recentemente mostrou-se que sistemas caóticos com dois graus de liber-

dade, um dos quais é representado* por na nrnento angular exibem propriedades in

feressantes no que se refere ao ccnçortamento das órbitas periódicas e corres -

pendentes distribuições de Husirci no espaço de fase. Esses ccnporta-rer.tos foram

explicados cano conseqüência da finitude do espaço de fase do grau de liberdade

de momento angular.

Nesses contexto, decididos estudar um sistema xsa dois graus de liberdade, an-Jbos

representados por merentos angulares

H = e ( S, + S- ) • A S-. S 2

e estudar o comportamento clássico e quântico do mesmo. Resultados para a apro-

ximação semiclãssica da eq. (1) foram obtidos assim como algumas órbitas periódi-

cas.

( * ) (Hiversidade de São Paulo

Depto. de Física Matemática ( apoio EAPESP e CNPq )

( ** ) Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Física Teórica ( apoio CNPq )



TEST!-. DC D5 FG£«E C1&SSICA. O DE

( * 1 f ** 1
N. fcrbex1 f e M.C.Naaes * '

ttúvsrsidade de São Paulo

Instituto de Física

* Depto. de Física Matemática

0 modelo de fonte clássica e s colisões xelativisticas proton proton
foi utilizado con relativo sucesso para explicar a produção de pions na
aproximação eitonal .

ífa presente trabalho, estendemos o modelo para produção de n tipos
de partículas con a hipótese de independência das fontes. Expressões a-
naliticas para Eultiplicidade e seções cheque fcrera obtidas. Dentro des
te contexto, tratsnos o modelo calculando a razão de multiplicidade par*
produção de pions e Kaos-. Essa razão é essencialmente independente da
massa, o que cortradiz'os dados experimentais.

Assim concluinos que a aproximação eikonal para o modelo de fonte
clássica não é satisfatório. Propones então una extensão do modelo para
incluir processos mais inelãsticos, por exemplo a formação e expansão de
una matéria densa e quente ( como fonte alternativa ) .

(1) H.M.França e Y.Karna Rev. Bras. Fis . 8 (1978) 127

<*) subvencionado pela CAPES
(**) subvencionado pela FAPESP
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CMJBRAÇÃO DO DOSfiETBD DE l&TTPUfS DE fZSSOO t »

Patricia Wieland Fajardo M
Cláudia Lúcia Pinho Maurício

*Xnstituto de Engenharia Nuclear .
**Instituto de Radioproteção e Dosicetria - IFD/CKEN

Descreve-se o Método de de un dosínetro pessoal de neutrons de a l -
bedo no coat» de neutrons gerado pela operação do cídotron do Instituto de Bige-
nharia Nuclear. Este método uti l iza a técnica da mcnoesfera de albedo desenvolvida
pelo K£K, Aleaanha. Os fatoces de mttihr^Sn enccntrados são dados ea função da ra
são entre as respostas dos oofionsites incidentes e de albedo do dosíraetro. Os re-
sultados apresentados cobrem una aopla faixa do espectro de neutrons do cíclc^ron
do UN.

lhe general netnoô of calibration of an albedo neutron personnel dosimeter at
the neutxon field of the cyclotron of the Instituto de Engenharia Nuclear are

described, ttiis method is based on the single sphere albedo system developed by
XfX, Germany. The calibration factors are related to the rate of the incident to
albeoo response of the dosimeter. The results were obtained for a representative
range of the neutron spectrun of the cyclotron at IEN.
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UM ESTUDO SOBRE A INFLUENCIA DOS FATC-ÍS GEOMÉTRICOS EM MEDIDAS COM FON

TES ALFA-EMI5S0RAS

Ricardo Andrade Terini

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Departamento de Física

O trabalho descreve resultados de medidas espectrométricas e de

atividade de fontes emissoras de partículas alfa, preparadas por evapo-

ração em mylar, em diversas condições geométricas de medição. As medi-

da? foram feitas com um detetor de Si de barreira de superfície nur.a C£

mara onde se produzia vácuo. Um goniômctro permitiu a variação do angu

Io 6 de emissão a ser detectado, tornando possível a medida da distri-

buição angular da emissão das partículas a pela amostra c a análise

dos espectros de energia levantados en cada situação.

