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R E S U M O

Estudamos os espectros de massa e energia de frag -

mentos provenientes de uma colisão próton-núcleo para energi-

as do projétil entre 80 e 350 GeV, utilizando o modelo de per

colação convencional acoplado ao decaimento secundário dos

clusters. O objetivo consiste em verificar se modelos puramen

te geométricos, como o acima citado, reproduzem os dados expe

rimentais existentes e se possível, separar os efeitos exclu-

sivamente geométricos — estatísticos, da própria física da

fragmentação. Foi verificado que este simples modelo geométri

co, com uma temperatura de cerca de 11 MeV, é capaz de repro-

duzir tanto o espectro de massa quanto o de energia.
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S U M M A R Y

We study the mass and energy spectra of the frag-

ments arising from proton-nucleus collisions at energies

between 80 and 350 GeV, using the conventional percolation

model coupled with secondary decay of the clusters. The

main purpose is to verify if such geometrical models are

able to reproduce the experimental data and if it is possible

to separate the geometric and statistical aspects of the re-

sults from the proper dynamics of fragmentation process. We

have verified that this simple geometric model, with a

temperature around 11 MeV is suficient to reproduce the

existing experimental data.
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INTRODUÇÃO

Através de reações de íons pesados a energias inter-

mediárias (20 MeV < E/n < 300 MeV) e altas (E/n < 300 MeV),pro

cura-se estudar, em laboratório, a matéria nuclear sob condi-

ções de temperatura e densidade muito acima dos valores encon-

trados em núcleos ordinários. Neste domínio de energia, podem

ocorrer vários fenômenos, bastante diferentes dos esperados em

reações a baixas energias, como por exemplo, a produção multi-

ple de píons e a fragmentação nuclear. Neste último caso, um

próton ou um Ion pesado colide com o núcleo alvo, formando um

estado intermediário que se fragmenta, a seguir, em vários pe-

daços.

A fim de deixar mais claro o que dissemos a respeito

da fragmentação, vamos repetir a classificação de Hüfner — ,

que se baseia no número e na massa dos fragmentos produzidos

e que permite uma distinção entre os processos de fissão, es -

palação e fragmentação nuclear.

Na Fig. 1, vemos que reações de espalação produzem

um fragmento pesado (A > 10, para Hüfner) , com massa Ap, da or_

dem da massa do alvo AT, (Ap £ A ? ) . Por sua vez, a fissão leva

ao aparecimento de dois fragmentos pesados, cujas massas estão

próximas ã metade da massa do alvo (Ap = k^/2). Um processo

ainda pouco estudado, a espalação profunda, produz um fragmen-

to com massa comparável â de um fragmento de fissão. Finalmen-

te, a reação de fragmentação produz váixos fragmentos com mas-

sa de até aproximadamente 1/3 de A_, motivo pelo qual é também
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chamada de multifragmentaçao.

MULTIPLICIDADE

DE FRAGMENTOS

PESADOS

Mu Uvf rog-
tn*nlaç&o

Fiação

Eepalação
Profunda
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2A /3

MASSA DOS

FHAUMENTOS

FIGURA 1 - Classificação de Hüfner para processos de formação de fragmen -
tos pesados.

Em reações de muitifragmentação, os resultados expe-

rimentais são apresentados basicamente em forma de espectro de

massa e energia, ambos de caráter inclusivo. Um trabalho pio -
(2)neiro nesta area e o de Finn et ai. — , realizado no FERMILAB,

com reações do tipo p+Kr(Xe) na faixa de energia incidente de

80 b. 350 GeV. Eles mostraram que os resultados podem ser repro

duzidos por uma lei de potência para a distribuição de massa

dos fragmentos observados, isto é, Y(Ap) a A~T, em que 1*2.65.

Este mesmo grupo de Purdue chamou a atenção para o fato de que,

na teoria da condensação de Fisher e na teoria de percolação ,

a distribuição dos clusters formados também segue uma lei de

potência, no primeiro caso com expoente T S 2.3 para um gás

de van der Walls, e no segundo caso, com expoente T entre 2 e3,

Esta semelhança no comportamento do espectro de mas-

sa fez com que estes mesmos autores levantassem a hipótese
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de que a fragmentação nuclear fosse uma transição de fase da

matéria nuclear do tipo liquido-gãs na vizinhança do ponto cri

tico do sistema.

Tal proposta veio a provocar um grande interesse na

fragmentação nuclear. Desde então, inúmeros trabalhos foram e

estão sendo publicados na área. Como resultado destas pesqui-

sas, vários modelos, usando as mais diversas abordagens teóri-

cas, foram propostos, tais como, o modelo de multifragmentação

estatística [Bondorf et ai. — ), evaporação seqüencial [Fried

man e Lynch — ], fragmentação a frio [J. Aichelin et ai. — ] ,

modelos percolativos [Campi et ai. - , Bauer et ai. — ], etc .

Os modelos de percolação se baseiam em características geomé -

tricas e probabilísticas, usando o mínimo de informação física.

Um aspecto interessante é que todos os modelos acima

conseguem reproduzir, com erro comparável, os dados experimerj

tais atualmente disponíveis. Isto parece ser conseqüência do

fato de os dados experimentais serem todos de caráter inclusi-

v e

Como os dados experimentais não são capazes de dis -

criminar os vários modelos, podemos, então, adotar a estraté-

gia de usar o modelo mais simples, que é o modelo de percola -

ção, com a finalidade de obter resultados que sirvam de fundo

para testar os demais modelos. Em outras palavras, através do

uso de modelos percolativos, esperamos poder separar, eventual

mente, efeitos puramente estatísticos dos aspectos provenien-

tes da própria física do problema.

Com este objetivo, estudamos os resultados experimen

tais (espectros de massa e energia), do particularmente impor-
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(8)

tante trabalho do grupo de Purdue — , no contexto da teoria de

percolação convencional em rede cúbica simples. Entretanto, co

mo em geral os fragmentos numa reação de fragmentação são pro-

duzidos em estados excitados, torna-se necessário levar em

conta a desexcitaçao dos fragmentos, para que possamos compa -

rar os resultados obtidos, com os provenientes do experimento.

Assim, tratamos o decaimento secundário dos clusters, através
•> (9)

da usual teoria de evaporação de Weisskopf — . 0 cálculo dos

espectros de massa e energia, via acoplamento percolação-evapo

ração, para descrição de reações de fragmentação, constitui eŝ

sencialmente, a contribuição original deste trabalho, uma vez

que diversos modelos de percolação já foram sugeridos, mas ne-

nhum deles acoplou explicitamente o decaimento secundário dos

clusters.

Chão e C h u n g — sugeriram o Modelo de Percolação Te

traédrica para a fragmentação nuclear e obtiveram bons resulta^

dos. Este modelo incorpora a desexcitaçao secundária dos clus-

ters, através de simples restrições geométricas, que são impojs

tas à formação dos clusters. Entretanto, restrições geométri -

cas não são capazes de simular a parte dinâmica do processo de

desexcitação dos fragmentos. Um dos objetivos deste trabalho é

o de verificar o quanto estas restrições geométricas podem si-

mular o fenômeno da desexcitaçao dos clusters quentes.

De todos os modelos a que já nos referimos, apenas

alguns estudaram o espectro de energia cinética dos fragmen-

tos. E o estudo de espectros de energia é importante, primei -

ro, porque uma teoria consistente deve ser capaz de reproduzjL

-los e segundo,porque podem fornecer importantes informações a



-5-

respeito da dinâmica do processo de fragmentação.