Foi possível, então, verificar que aumentando-se 6 a partir da no_r

mal, ocorria uni crescimento da largura do espectro, pelo aumento da

"cauda" de baixas energias, bem como c deslocamento do pico do espec-

tro. Dessa maneira, as medidas de energia e, até, a identificação <?o

isótopo eraissor, ficara afetadas quando as medidas não são frontais.

Por outro lado, a atividade da fonte foi obtida era duas distancias

d entre fonte e detetor, para 6 variando entre 0o e 90°. Tais nedi^

áb.f "'«•'•ara feitas com e sem coliraador, justaposto ã janela do detetor,

de modo que o ângulo sólido de medida variou entre ^10"3 a 10~2 sr e

de <vlO" a 1,0 sr, respectivamente. Os resultados mostraram uma ind£

pendência das contagens medidas com e para 0o < Ç< 80° quando se util_i

zava colímador e para 0o < e< 20° sem colircador.

Foi feita, então, a análise da melhor condição para tais medidas e

a determinação da atividade absoluta da fonte, verificando-se forte de-

pendência da precisão cora que o fator de geometria era determinado.



Matriz densidade da Matéria Nuclear Pelativística.

Sara Cruz Barrios

Instituto de Física, USP CP 23516 - 01498 São Paulo-SP

Investigamos a estrutura da matriz densidade na matéria nuclear rela

tivística para momentos maiores que o mmento de Fermi, ou seja, { k » kJ

dentro do modelo o + w do Walecka.

A Matrix densidade é escrita em termos dos spinores dos nucleons,com

a massa destes nucleons modificada pela presença da matéria nuclear.

Também incluímos a componente " exótica " dos spinores a qual descre

ve os estados de energia negativa ( ar.ti-nucleons ).

Calculamos as correções ã matrix densidade quando excitações do tipo

2 partículas 2 buracos são considerados como correções ao estalo fundamen -

tal da teoria relativística. Encontramos que as excitações que chamamos no

início da componente exótica da matriz densidade são tão fortes e coerentes

que inibem o uso de teoria de perturbação.

Também consideramos a troca de picns no cálculo da corponente de al-

tos mementos para a matriz densidade e vimos que os resultados obtidos pa

ra a componente exótica são insensíveis à troca de pions, a menos que inclu

amos correlações de curto alcance.
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EFEITO DA REABSORÇAO DE MESONS IT Ni A FISSÃO DOS PRÉ-ACTi\l DF.OS

S.S1MI0NATT0 J. D. T. ARRUDA NETO E M. L YONEAMA

INST. DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

As medidas da seção de choque de fotofissão no Bi e Pb de 30 Mev

até 250 Mev revelaram ern 200 Mev uma estrutura inesperada.

Posteriormente evidências teóricas sobre a estrutura foram primeiramente
3)reveladas por Guaraldo et ai. ao computar os valores da energia média de

exitação em função da energia do fóton atrvés do modelo de cascata

intranuclear (INC),fig;l.

Uma visão mais clara dos fenômenos observados pode ser obtida introduzindo-se

os efeitos da reabsorção de mésons n no modelo de energia média de excitação
4)

em função da multiplicidade média total devido a Leprêtre et ai .

Tal procedimento alem de constituir uma exteção do modelo de Leprêtre esta

baseada no fato de que a reabsorção de mésons it processa-se pela quebra de

um par correlacionado do tipo quase-deuteron.

REF:

1) J. D. T. ARRUDA NETO et al.,Phys. Rev. C 34,935 (1936).

2) J. D. T. ARRUDA NETO et aL.Phys. Rev. C 41,354 (1990).

3) FRASCATI PREPRINT LNF - S8/5S (P) I9SS.

4) LEPRÊTRE et aL.Nucl. Phys. A 390,221 (1982).
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Decaimento'estatístico nor protons do Ca excitado t>or fotons
39reais, para o estado fundamental do K.r.a reniao da ressonância cj-

cjante de dirolo elétrico.

S.B. Herdade (Laboratório do Acelerador Linear, IF-USP) e

H.J. Enrich (Institut fur Kernphysik, Univ. Mainz, Alemanha)

A secção de chocme para a reação Ca(Y ,p ) K g s, calculada com

base no modelo estatístico, utilizando-se uma verslo modificada do pro

grama STAPRE , é comparada com resultados experimentais da litera-

tura na faixa de energia 13,0 - 20,0 MeV. Na região da ressonância
40gigante de dipolo elétrico, o Ca pode decair via três canais: neu-

39 39trons, protons e alfas, levando aos núcleos residuais Ca, K e

Ar, respectivamente. No presente cálculo, cerca de 36 níveis conhe-

cidos da literatura foram utilizados para E (39Ca)< 4,02 MeV, E (39K)

< 4,10 MeV e E ( A r ) ^ 6,61 MeV, onde E são as energias de excita-

ção dos núcleos residuais correspondentes. Em energias mais elevadas,

densidades de níveis foram calculadas com base no modelo do gas de

Termi com retrodeslocantento. O resultado dos cálculos foi comparado

com os dados experimentais de maneira absoluta, sem nehuma normaliza-

rão. A comparação mostra que, para baixas energias de excitação do

^ Ca (Cü k. 17 MeV) , o decaimento de níveis 1~ deste núcleo para o esta
39

<?o fundamental do K é totalmente estatístico, mas para 0)711 MeV

(pico da ressonância gigante de dipolo elétrico) outros mecanismos

(direto, semi-direto) devem dar uma grande contribuição para este

decaimento.
Referências;

1) M. Uhl, Report IAEA-190, International Atomic Energy Agency

(1976).

2) D.Brr.jnik, D. Jammik, G. Kernel, U. Miklavzic, and A. Stano-

vnik, Phys. Rev. Ç9 (1974) 1901.



"Splitting" da ressonância gio-ar.te de d:polo elétrico (RGD)

no Mg.

S.B. Herdade (Laboratório do Acelerador Linear - IF-üSP)

0 "Mg e um núcleo defornado da camada sá, possivelmente tria-

xial, cora isospin do estado fundamental T 3= 0. A RGD neste núcleo
o '

apresenta uma estrutura aue pode ser atribuica tanto ã sua deforma-

ção como à excitação de estados com diferentes isosoins. No presente

trabalho, cada componente da seceção de chooue total de fotoabsorção

ào Mg é representada por uma curva Lotentziana

onde (ú ê a energia do foton incidente, E . é a enerqia corresponden-

te ã secção de choaue (J" . , e P . é a largura da componente. A inten-

sidade (área sob cada Lorentziana) é dada por S. ~ f Q*. (isSXtà-—-<J1- V-l

Quatro Lorentzianas com áreas S,, S~, S, e S, correspondentes às cor_

ponentes (K = 0 , ^ ) , (K=0, T^),(K=1, T^) e (K=l, T̂ .) , respectivamente,

foram construídas satisfazendo às condições irr.costas pelas teorias

sobre o "splitting" da RGD no Mg devido ã deformação ( ' e ao iso-
spin (2)í3)(4)f a s a b e r :

> ] < =0'7' Em2-EmrEm4-Em3-4'6 MeV' Em3-E
mr

Em4-Em2=4'5

MeV. A soma das 4 Lcrentzianas foi normalizada para os dados experi-

mentais da literatura correspondente:; ã secçlc de choaue total de

fotoabsorção , tomando-se as larguras T* . como parâmetros ajus-

táveis livres. 0 melhor ajuste aos dados exoerirr.entais foi obtido

com V ̂  f 2=2,O MeV e j
1
3= [^=5,0 MeV, valores cue caem dentro da sis-

temática para núcleos deformados * . A largura naior das componentes

relativas a K=l, 5,0 MeV, pode ser atribuída a um "Splitting" não

resolvido de cada uma destas componentes devido ã uma possível tria-

xialidade do núcleo 26Mg (8).