Barz et ai. — , utilizando o modelo de multifragme£

tação estatística e incorporando a evaporação dos clusters quen

tes, conseguiram reproduzir o espectro de energia, exceto a par

te mais energética. Entretanto, Mishra et a i . — , através de

um simples modelo estatístico, não foram bem sucedidos. Fried

(A)

man e Lynch — , com o modelo de evaporação seqüencial, conse -

guiram reproduzir todo o espectro, mas precisou, para isto, de

uma temperatura inicial de 15 MeV. Esta temperatura correspon-

de, no modelo deles, a uma energia de excitação extremamente

alta (s 1.5 GeV). E esta alta energia de excitação parece con-
(8)

tradizer o resultado experimental — de que apenas um pequeno

momentum longitudinal foi transferido para o núcleo alvo, na

colisão. Além disto, em termos de evidências experimentais, a

máxima temperatura encontrada em um núcleo como um todo,está em

torno de 7 MeV [ref. (18)].

Mais recentemente, modelos de percolação foram tam-

bém utilizados para o cálculo do espectro de energia. Bauer

et ai. — , através do Modelo de Rede Nuclear, levantaram o es-

pectro de energia, mas não incorporaram o decaimento secunda -

rio dos clusters e isto pode tornar a comparação com os experi

mentos irrealista. Por sua vez, Faulhaber e C h u n g — , usando

o modelo de percolação tetraédrica, obtiveram um bom "fitting"

do espectro, mas, neste trabalho, a parte mais energética do

espectro também não pôde ser bem reproduzida.

A não reprodução da região de altas energias do es-

pectro, no cálculo realizado por todos estes autores, exceto o

da ref. (4_), parece indicar que a parte de alta energia do es-
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pectro é a que realmente deve conter informações mais sutis (e

não consideradas em nenhum destes modelos) sobre a física da

fragmentação. Um exemplo deste tipo de informação poderia ser

a compressão inicial do alvo pelo projétil incidente, como su-

gerido por Barz et ai. — . Entretanto, reações induzidas por

prôtons não devem fornecer uma compressão apreciável ao alvo

e, no entanto, mesmo assim, nestas reações, fragmentos altameri

te energéticos são detectados.

Com o objetivo de investigar estes aspectos, sobre

os quais ainda não existe um consenso na literatura, propusemo

-nos à realização deste trabalho, que consiste essencialmente

na simulação da fragmentação, através do Método de Monte Cario.

Operacionalmente, cada corrida da simulação é feita usando-se

o Modelo de Percolação Convencional para o processo de fragmen

tação acoplado ao decaimento dos clusters quentes. Em linhas

gerais, este trabalho está organizado da seguinte maneira: -No

Capítulo I, faremos uma breve discussão dos principais (na no^

sa opinião) modelos de fragme~tação nuclear, â luz dos resulta

dos experimentais. 0 Capítulo II apresenta uma possível descr.L

ção do processo de fragmentação no contexto da teoria de perco

lação convencional, acoplada ao decaimento secundário dos clus_

ters, e o Capítulo III trata da evolução dinâmica do sistema

após a fragmentação. E no Capítulo IV, faremos uma discussão

sobre os resultados obtidos, em confronto com os dados experi-

mentais.



CAPÍTULO I

INTERAÇÕES PRÔTON-NÜCLEO E NÚCLEO-NÜCLEO

A ENERGIAS INTERMEDIÁRIA E ALTA

As interações próton-núcleo e núcleo-núcleo a ener-

gias intermediária e alta vêm despertando um grande interes -

se, tanto do ponto de vista teórico quanto do experiment a l.Es_

te interesse em reações de íons pesados se deve ao fato de

que, através delas, se consegue realizar, em laboratório, con

diçoes extremas de densidade e temperatura, que só eram encon

tradas em certos objetos astrofísicos, tais como as superno-

vas, as estrelas de neutron e nas colisões causadas pela rad_i

ação cósmica. Assim, por intermédio das reações de íons-pesa-

dos nesta faixa de energia, é, em principio , possível obter

matéria nuclear em condições de temperatura e densidade acima

das encontradas em núcleos ordinários. Um dos objetivos des-

te campo relativamente novo de reação nuclear é o estudo da

equação de estado da matéria nuclear, a altas densidades e

temperaturas.

Como veremos, a fragmentação nuclear foi verificada

em reações do tipo p+N â alta energia e em colisões N+N â

energia intermediária e alta. Imagina-se que a interação áes

tes projéteis com o alvo resulte um sistema em que a matéria

hadrõnica esteja excitada com fortes não-homogeneidades na den

sidade, o que leva o sistema a se separar em vários clusters
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(fragmentos). Além disso, se estendermos a faixa de energia

para além das que consideramos aqui, cálculos de QCD prevêem a

transição de fase da matéria hadrõnica para um plasma de

quarks e gluons. Esta transição, segundo cálculos realizados,

deve ocorrer para valores de temperatura e densidade de 160 <

T < 200 MeV e p igual a 4 ou 6 vezes a densidade da matéria

nuclear normal. De uma maneira esquemãtica, podemos ilustrar o

que dissemos, através do diagrama de fase da matéria nuclear ,

Fig. 1.1. Observamos, nesta figura, que a região de desconfina

mento não é bem definida e ainda encontra-se indicada a região

em que se espera a ocorrência da multifragmentação nuclear.

300

S

200

100

PLASMA DE
QUARKS E GLUONS

MATÉRIA

HADRÕNICA

ESCONFINAMENTO

1
MULTI FRAGMENTAÇÃO

8

DENSIDADE BARIÕNICA

FIGURA 1.1 - Ilustração esquemática do diagrama de fase da matéria nuclear.

Em especial, reações de fragmentação vêm sendo estu-

dadas porque podem fornecer informações sobre: compressibili-

dade nuclear, comportamento de um núcleo altamente excitado ,

flutuações de campo médio, fenômenos críticos em microsistemas

com forças de longo alcance, conexão com outros fenômenos crí-

ticos (plasma de quarks-gluons, agregação), entre outras.
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Mas, como ocorre a fragmentação nuclear ?

Sem dúvida, esta ê uma pergunta que há algum tempo

todos fazem, uma vez que, apesar da grande quantidade de traba

lhos e modelos propostos, a situação ainda está longe de um

completo entendimento. Entretanto, a maior parte dos modelos

sugeridos procuram interpretar a muitifragmentação como um fe-

nômeno crítico â baixa densidade, isto e, à densidade nuclear

abaixo da normal pQ s 0.153fm e ã temperatura de alguns

MeVs. Assim sendo, podemos tentar responder à pergunta, com

base em argumentos bastante razoáveis, aplicados a um sistema

nuclear de baixa d e n s i d a d e — ' — .

Sabemos que, no meio nuclear, atuam as forças repul-

sivas de longo alcance e as forças nucleares atrativas de cur-

to alcance. Para densidades normais, o núcleo pode ser visto

como um fluido homogêneo de matéria nuclear, em que as leis f_í

sicas são, em boa aproximação, dadas pelo campo médio criado

por todo o conjunto de nucleons. Se, em uma reação de íons pe-

sados, a densidade média do sistema decresce muito, podemos en

contrar regiões onde haverá maior concentração de núcleos, is-

to é, onde a densidade nuclear é grande, e regiões onde haverá

menor concentração de nucleons, isto é, onde a densidade nucle

ar é baixa. A Fig. 1.2, retirada da ref. (1_3) , procura ilus -

trar este efeito. E nesta situação, não é razoável descrever-

mos as propriedades do sistema em termos de uma densidade mé -

dia, isto é, em termos de um campo médio, pois devemos esperar

que correlações de muitos corpos se tornem muito importantes

ou, em outras palavras, para baixas densidades, as flutuações

no campo médio serão grandes.
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Na Figura 1.2a,um con-

junto de A nucleons (neutrons e

protons) estão distribuídos em

um volume VQ, que corresponde a

©

FIGURA 1.2 - Ilustração esque-
ma tic .1 da impor tine ia dos efê L
tos da densidade sobre a forma
ção de clusters em um sistema
nuclear.

uma densidade normal pQ. Nesta

densidade, cada nucleon interage

fortemente com todos os seus vi

zinhos. A física do sistema é do

minada pelo campo médio criado

por todo o conjunto de nucleons.