Referências; 1) M.Danos, Nucl.Phys.5(1953i23. 2)S.Fallieros and

B. Goulard, Nucl.Phys. A147(1970)593. 3)R.D. Akvus and S.Fallieros,

Phys.Rev.Lett. 27(1971)1016. 4)E.Hayward, B.F.Gibson, and J.S.O'Con-

nell, Phvs.Rev. Ç_5 U972) 846 . 5) S.C.Fultz e- ai.,Phys.Rev.Ç4 (1971)

149. 6)K.Wienhard et al., Nucl .Phvs.A28_0( 19"""i 109. 7) B.L. Berman,

"Atlas of Photoneutrcn Cross Sections obtai:;er. vith Monoenergetic

Photons", Report UCRL-78482 (1976). 3) D.Kur.it:-.,?hvs .Rev.C5 (1972) ̂68 .



Ur. •":-.-.í.ctrõrr;etrj_riara o e s tudo do e = r.,alha.nr-nto Compton r.Mclear e

f it.cr>rr r: :*:5c de r e s i n s ' ' e.~ e n e r g i a s i n t e r m e d i á r i a s .

J.Ar.r•:.•;.: (í!a>: Mdnck I r i s t i ' u t fur Cher.ie, Miir .z) , A.Biurcnri , ."'..

."chrr.lLi; I r . s t i t u t fui Kornphy.-.ik, Univer = i t â t Ka inz ) , h. Schoch (Phvsi-

'.-.aiisch1-.-- Tnsti f J t / J r . i v e ^ s i tVt ííonn) , S.r. "dade I n s t i t u t o úr- F í s i c a ,

•JSP), "•'.. Schumacher e G. Muller ( I I Phys ika l i sc r . es I n s t i t u t , GÔt t ingen '

A fc-.":-redação de pions neutros e o esoalhar.ento Ccmpton nuclear

em energias intermediárias(2CO-800 MeVj sio processos adequados para

estudar as modificações das propriedades da ressonância^ (1232) num

ar.biente r.uclear . Por outre lado, o espalhamento Cor.pton pelo pro-

ton ou neutron per-ite a obtenção das polarizabilidades elétrica e maes-
(2)

netica ces.as partículas . Entretanto, o estudo experimental do es-

palhaments Compton nuclear, acima do limiar da fetoprodução de mesons

1T °, é dificultado pelo elevado "background" produzido pelos fotons

de decairsnto destes mesons. Um espectrernetro de fotons foi projetado

e está ser.do construido para a deterr.ir.açlo simultânea da fotoproduçao

dell0 e espalhamento Compton nuclear r.a faixa de energia 200-800 MeV,

utilizar.ee íotons reais monocromáticos provenientes de um "tageer" ins-

talado jur.-3 ao microtron de Mainz, yjy.i B, de 840 MeV. A Figura mostra

ura esauer.a ao espectrômetro. Os fotons espalhados pelo alvo em estudo

serão detectados por um grande detector de NaI [ô =48 cm, 1=63 cm), coir

uma resolução er. energia de ** 2\. Os me-

sons 1Í° serio detectados através de

seus 2 fotons de decaimento (98,8% do

decair.ento total), o de maior energia

no detector de Kal e o de menor energia

num "castelo" de cristais de BaF2, con

Arranjo 21T de

cristais =2"

Í,, lf_= fc-ons de decaimento1 l2 it

geometria 2TÍ . Estes fotons de decaimen-

to serão detectados simultaneanente em

coincidência, para c estudo da fotoprocu

ção dos 7», e em anti-soincidência, D^

ra o estudo do escalhamento Conpton nu-

clear, aí ir. de suprinir o "background"

causado pelos mesr.cs. A performance do

espectrersetro foi estudada por meio de

sitnulaçces en cor.putador.

1) W.Wise, Nucl. Phys. A3 55 (1981' 153c.

2) V.A. P e t r u r . ' k i n , f ; v . J . N u c l . Fr .vs . 12 ( 1 9 8 1 ) 2 7 8 .



.364.

BORN-OPPBNHEIMER AND HYPERSPHERICAL

APIABATIC APPROACHS IN THE NUCLEAR AND

MOLECULAR MASS LIMITS

Sadhan K. Adhikeuri, V. P. Brito, H. T. Coelho, T. K. Das

Departamento de Física, Universidade Fedenl de Pernambuco

50739 Recife, Pernambuco, Brasil

Ground state energies of a three-particle system composed of a

distinct and two equal mass particles interacting via local S-wave potentials

is studied using Born-Oppenheimer and hyperspherica! adiabatk approachs

in the nuclear and molecular mass limits. The nuclear situation is simulated

when the ratio m of equal to distinct particle masses is of the order of unity.

The molecular situation is simulated for m » 1, when the potential among

the equal mass particles is switched off. The ratio m was varied between

the limits m ~ 1 and m » 1 and the depths and ranges of potentials were

varied to simulate intermediate situations. In all cases the extreme and the

uncoupled hyperspherical adiabatic approximations, which are the upper and

lower bounds for the exact ground state energy, is found to define a very

narrow band with the Born-Oppenheimer approximation (BOA) lying very

close to H. Thus the two types of approximations are always found to work

surprisingly well. For m < 1 the BOA produces, as expected, poorer results.
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RADIOGRAFIAS COM PARTÍCULAS CARREGADAS

S.C. Cabral1, B.A. de Souza2, ü.M. Vinagre Filho1, V.L. da

Costa1 G R.T. Lopes2

Departamento de Física

Instituto de Engenharia Nuclear

DEFI/IEN/CNEN

Rio de Janeiro - R.J. - Brasil

Está sendo desenvolvida no Departamento de Fisica

do Instituto de Engenharia Nuclear, em cooperação con o

Laboratório de Instrumentação Nuclear da COPPE/UFRJ

(LIN/COPPE), a técnica de obtenção de radiografias com

partículas carregadas usando detectores plásticos de traços

CR-39.

No mor. nto estão sendo irradiados com partículas

alfa de 28 MeV espécimens tais como: aranhas, formigas e

outros insetos com a finalidade de testar o método,

determinar es melhores condições de irradiação e tratamento

do detector plástico de traços e as limitações e capacidades

da técnica.

Devido à alta sensibilidade às pequenas variações

de densidade, esta técnica perra te ainda radiografias em

tecidos moles para detecção de tumores e outras anomalias.

O programa computacional para processamento de

imagens está sendo desenvolvido no LIN/COPPE.

1. Instituto de Engenharia Nuclear/CNEN
2. Laboratório de Instrumentação Nuclear/COPPE/UFRJ.



RPA DO MODELO N"«"

AÜTORCS: SORTELANO A. D!NIZ & BRETT V. CARLSO.W

Começamos definindo o campo dos "quasi-taesons" <f> pela diferença entre
o caispo "real" o- e o campo kédlo, est&tico e nao quantlzado ^ : ^ = <r - í
As eqs de Hartree-Fock para o nodelo s&o obtidas do principio varlacionai
6<C|H!G>-0 e supondo a função de onda tentativa para o estado fundamental
|C> como o produto de um determinate de Slater |HF> para os nucleons pelo
vácuo |M> dos quasi-mesons: |C> * |llF>jM>. As variações ó|C> s&o formadas
por estados de una partícula' e um buraco(lp-lh) e estados de um ou dois

mesons (1M ou 2M ): «|C> « £ ííC a ^ • *CaA* • «C^A^A* |[C>. As eqs de

Hartree-Fock sito:
ci»"aM -M • g*0)ufc « o ; iava

v * » 2 ) * » o ; (-v* * » 2 ) * o = g J 0kuk
Apesar de |HF> ser UM determinante de Slater o propagador dos nucleons

conte» apenas os "tadpoles" • ~ ^ V O . faltaa os ternos de fock rf>/N*S

Procuramos obter as eqs de RPA a partir do flartree-Fock dependente do

tempo(TDHF).Escrevendo a função de onda varlaclonal como:

As eqs de Bovlnento para os C 's s&o obtidas da condição 6<1r\[H-li)t)|*> -0

Se consideraistos no conjunto {e > as exclatções lp-lh e 1M , ou seja fazendo

(© ) • {a a ,A > os estados excitados serão descritos peles polos Co

propagador lp-lh e este propagador é expandido como:

Assim como no Hartee-Fock o propagador acima nao contem os devidos ternos

de troca. Para obtê-los incluímos em {e } as excltações mistas lp-lh-lM :

{e )« { B a , A , A a a ). Com este novo termo conseguimos introduzir o
I P h V V p n

termo de Fock no propagador dos nucleons, bem como os devidos termos cie

troca no propagador lp-lh:

HE«ZI+^*^^*....+IE:*3I:*....*>^<*>-O-<*....*^*5I—<•„..
Resaltantos que numa aproximação consistente devem ser incluídas en

ie > excltações com 2p-2h e 2M e correções no1 "vicuo" do RPA.



DETEÇAO DE DEFEITOS EM MATERIAIS, POR NEUTRONGRAFIA

VERGINIA REIS CRISPIM

PEN/TOPPE/ÍJFP.J-ÍAC/EE/UFIU

CP ciSO.'-Rio cc Janeiro-RJ

JES3E JAMES GOMES DA SILVA
SECRAD/IEN/CNEX

CP 21341-Rio de Janeiro-RJ

A sensibil idade da neutrongrafia para deteçãc de produtos de cor-
rosão formados en placas de Alumínio foi estudada experimentalmente por
J.Rar.t e outros* ^. Ikeda e outros* ' apresentaram alguns estudos bási-
cos relacionados com t e s t e s não des t rut ivos de impurezas e vazios ea
placas . A relação en t re a seção de choque de espalhamento e a de não
espalhaiaento para neutrons térmicos, " r " , var ia de 10~ a 1 0 * ^ , de-
pendendo do elemento. A espessura mínima detetávei do defei to deve de-
pender da ra ião , " r " , da posição do mesmo e da espessura da placa, " t " .
Esse trabalho objetiva estimar esse l imite de te ráve l , por u:?.a análise
da quantidade de neutrons térmicos que conseguem atravessar a placa cens
defeitos (modo t ransmissão) . A componente de espalhamento de neutr-ns
deve ser conhecida para analisarmos a dependência da espessura nsír.ir.a
detetüvel cor. r , t e a posição do de fe i to .
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CD's Li PKOTCABSORPTIOM MECHANISES I!i Zn EY KEANS

Cl" ELFCTP.CDIS INTEGRATION MEASUREMENTS"

Z.Carvalheiro, M.V.Tavares, J.D.T.Arruda Neto

(Instituto de Física, universidade de São Paulo}

This work aims to obtain the total photonuclear cross section

of Zn, from threshold to 60 Mev. This result will be compared

with predictions frcm Levinger's Modified Quasi-Deuteron Model

and will çive information about the nucleon-nucleon potential

through comparison with the Classical Dipole Sur. Rule.

To acccr.plish these objectives, electroexcitâtion experiments

have been performed on natural zinc targets in the University of

São Paulo Linear Accelerator, with subsequent r.easureraent of the

residual nuclei activities.

To solve the problem of discriminating amcr.ç various energy

superimposed decays, we have developed a computer program which,

given a set cf equations in the form

(where i is the equation nunber and j the variable number) is

able to fern syster.s composed of j equations ( all possible

combinations), solves them, executes an error bar scanning

procedure, and selects the solutions according to the chosen

range.

It has been used to separate the reactions and has allowed to

obtain the "traditional" £(e,n) ; (e,2n) ; (e,pn)J cross sections

as well as the "exotic" ones [ (e,p2n); (e,3n), (e,4n)J-

It should be noted that this method may perr.it the use of

natural muiti-isotcpic (and multi-atomic) targets; furthermore,

neutron capture cross sections could be obtained by means of the

inverse (y,xn) reactions, identified through t'r.e manner depicted

above.



Ata da Assembléia da XIII Reunião de Trabalho sobre Física

Nuclear no Brasil 1590 fXIII RTFNB1

As 16:30 horas do dia 5 de Setembro de 1990 foi

realizada a Assembléia da XIII RTFNB no Anfitiatro do Hotel

Glória de Caxaabu-MG, com a presença dos participantes da

mesma reunião. A mesa diretora dos trabalhos foi composta

por Paulo Reginaldo Pascholati (Presidente), Takeshi Kodama

e Nenitala Added (secretário). A seguir é descrito os tentas

tratados e as resoluções tomadas pela Assembléia.