Se o volume VQ expande

como ilustra a Fig. 1.2b, cada

nucleon não interagem com todos

os seus vizinhos pela força nu -

clear, porque eles poderão estar

fora do alcance. Esta configuração (Fig. 1.2b) é muito instá-

vel, uma vez que as forças de maior alcance, como a Coulombia_

na e a centrífuga, são repulsivas. Consequentemente, o siste-

ma se divide em vários pedaços, dando origem ao fenômeno da

multifragmentação nuclepr. É claro que, para tratar quantitati^

vãmente esta produção de fragmentos, precisaríamos de uma teo-

ria quântica relativistica de muitos corpos, da qual não dispo

mos. Entretanto, os vários modelos que surgiram são capazes de

explicar os dados experimentais hoje existentes.

Na próxima seção, discutiremos alguns resultados ex-

perimentais provenientes de reações neste intervalo de energia

e a seção 1.2 é dedicada a alguns dos modelos que surgiram com

o objetivo de explicá-los.
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1.1 - DADOS EXPERIMENTAIS

Antes de discorrermos sobre este ponto, faz-se neces

sário um breve comentário sobre a natureza dos dados de q^e

dispomos. Isto porque o grande número de canais abertos no pro

cesso colisional, na faixa de energia em questão, dá origem a

uma alta multiplicidade de fragmentos. Isto obviamente torna

difícil o processo de discriminação de todos os produtos, com

seus estados de energia e suas distribuições angulares. Desta

maneira» os experimentos em geral se limitam à deteção de fra£

mentos ou partículas sem a especificação dos canais a que per-

tencem. Os resultados, assim obtidos, são chamados de inclusi_

vos, e são os dados de que dispomos até o presente momento. Na

realidade, temos notícias de alguns dados exclusivos — ' — /is_

to é, dados com medidas de observáveis em coincidência.

Na análise de dados inclusivos, precisamos estar aten

tos, uma vez que estes resultados experimentais, possivelmen -

te, são provenientes de diversos tipos de colisões e que, por-

tanto, podem não conter (ou ocultar) informações sobre o meca-

nismo de reação em questão. A Fig. 1.3 traz um exemplo,que pro

cura ilustrar este fato. Veja-se que há uma forte dependência

da reação com o parâmetro de impacto. Um mesmo tipo de reação,

mas com diferentes parâmetros de impacto, pode dar origem a

diferentes produtos de reação. Em (a), uma colisão periférica,

o sistema fragmenta-se num processo semelhante à fissão, en-

quanto que em (b), uma colisão frontal, há a completa destrui

ção dos reagentes. Isto significa que/ se os dados experimen -

tais forem resultados de uma média sobre muitos parâmetros de

impacto, eles podem não fornecer as reais características da
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reação.

A multifragmentação, que está associada a uma alta

(8)multiplicidade de partículas carregadas — , deve ocorrer em co

lisões frontais, que apresentam maior multiplicidade de frag -

mentos. Esta dependência da multiplicidade com o parâmetro de

impacto foi constatada por Doss et a i . — , no Bevalac. 0 re -

sultado obtido do experimento encontra-se na Fig. 1.4.

FIGURA 1.3 - Retirada da Ref.(j^)

mostra a forte dependincia da re-

ação com o parâmetro de impacto .

Em (a) temos uma colisão perifé-

rica enquanto que (b) exibe a des_

truição catastrófica tanto do pr£

jétil como do alvo, em uma coli

são frontal. Interação do

U(E. /A - 0.96 GeV) na emulsãoin
nuclear (AgBr).

>"••«•»

/•

ão '-. A"«>-.N."-vis.i:'

(k)

197Au-r 197Au
200 MeV/u

St r.
?/

\zz-.f
t
5
i o-c

10-: »-x

1 »-•

. 1 •-*

/
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Milí

FIGURA 1.4 - Distribuição

de rendimentos como fun -

ção da multiplicidade.Nes,

ta figura MUL5 correspon-

de a uma colisão mais cen

trai, enquanto MUL1 cor -

responde ás mais periféri

cas.

•o 12 •, 4

1̂
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Experimentos com contadores em coincidência voltam -

-se agora para a tentativa de extrair as principais caracterís^

ticas do processo de fragmentação (dados exclusivos) mas estão

ainda em início de um extensivo estudo.

FIGURA 1,5 - Experimentos em emulsão C+AgBr para energias do feixe inci-
dente de 972 MeV e 852 MeV, respectivamente [Ref.(34)].

Apresentamos, agora, as mais diretas evidências de

que dispomos da quebra do núcleo em vários pedaços. A Fig.1.5,

tirada de Jacobson et ai. — , são fotos de experimentos de

emulsão e exibem a quebra do núcleo em vários pedaços.Todavia,

não podem nos dizer se o processo é seqüencial ou simultâneo .

A maior parte das abordagens teóricas, entretanto, estão cal-

çadas nas evidências indiretas que nos levam a acreditar na

existência de uma nova maneira de os núcleos se desexcitarem ,

diferente das tradicionais evaporação de partículas ou fissão.

Uma destas evidências está intimamente relacionada com a quan-

tidade de energia que um sistema nuclear pode conter.

Se analisarmos a Figura 1.6, tirada de Leray et

(18)
ai. — , onde a massa do sistema fundido (alvo+projétil) foi

plotada contra a sua energia de excitação, vemos que existe

uma linha tracejada separando duas regiões: a de baixo em que

a fissão tem sido observada e a de cima em que fragmentos de

fissão não tem sido detectados. Isto parece indicar que,do pon
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to de vista energético , é 10 " ' " "~ r T "•""

mais eficiente para um nü - i?c

cleo muito excitado quebrar- _ • UQ

-se em vários clusters (mui- i fc-//>.~. • • 40*

ti fragmentação) do que inici \> '••-'.£ *

ar um processo seqüencial em V v c ° ^ o ,

busca do estado fundamental. 2.
 ci ? - **

Nesta figura, c. le
L- I

genda indica o tipo de projé 50 100 t50 100 250 300
AR (u)

til que incide sobre vários
FIGURA 1.6 - Energia de excitação por

alvos, que juntos, formarão nucleon como função da massa do siste
ma fundido,

o sistema fundido, com massa

AR. Os círculos cheios correspondem a reações em que não exis-

te a fusão dos elementos (pelo menos, eles não se desexcitam

por fissão ou evaporação) e o círculo semi-cheio corresponde

às reações em que a fusão começa a desaparecer. Veja-se que há

uma incerteza no que diz respeito ao valor de energia de exci-

tação para que a fusão comece a desaparecer, isto é, para que

um sistema comece a se desexcitar por um mecanismo não seqüen-

cial (multifragmentaçao). A energia de excitação é calculada

através do momentum do projétil incidente. Observamos ainda

nesta figura que núcleos pesados suportam uma energia de exci-

tação por partícula menor que os mais leves.

Uma vez estabelecido o processo de fragmentação, pas_

semos a discutir alguns aspectos mais específicos da multifrag_

mentação, em termos dos resultados experimentais de que dispo-

mos.
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A) - Espectros de Massa

Observe-se que o resultado obtido na Fig. 1.5 não é

esperado para qualquer energia do projétil. De fato, a Fig.