Pauta da Assembléia apresentada pela mesa.

1 - Indicar/eleger local e comissão organizadora da Escola

de Verão Experimental de Física Nuclear 91/92.

2 - Decidir sobre convite realizado pelo presidente da

Conissáo de Energia Nuclear de envio de uma comissão de

visita aos Laboratórios da COPESP e ARAMAR.

3 - Eleger comissão Organizadora da XIV RTFNB.

4 - Outros Assuntos.

1 - Foi consultado o plenário para saber quais laboratórios

se oferecian para sediar a Escola de Verão Experimental

de Física Nuclear 91/92. Houve um levantamento de quais

os Laboratórios que ou já haviam sediado a Escola ou já

haviam se oferecido para o evento e chegou a conclusão



que já a tinham sediado uma vez e q\;e era principio foi

. sugerido que o Laboratório Pelletron de São Paulo fosse

a sede da próxima Escola. Foi er.tão indiciada ur.a

Comissão Provisória cunposta por Nelson carlin Filho e

Tereza Borello Lewin para consultar cs nembros do

Laboratório sobre o assunto e fazer publicar pelo

Boletim da SBF o resultado da consulta e a Comissão

Organizadora da Escola em caso de aceite do Laboratório

ser a sede.

2 - 0 plenário decidiu que a Comissão de Acompanhamento da

Questão Nuclear da Sociedade Brasileira de Fisica

ficaria encarregada da concretização das visitas

acompanhada por corpo técnico de assessoraciento que

julgar necessário. Iuda Goldman membro da Comissão de

Acompanhamento e presente a Assenbleia foi indicado para

levar ao conhecimento dos outros membros da Comissão a

decisão aprovada.

3 - Antonio Carlos Villari propôs que se elegesse com dois

anos de antecedência a Comissão Organizadora para a

Reunião de Trabalho sobre Fisica Nuclear no Brasil para

que ? mesma dispusesse de tempo suficiente para

satisfazer os prazos de pedido de auxilio de

Instituições do Exterior e também para o convite de

participantes estrangeiros, A proposta foi apresentada

ao plenário para decisão: a eleição da Comissão



.371.

Organizadora da RTFNB91 contra a eleição das Comissões

das RTFNB31 e RTFNB92.

Venceu a eleição das duas Comissões con 7

abstenções e 3 votos contrários.

A seguir foi apresentada a proposta de chapa

fechada para a Comissão Organizadora da RTFN391 composta

por:

Alejandro S. Toledo

A.F.R. Toledo Piza

Brett Carlson

Carlos Bertulani

Hélio Dias

Marcos N. Martins

Raul Donangelo

Não havendo nenhuma outra proposta sobre o assunto

foi colocada em votação essa proposta. A mesma foi aprovada

com um voto contrário e 11 abstenções.

Passou-se em seguida a eleição nominal para os

membros da Comissão Organizadora da RTFNB92. Foram eleitos

os seguintes nomes: Antonio C. Villari (65 votos), Vito R.

Vanin (60 votos), Gastão Krein (58 votos), Philippe Gouffon

(46 votos) e Sergio Duarte (4 3 votos). Ficou estabelecido

que esta Comissão pode agregar novos membros a sua escolha

se julgar necessário.



4 - Em outros assuntos foi apresentada apenas una proposta

pelo pessoal que trabalha em área afim ã Tísica Nuclear

(principalnente P.adioproteçâo e Dosimetriaj . A proposta

consiste em se determinar um espace na reunião:

algum(ns) seminário(s) convidado(s) e apresentação(ces)

oral(is) para assunto da área de Radicproteçào e

Dosimetria. Após discussão demorada o Plenário chegou a

conclusão que o espaço existe e que não seria o caso de

estabelecer normas sobre o assunto.

Nào havendo mais assunto a ser tratado a

Assembléia foi encerrada às 17:30 horas.
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