1.7 mostra que a distribuição de massa dos fragmentos depende

fortemente da energia do feixe incidente. Esta figura, retira

(19)da de Morrissey et a i . — ,

mostra, para reações p+Ta,

com prõtons de 340 MeV, um

*>- ;- --

•C l

pico em torno de A = A^/2 •§

correspondendo â fissão, e
O

outro em torno de A = íL,in g 0,_
w '•

dicando ou a formação de nú Q z

x F
cleo composto ou da ocorrên u l0 r

Ce;=-T;

ÜJ

f

-T
¥1GmA

f
 l'l -/Atribuição de massa,

como função da energia do proton in-
c ente#

cia da espalação. Note-se,

ainda, a ausência de multi-

fragmentação. Aumentando a

energia do próton incidente

(5.7 GeV), podemos observar nitidamente que os dois picos ante

riores desaparecem, dando lugar â formação de fragmentos leves

e da ordem de 1/3 da massa do alvo, e que podem estar associa-

dos ã multifragmentaçao e espalação profunda. Assim, o limiar

de energia do prõton incidente para a ocorrência de multifrag-

mentaçao deve estar contido neste intervalo de 340 MeV e

5.7 GeV. E efetivamente, em trabalhos posteriores -', foi veri-

ficado que a energia limiar para a multifragmentaçao nuclear ê

cerca de 1 GeV para o prõton incidente. Porém, em reações indu

zidas por íons pesados, a multifragmentaçao ocorre a energias

bem mais baixas (* 15 MeV/nucleon), conforme ilustra a Figura
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1.8, retirada de Fields et

ai. — . Esta diferença en

tre estes limiares se deve

ao fato de que reações indu

zidas por prótons podem não

fornecer uma compressão ao

sistema que é essencial pa-

ra a posterior expansão.Con

sequentemente, prótons alta

mente energéticos {= 1 GeV)

são necessários para produ-

zir a fragmentação do alvo.

Uma parte da ener_

gia depositada no núcleo-al^

vo pelo projétil pode provo

car a ejeção de partículas

rápidas e/ou transformar-se

em graus de liberdade mesô-

Í.C-00

FIGURA 1.8 - Espectro de massa para r£
ações de ^C+197AU para energias in-
cidentes por part ícula de 15 a 30 MeV.
a linha sólida é para auxiliar a visão
na região de in teresse .

nicos. O restante, uma vez termalizado o meio via sucessivas

interações nucleon-nucleon (cascata intranuclear), permanece

como energia de excitação do sistema.

No caso de reações induzidas por prótons, devido à

ejeção de partículas (a densidade diminui), o sistema entra em

instabilidade dinâmica e quebra em vários fragmentos numa s i -

tuação um pouco diferente das reações induzidas por núcleos,em

que a fragmentação ocorre devido â expansão do sistema, após a

compressão provocada pelo núcleo incidente.

Repare que possíveis produtos de fragmentação Z < ?0
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aparecem em reações de íons pesados com energia incidente a

partir de 15 MeV/n. Fragmentos com Z > 20 devem ser provenien

tes de outros tipos de reação (fissão, espalação).

Uma experiência que destacou a região de fragmentos

leves (possivelmente produzidos por multifragmentaçao do alvo)

(8)foi a de Hirsch et ai. — , no FERMILAB. O resultado obtido por

eles está apresentado na Figura 1.9 que exibe a distribuição

de massa obtida de reações p+Kr e p+Xe, para protons com ener-

gias incidentes entre 80 e 350 GeV. O fato importante, aponta-

do pelos autores, é que, em ambas as reações, as distribuições

seguem uma lei de potência, isto é, Y(Af) «
 AfT» c o m T = 2.65

para p+Kr e T = 2.64 para p+Xe.

(oi P.Kr —

u
•CO
t-l

.ou

CO

•v
a
cs

-t«9

c4.-
IC £0 Zt K K

FIGURA 1.9 - Distribuições de massa resultantes de colisão p+Kr e p+Xe pa-
ra energias entre 80 e 350 GeV. Repare no ajuste (curva sóli
da) segundo uma lei A"T •

Ainda, os resultados se mostraram insensíveis a uma

variação da energia do próton incidente dentro do intervalo

considerado (80 a 350 GeV), bem como a uma combinação de dife-

rentes alvos.
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Na realidade, investigações mais recentes deste mes-

mo grupo [Porile et ai. — ' ] , usando reações do tipo p+Xe, com

energias do próton variando entre 1 e 20 GeV mostraram que há

uma dependência dó expoente i com a energia do projétil inci

dente, Fig. 1.10, apresentando um mínimo de T S 1.7 para ener-

gias incidentes de 4 GeV, a partir do qual cresce e estabili-

za-se em torno de T S 2.1. n,

0 ajuste dos da-

dos experimentais da dis - ,s'.
I7r

I 6 r

ie

tribuição de massa por lei

da potência despertou mui-

to interesse e serviu de FIGUR* 1'10' V a r i ^ o de T con. a
energia incidente.

base para o modelo de transição de face que o grupo de Purdue

propôs para explicar a multifragmentação. Este modelo será dis

cutido na próximn seção.

A IGÍ de potência pode também ser observada em rea -

ções de íons pesados a altas energias. Na Figura 1.11, mostra-

mos os dados obtidos por Berthier et a i . — * , no CERN, para re

ações do tipo O+Au a 60 GeV/n e 226GeV/n. Vemos que, no caso

de energia incidente a 60 GeV/n os dados são bem reproduzidos

por uma lei de potência, com o expoente T = 2.64. No entanto,

para energia incidente de 226 GeV/n, os dados são melhor fita-

dos por uma exponencial.

B) - Espectros de Energia

A distribuição de energia dos fragmentos detectados

por unidade de ângulo sólido, isto é, a seção de choque dupla
2

mente diferencial d o/áEâ9. foi medida e analisada por vários
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FIGURA 1.11 - Rendimentos em fragmentos da reação O+Au a a l t a s energias.

autores. Por exemplo, podemos citar, entre outros, os traba-

(24)

lhos de: Poskanzer et ai.*—', que em 1971, estudaram o es-

pectro de energia de fragmentos médios e leves (Z £ 18), ori-
ginários de uma colisão p+ ü, a uma energia incidente de

(25)
5.5 GeV; Westfall et ai. —- , em 1978, estenderam este traba

lho, utilizando alvos de carbono, alumínio e prata. Em 1983 ,

(26)

Warwick et a i . — , num trabalho bastante amplo, estudaram a

multifragmentação de Au induzida por Ions pesados a várias

energias.

Entretanto, em todos estes experimentos, o sistema

de deteção tinha uma energia de corte ("cut-off") relativa-

mente alta, de modo que fragmentos com energia abaixo de

20 MeV não eram detetadas.
(8)

Em 1984, Hirsch et ai. - , num experimento voltado

para a multifragmentação, procuraram detetar fragmentos, cujo
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tamanho fosse menor ou da ordem de 1/3 da massa do alvo e cuja

energia fosse abaixo do pico do espectro (cerca de 20-25 MeV )

encontrado nos trabalhos anteriores. Eles estudaram as reações

p+Kr(Xe) à energia incidente de 80 a 350 GeV e levantaram o

espectro de energia cinética dos isótopos do carbono e oxigi -

nio. Finalmente, este mesmo grupo de Purdue [ Sangster et

(27)a i . — ] , estendeu o trabalho anterior para energias do pro -

ton incidente entre 1 e 19 GeV, e obteve espectros de energi-

as para vários fragmentos leves (2 £ Z £ 14).

Apesar de as experiências acima citadas envolverem

uma grande variedade de projéteis e alvos, em diversas faixas

de energia, os resultados apresentaram mais ou menos o mesmo

comportamento. Assim as conclusões que se podem tirar, de um

particular trabalho, podem ser extrapoladas para os demais.

A Figura 1.12, retirada de Westfall, mostra as essen

ciais características das distribuições de energia: uma subi-

da rápida, seguida de um decaimento exponencial. 0 pico e a

inclinação das curvas para altas energias são fracamente depen

dentes do fragmento e do alvo.

A Figura 1.13, retirada de Warwick , mostra os espec

tros de energia em função da energia incidente para vários pro

jéteis, na qual podemos ver que as distribuições em energia

são aproximadamente isotrópicas.

A Figura 1.14, tirada de Hirsch et ai., apresenta o

espectro de energia do carbono. As curvas seguem a tendência

geral dos espectros de energia, com uma subida rápida e um de-

caimento mais lento, exponencial.Observa-se que o pico está em

torno de 18 MeV, e que não há uma grande diferença entre os vá

rios isótopos.
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FIGURA 1.12 - Espectro de energia para 90° no laboratório, de fragmen -
tos resultantes da reação p+Ag(U), com projéteis de
4.9 GeV. Na escala» a seção de choque de cada fragmento
sucessivo está dimimuida por um fator dois.
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FIGURA 1.13 - Espectros de energia do oxigênio (Z - 8)
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I (VrV

FIGURA 1.14 - Espectros do carbono. A curva contínua é um ajuste obtido
com auxílio de vários parâmetros.

O comportamento da curva do espectro vem sendo atri

buido à interação Coulombiana, sendo a largura do pico uma

conseqüência da não uniformidade da barreira Coulombiana, is-

to é, os fragmentos formados sentem barreiras diferentes em

função de suas diferentes localizações no volume da matéria

nuclear fragmentante.

A interpretação da parte mais energética do espec-

tro é mais complicada. Porém, a curva exponencial pode ser

—Eparametrizada pela função expl—=—], onde o parâmetro E« to-
E0 °

ma valores próximos àqueles esperados para a temperatura crí-

tica T da matéria nuclear. Esta temperatura foi calculada te
(28)

oricamente por Jaqaman et ai. — , obtendo o valor de T =

= 12-20 MeV. Então, se EQ = T , ele pode ser relacionado com

a temperatura nuclear (principalmente se interpretarmos a mui

tifragmentaçao como ocorrendo no ponto crítico de transição
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de fase llquido-gãs). Entretanto, Hüfner — apresentou um exem

pio, através do qual esta interpretação para o E Q pode ser con

testada: — consideremos o trabalho de Westfali, em reações do

tipo p+ü, com uma energia incidente de 2.1 GeV. Se admitirmos

que a temperatura da matéria nuclear nesta colisão é igual a

T (s 14 MeV), a energia de excitação E* do sistema será de

cerca de 5 GeV (quer consideremos o sistema como um gás de Fer

mi em que E* = aT , quer como um gás clássico de Boltzmann, em

que E* = ^ A
T
T
C ) > o dobro da energia incidente l

Alguns autores [J. Aichelin et ai. — e os seguido^

res da fragmentação a frio, que discutiremos na próxima se -

ção], relacionam o decaimento exponencial ao momentum de Fermi

dos nucleons, dando uma interpretação diferente ao mesmo parâ-

metro EQ. Na realidade, Hüfner relacionou o E Q ao momentum de

Fermi dos nucleons através da seguinte expressão:

, r-A_-An
P - =• s

E0 " 5
- =• c ! s !

0 " 5 ZF [_AS-1 J

Nesta fórmula, obtida da expressão de Goldhaber—, As é a

massa da matéria espectadora (que não participa diretamente da

colisão), A é a massa do fragmento e £„ é a energia de Fermi

do núcleo. 0 valor de Eg, obtido desta maneira para núcleos

grandes, é bem próximo dos valores achados experimentalmente,

que estão em torno de 15 MeV.

Nas Figuras 1.15(a) e (b), retiradas de Sangster, es

tão ilustrados os espectros de energia do Be provenientes de

reações p+Xe, para energias do próton incidente acima de 9 GeV

e abaixo de 6 GeV, respectivamente. Vemos que há uma nítida dî

ferença entre os dois tipos de espectros, principalmente no que
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FIGURA 1.15 - Espectro de energia de fragmentos de Be emitidos a 48.5° .
Em ( a ) , a energia do próton incidente é acima de 9 GeV, e
em (b) , a energia do proton incidente é abaixo de 6 GeV.

dis respeito ao pico e a sua largura. Isto pode ser atribuí-

do ao surgimento de mecanismos adicionais ao de produção de

fragmentos(—*, isto é, reações de fragmentação não devem ser

o único processo pelo qual o sistema nuclear se desexcita nes.

tas colisões. Note-se, ainda, que a parte mais energética do

espectro não sofre grande modificação quando se varia a ener-

gia do próton incidente ! Isto significa que, se a tempera-

tura nuclear depender do momentum do projétil incidente, rela

cionar o decaimento exponencial com esta temperatura pode ser

incorreto.

Apresentamos nesta seção os principais dados experi.

mentais disponíveis de reações de fragmentação. Na próxima se

ção, discutiremos alguns modelos que foram utilizados para a

abordagem teórica destes dados experimentais.
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1.2 - ASPECTOS TEÓRICOS

Por ser a multifragmentação um fenômeno muito com -

plexo, a maior parte dos modelos não levam em conta os primei-

ros instantes da reação, mas se restringem apenas ao estudo do

estágio final, em que o sistema nuclear quente, devido à inst£

bilidades térmicas e ou mecânicas, quebra ou se desexcita, dan

do origem a vários fragmentos. J. C u g n o n — procurou tratar a

parte colisional do processo através de um modelo de cascata,

mas se preocupou apenas com reações do tipo p+núcleo a energy

as incidentes de até 20 GeV.

Neste trabalho, nos limitaremos somente ao estudo do

estágio final da colisão, a exemplo dos modelos que passamos a

descrever.

A) - Modelo de Evaporação Seqüencial para a Multi -

fragmentação

Í4)

Friedmam e Lynch — , ao contrario da maior parte dos

modelos, consideraram a multifragmentação como um processo se-

qüencial, isto é, uma sucessiva emissão de fragmentos pelo nú-

cleo composto, formado pela colisão projétil+alvo. Na realida-

de, eles generalizaram a teoria de Weisskopf e desenvolveram

um cálculo de evaporação seqüencial para explicar os resulta-

dos obtidos por Hirsh et ai.. Vejamos em que consiste este cál̂

culo:

Estes autores, usando um formalismo estatístico para

a emissão de partículas, consideraram o decaimento do sistema

composto C (alvo mais projétil) em um núcleo filho B, pela
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emissão de um "fragmento" do tipo b, isto é, eles calcularam a

seção de choque duplamente diferencial:

d2N,/dEdt
D

em que N. é o número de partículas emitidas do tipo b, com

energia cinética E (dentro do intervalo dE), por unidade de

tempo. Esta quantidade representa a probabilidade de se obter

numa reação C •*• B+b um fragmento b, com energia cinética en -

tre E e E+dE, por unidade de tempo.

Explicitamente, eles obtiveram a taxa de emissão

(por unidade de energia), da partícula b como sendo:

( 2 S b + 1 )

( T ' V + Nbf*(T'pn>-Bb]

onde p e p são a densidade de protons e neutrons respectiva-

mente, f* é a energia livre de excitação por partícula (que se

relaciona com a energia livre de Helmholtz F por f* = F-EQ/C ,

sendo E Q a energia do estado fundamental)/V. é a barreira Cou-

lombiana, B, a energia de ligação do fragmento b, e s, e m.

são o spin e a massa do fragmento emitido e T é a temperatura

do composto.

De posse da seção de choque (1.1), as quantidades de

interesse, tais como a multiplicidade e o espectro de energia

puderam ser calculadas, por simples integrações. De fato, inte

grando-se em dt temos:
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dN,

díT (1'2>

que fornece o espectro de energia. Por sua vez, a taxa de emis_

são é obtida por uma integração na energia:

dN,
dE = -^ (1.3)

enquanto que a multiplicidade é obtida desta última expressão,

através de mais uma integração (no tempo):

dN.

Mostrou-se conveniente, no entanto, caracterizar o

estado instantâneo de excitação de um sistema residual por sua

temperatura T, que passa, durante a desexcitação, de um valor

T (parâmetro do modelo) para zero (núcleo frio). Assim as
ZTlaX

integrações acima foram efetuadas sobre a temperatura, após a

conversão da variável de integração t para a correspondente

variável T, da seguinte maneira:

f0
 át - C i

max

onde o integrando do lado esquerdo, isto é, o inverso da taxa

de resfriamento do sistema foi obtido através da derivada da

expressão de conservação da energia, ou seja, de

ar - à
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onde E* é a energia de excitação do núcleo inicial e E* é a

energia de excitação do núcleo residual.

Apôs cada emissão, o núcleo residual é suposto se re

termalizar, de maneira que o equilíbrio é alcançado antes dé

cada err.issão.

Os resultados obtidos por Friedmam e Lynch,Fig. 1.16,

mostrar, que o modelo de evaporação seqüencial reproduz bem os

dados experimentais de espectro de energia, embora, em relação

ao espectro de massa, a concordância seja apenas razoável.

°0 20 30 40 50 60 70 »0

E (MeV)

0 4 6 12 16 20

FIGURA 1.16 - Alguns resultados obtidos com o modelo da evaporação seqüen-
cial. Retirado da ref. (̂ ).

Nestas figuras, em (a) temos o ajuste feito por

Hirsch et ai. para o espectro de massa (linha sólida) e os re-

sultados obtidos pelo modelo de evaporação (pontos), Em (b) ,

o histograma é o espectro de energia cinética do C calculado

e os pontos são do experimento da ref. [B].

Todavia, podemos encontrar alguns pontos não bem es-
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clarecidos neste medeIo, por exemplo:

(a) A taxa de emissão de partículas é extremamente

grande (o núcleo composto emite cerca de 40 unidades de massa

em aproximadamente 20 fm/cí. Com esta taxa de emissão, fica di.

ficil se justificar a termalização (suposta no modelo), a cade

emissão, porque esta taxa é muito grande em comparação com o

tempo de relaxação.

(b) Outra questão está relacionada com a temperatu-

ra necessária para reproduzir os resultados experimentais, que

eles encontraram ser igual a T = 15 MeV e que corresponde a

uma energia de excitação total de cerca de 1.5 GeV (neste mode

Io). Esta alta energia de excitação parece contradizer a obser

vaçâo de que somente um pequeno momentum longitudinal de 0.8

GeV/c foi transferido para o núcleo alvo. A este momento cor

responderá uma energia transferida de apenas (aproximadamente)

0.8 GeV.

B) - Modelo da Fragmentação a Frio

Discutiremos, agora, de maneira sucinta, o modelo

de fragmentação a frio, proposto em 1984 por Aichelin et ai. — .

Este .modelo baseia-se na idéia geométrica de que alguns nucle

ons interagem diretamente, enquanto outros, que se encontram

fora da trajetória geométrica descrita pelo projétil, ficam

"frios". A Fig. 1.17 procura dar uma ilustração deste modelo .

O projétil arranca os nucleons do alvo que estão na sua traje-

tória, formando um buraco (cilindro) no alvo. Os nucleons que

participam ativamente da colisão são chamados de participantes,
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A região compreendida por estes nucleons é dada pela superpos_i

ção geométrica entre projétil e nucleons alvos-participantes .

A maior parte da energia do feixe é depositada nesta região,

sob forma de calor, de modo que altas temperaturas são atingi-

das, e a região atinge um equilíbrio térmico. A região especta

dora é formada por nucleons fora da região de superposição, seri

do que esses nucleons não sofrem espalhamentos e a matéria é

relativamente fria. Ê claro também que a parta espectadora do

alvo está em repouso, e o da parte espectadora do projétil mo-

ve-se com aproximadamente a mesma velocidade do feixe. É den-

tro deste contexto participante-espectador que a fragmentação

a frio é proposta.

Esta visão participante-espectador está baseada no

fato de que, em colisões nucleares a altas energias, a varia -

ção de momento transverso é pequena (tipicamente = 0.4 GeV/c) .

Isto significa que temos pequenos ângulos de espalhamento, is-

to é, os nucleons movem-se aproximadamente ao longo de uma re-

ta.

FIGURA 1.1'/ - Ilustração esquemática do modelo participante-espectador.

0 fator relevante deste modelo é que ele não preci-

sa admitir a hipótese de equilíbrio termodinâmico. De acordo

com o modelo, a multifragmentação nuclear ocorre como um des -
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pedaçamento de vidro quando atingido por uma pedra. Portanto,

na fragmentação a frio, o processo é provocado por instabilida^

des mecânicas.

A fragmentação nuclear é tratada por este modelo co-

mo um processo em dois estágios:

i) - Formação das regiões de participante e especta-

dor com a primeira (participantes) gerando uma bola de fogo e

a última (espectadores) formando uma matéria fria.

ii) - A bola de fogo decai. Alguns participantes es-

capam sem nenhuma colisão posterior, outros penetram dentro da

região dos espectadores e depositam momento e energia. Isto le

va a instabilidades locais, que desestabilizam globalmente a

matéria espectadora. Então, forças Coulombianas atuam sobre os

pedaços (pré-fragmentos), levando-os a se separarem.

Decaimentos secundários podem acontecer até que es -

tes pedaços sejam detectados como fragmentos nucleares.

Este modelo é o único que reproduz uma seção de cho-

que diferencial tripla d o/dEdZd.T (energia, carga e ângulo) .Ve

ja a Figura 1.18, mas para isto necessita de um grande número

de parâmetros. ,0-s

FIGURA 1.18 - Os principais resul- |

tados obtidos com o modelo da frag- Z

mentação a frio. Retirado da refe - §

rincia (5). '

IO"*

60 90

Energia do Fragmento (MeV).
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C) - Modelo da Multifragmentação Estatística

Ao contrário do modelo de fragmentação a frio, este

modelo, devido a Bondorf et ai. — , estuda estatisticamente o

processo de fragmentação, dentro de um enfoque de equilíbrio

termodinâmico.

0 grupo do Niels Bohr trata a fragmentação dentro

do seguinte aspecto:

Após a colisão, em que o sistema sofreu grande com -

pressão, forma-se um sistema composto (alvo+projétil) altamen

te energético. 0 sistema se expande e em conseqüência se es -

fria, de tal forma que a densidade de matéria nuclear decres -

ce, criando bolhas em seu interior. Se a energia depositada é

suficiente para levar o sistema a atingir a chamada densidade

de quebra (cerca de 1/3 da densidade dos núcleos ordinários) ,

as bolhas provocam a fragmentação da matéria nuclear. Este ce-

nário pode ser ilustrado da seguinte maneira:

Após a quebra, os fragmentos formados interagem ape-

nas através da força Coulombiana (o sistema composto que inte-

ragia fortemente muda repentinamente sua configuração para um

sistema de fragmentos sujeitos apenas a forças de longo alcan

ce), e podem sofrer quebras secundárias ou evaporar partículas

(32)leves, dependendo de seu tamanho e energia de excitaçao — .

No instante da fragmentação, o sistema é considera^

do estar em equilíbrio termodinâmico, o que não deixa de ser

uma boa aproximação, segundo cálculos realizados por Wademann

e Donangelo — . As possíveis partições do sistema composto (d^

ferentes maneiras de o sistema se quebrar) são determinadas por

um cálculo combinatório, incluindo conservação de carga e mas-



sa, ponderadas estatistica-

mente pela entropia S, de

acordo com P = e . A entro

pia é obtida da energia li-

vre que, por sua vez, é de-

terminada a partir de uma

generalização da fórmula da

gota-líquida, para núcleos

quentes.

Em linhas gerais,

o esquema de cálculo para

as grandezas físicas pode

ser resumido da seguinte ma

neira:
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(a) Formação do sistema
composto e apareci-
mento de rachaduras.

(b) Formação de fragmeri
tos primários.

(c) Desexcitação dos
fragmentos tevapo
ração e quebras
secundárias).

(b)

O -O
FIGURA 1.19 - Ilustração esquemática
da fragmentação nuclear no contexto do
modelo da multifragmentação estatísti-
ca.A formula da gota

liquida térmica é dada pela seguinte equação:

,int T21— A
C0>

6-T d| A2/3

1 z_
5 R,

1 - A, 2
(1.6)

Nesta equação, no termo de volume, o coeficiente W Q

é igual a -16 MeV e o parâmetro de densidade de níveis eQ é to

mado como 16 MeV. 0 segundo termo descreve a energia de excita^

ção de superfície, através da função &(T). Esta função £(T) é

obtida, utilizando-se argumentos de escala e a teoria dos expo

entes críticos e pode ser escrita como'—':
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r-T2 - T2-,5/4
6<T) = 60 — | j ' (1-7)

l_ *£ + "T1 I
C

com iQ = 18 MeV. y = 25 MeV é o coeficiente do termo de assi

metria entre neutrons e protons e, finalmente, o último termo,

Coulombiano, é calculado segundo a aproximação de Wigner-Seitz.

Este cálculo é feito separando-se a parte da energia Coulom

biana devida a uma esfera uniformemente carregada e a parte

devida ao aparecimento de fragmentos com densidades PQ, maior

do que a densidade total do sistema; R^ „ é o raio da célula
*• § £i

de Wigner-Seitz que contém o fragmento e RR _ é o raio do

fragmento ã densidade normal.

Com base na conservação da energia total do sistema,

a temperatura de cada partição pode ser determinada, resolven-

do-se a seguinte equação:

onde E Q é a energia do estado fundamental, Ei é a energia de

excitação do sistema (parâmetro livre do modelo), N. - é o ve-

tor partição de um sistema nuclear, caracterizado pelo seu nú-

mero bariônico A e sua carga Z, E. „ é a energia de cada

fragmentos e R, ê o raio do sistema no momento da quebra.

0 valor médio de uma quantidade física Q é deter-

minada tomando-se uma média de seu valor sobre as partições do

núcleo, ponderadas pelo peso estatístico de cada partição. Des_

ta forma, temos:

onde o somatório é tomado sobre todas as possíveis partições
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do núcleo, que conservem carga, número bariônico e energia to-

tal. Uma vez que o número de partições para um sistema nucle-

ar (A_ s 100) é muito grande, o método de Monte Cario é util_i

zado.

Este modelo reproduz os dados experimentais e apre -

senta algumas conclusões interessantes:

— Existe uma temperatura de quebra, isto é, uma tem-

peratura máxima que um sistema nuclear pode suportar, além da

qual ele se fragmenta. Esta temperatura está em torno de 5-6

MeV, como pode ser visto na Fig. 1.20. A esta temperatura cor-

responáe uma energia de excitação de cerca de 3 MeV/n para um

sistema de AQ = 100 nucleons.

FIGURA 1.20 - Principais previsões e resultados obtidos através do mode-
lo da tnultifragmentação estatística. Repare que apenas a parte mais ener-
gética do espectro não pode ser reproduzida(1).

— A densidade de quebra é estimada estar entre 1/2

e 1/3 da densidade normal.

— Existem duas transições de fase: uma â temperatu

ra de 5 MeV relacionada ao limiar de fragmentação e ou -
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tra ã s 10 MeV, que se relaciona com a transição de fase li -

quido-gás.

D) - Modelo de Transição de Fase

A idéia da multifragmentação vista como uma transi-

ção de fase, tem origem no fato de que o espectro de massa na

região de fragmentos leves e médios, pode ser fitada pela lei

da potência, Y(A) a A com T, assumindo valores entre 2 e 3.

Um comportamento semelhante, isto é, uma distribuição com lei

de potência foi obtida por F i s h e r — , ao calcular a distribui

ção de massa de gotas no ponto crítico de uma transição de fa-

se do tipo gás-líquido. Na realidade, Fisher mostrou que a pro

babilidade de formação de um cluster composto por A moléculas

é dada por:

m(A) = A"T exp --íf(A) - U A V - , (1.9)

or.de ~ é um expoente que não depende do número de moléculas

que constitui o cluster, 6 é o usual 1/kT, y é o potencial

químico e f(A) é a energia livre de Helmholtz do cluster. Ex -

plicitamente, f(A) =U(A)-TS(A).

No ponto crítico, segundo Fisher, há um completo can

celamento entre a energia livre e o potencial químico, de ma -

neira que a equação (1.9) assume a forma:

m(A) - A~T . (1.10)

O expoente x depende apenas da equação de estado da substân-

cia que condensa. No caso de um gás de van der Waals T - 2.3 .
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Além disso, sabe-se que a equação de estado da matéria nuclear

tem uma forma análoga a de um gás de van der Waals, este fato

sendo conseqüência de que ambos os sistemas, molecular e nucle

ar, apresentam forças atrativas de curto alcance e repulsivas

de alcance ainda menor. Uma vez que as equações de estado são

semelhantes, deveraos esperar que estas equações apresentem cur

vas semelhantes num diagrama pressão versus volume,embora exis

ta uma grande diferença entre as escalas de intensidade das in

terações. De fato, Jaqaman et a l . ( — ) através de um complexo

cálculo de Hartree-Fock para um sistema à temperatura finita ,

com interação via forças do tipo Skyrme, comprovaram esta es -

pectativa. O resultado obtido por eles encontra-se ilustrado

na Figura 1.21. Nesta figura, e£

tão representados os resultados

numéricos obtidos por Jagaman et

ai.. Na figura são fornecidas tam

bém as equações de estado para o

gás de van der Waals (1) e a da

matéria nuclear (2). As equações

de estado estão escritas em ter -

mos de variáveis reduzidas, isto " ' * v J

FIGURA 1.21 - Resultados nutnéri-
é, em termos de p = P/P , t = T cos obtidos por Jaqaman et ai.

c c ref.(28).
e v = V/Vc = P/PC. Neste caso, o ponto crítico é dado por p =

- v • t - 1. o valor das quantidades críticas depende de deta

lhes do cálculo.

Ravenhall et ai.'—', através da solução de uma equa

ção de estado obtida por cálculos microscópicos da matéria nu-

clear onde as forças foram consideradas ser do tipo Skyrme,mon

1 
• 

1 
1 

I

iv, \'.._ <

<v ^t V ^ ^
!

•• - -VA.\ IF :? WAALS
Sr. íRrit

\

»-^ B

3i 1 l
V^V v v v '

1 '

o -
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taram o diagrama de fase da matéria nuclear que se encontra na

Figura 1.22. Nesta figura, as

curvas espinoidais isotérmi-

cas e espinoidais adiabáticas

são o lugar geométrico dos

pontos para os quais

^ T = ° e O s = ° '
respectivamente. A espinoidal

isotérmica é a curva (na figu

ra está indicada por ITS) que

limita a região em que a mate -,-,,0. , -,, n. ^lTfr "K .,,
' ^ — FIGURA 1.22 - Diagrama densidade con-

T . ,. tra temperatura para a matéria nucle-
ria nuclear se torna dinâmica r v

mente instável. Nesta região, qualquer flutuação na densidade

cresce exponencialmente, o que leva a matéria nuclear a se se-

parar em vários pedaços. A curva ITS encontra a curva de coe-

xistência CE (onde as fases líquida e gás podem coexistir) ,

no ponto crítico PC. A espinoidal adiabática é representada

por AS.

Mas, o que pode levar a matéria nuclear a atingir

condições de temperatura e densidade para penetrar na região

de instabilidade ?

(22 36)

Imagina-se*—'—2.' que o sistema alvo-projétil seja

aquecido pela compressão causada pela colisão. 0 sistema aque-

cido se expandirá, convertendo sua energia interna de compres-

são em energia cinética. A expansão se efetua até que o siste-

ma atinja uma densidade pf (densidade de congelamento). Esta

densidade é definida como aquela em que o livre percurso médio

dos fragmentos formados seja da ordem das dimensões da região
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quente, ou seja, é a densidade a partir da qual os fragmentos

se movem livremente. O sistema, passando para a região metaes-

tável (onde coexistem as fases líquida e gasosa), passa a ser

um sistema composto, onde a fase líquida é caracterizada pela

densidade Df e a fase gasosa pela o . Ê a matéria nuclear

na fase gasosa que se resfria, condensando-se em fragmentos.Ob

serve-se o diagrama de fase da matéria nuclear na Fig. 1.23.Se

P^ é muito pequena,

o sistema terá ultra

passado a região de

coexistência e somen

te a fase gasosa exiŝ

t e . Neste caso,T > T .

Para o valor T. da
DENS1 DAZ.-E

temperatura, as den-
FIGURA 1.23 - Pressão x densidade para a matéria
nuclear: As três regiões, líquida, Lg-coexistên- sidades das duas fa-
cia e gás, estão indicadas.

ses tornam-se iguais

pg = pf p , onde

5P,

é a densidade crítica, definida pela

condição (j^)T = 0. Nesta situação, ocorreria a muitifragmenta

ção. Estes fragmentos são as correspondentes gotículas do mode

Io de Fisher.

A aplicação da teoria de Fisher para o caso nuclear

foi feita considerando o sistema nuclear como composto por du-

as espécies (neutron-próton) e admitindo-se que a forma analí-

tica da função de Helmholtz é a mesma que a da energia de liga

ção, dada pela fórmula de Weizsâcker, com os coeficientes ajus

tados apropriadamente. Entretanto, a interpretação da multi-

fragmentação como sendo uma manifestação de uma transição de
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fase tipo líquido-gás da matéria nuclear vem sendo colocada em

dúvida por diversos autores.

J. Aichelin et ai."— , por exemplo, em uma detalha-

da análise de dinâmica molecular quântica, aplicada à formação

de clusters, concluiram que a distribuição inclusiva de massa

dos fragmentos, dada por uma lei de potência, é puramente aci-

dental. Este resultado [Y(Ap) « A F T ] decorre, segundo esses

autores, do processo de média sobre os diversos parâmetros de

» (38) .•

impacto na reação. Vicentine et ai. — , utilizando cálculos

baseados em dinâmica molecular clássica, examinaram a fragmen-

tação de uma gotícula formada por cerca de 200 partículas e

mostraram que, no sistema considerado (que possui curvas espi-

noidais semelhantes às encontradas no caso nuclear), que a

fragmentação ocorre nas vizinhanças da espinoidal adiabática .

Se isto for válido para o caso nuclear, a multifragmentação não

pode ocorrer no ponto crítico (T
c/

p
c)»

 ver Figura 1.22. Porém,

a questão ainda permanece em aberto, o que faz da multifragmen_

tação nuclear um tema muito interessante.

Existem diversos outros modelos voltados para a des-

crição da dinâmica do processo de fragmentação dentro de uma

teoria microscópica. Não descreveremos tais modelos, pois eles

fogem ao enfoque a que nos propomos. Por outro lado, há ainda

modelos muito simples e com grande alcance de aplicações, base_

ados na teoria de percolação, que também não serão aqui discu

tidos pois no próximo capítulo faremos uma aplicação da teoria

de percolação a um sistema nuclear.



CAPITULO II

A FRAGMENTAÇÃO NUCLEAR NO CONTEXTO DA

TEORIA DA PERCOLAÇÃO CONVENCIONAL

Neste capítulo, procuramos descrever os resultados

obtidos experimentalmente por Hirsh et ai., que são referen -

tes a fragmentação. Para descrever o processo de fragmenta-

ção, escolhemos a teoria da percoxação convencional, com o o]b

jetivo principal, de se possível, separar os efeitos puramen-

te estatísticos dos provenientes da própria física do proble_

ma, corno já dissemos na Introdução deste trabalho. Os fragmen

tos formados, em geral, são excitados e decaem via evaporação

de partículas leves. 0 tratamento teórico deste decaimento se

cundário é feito de acordo com a teoria estatística de Weiss_

kopf.

2.1 - FUNDAMENTOS DA TEORIA DE PERCOLAÇÃO

A teoria de percolação é uma poderosa ferramenta ma_

temática, que vem sendo amplamente empregada em vários ramos

da ciência. Particularmente na física, ela vem sendo muito

utilizada em física de estado sólido e mais recentemente, vem

ocupando um lugar de destaque na física nuclear, onde muitos

modelos de percolação têm surgido com a finalidade de descre
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ver a fragmentação nuclear.

Um modelo de percolação consiste essencialmente em

um conjunto de pontos e uma regra para decidir se eles estão

ou não conectados. Seja, então, um conjunto de pontos que cons

tituem as redes da Figura 2.1 (a), (b) e (c). Estas redes

quadradas são constituidas por 20 sítios (pontos) cada. Supo-

(W=0,4) (W=0,9)

jpfT -m

W
FIGURA 2.1(a),(b),(c) - Rede quadrada constituída por 20 s í t ios . Os pon-
tos circundados representam os sítios ocupados. A linha tracejada mostra
os clusters formados. 0 parâmetro de rede d também encontra-se ilustrado
na Fig. (a).

nhamos que cada s í t io possa ser ocupado (ou desocupado) alea-

toriamente com probabilidade W (ou 1-W) . Quando Vi é peque -

no, os s í t ios em sua maioria estão vazios e correspondem apon

tos não circundados na fig. (a). Se, por outro lado, W é gran

de, w s 1, haverá um grande número de s í t ios ocupados (pon -

tos circundados) e esta situação encontrà-se ilustrada na f i -

gura (c). Para valores intermediários de W, fig. (b), uma par_

te dos sí t ios está ocupado e uma parte não ocupada. Se a re -

gra para que dois s í t ios ocupados estejam conectados é que a

interdistancia entre eles seja menor ou igual ao parâmetro de

rede d, isto I , sejam próximos vizinhos, (veja a Fig. 2.1),en

tão, podemos ver que o tamanho dos clusters formados, isto é,

o conjunto de sí t ios conectados, depende da probabilidade W
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e, ainda, quanto maior o W, maior o tamanho destes clusters.Se

estendermos esta imagem para o caso de uma rede infinita, exij»

tira uma probabilidade crítica W , bem definida, a partir da

qual pela primeira vez aparece um cluster infinito, isto é, um

cluster grande que se estende por toda a rede. Neste caso, en-

tão, se diz que o sistema passou de um estado não percolante ,

W < W , para um estado percolante W 2 W . A formulação matemá-

tica de problemas como este foi feita pela primeira vez por

Broadbent e Hammersley— em 1957. Eles procuraram saber como

a passagem de um fluido pode ser influenciada pelas proprieda-

des aleatórias do meio que ele atravessa. Daí o nome percola-

ção (per = através de, colo = coar, filtrar), que deriva da

palavra latina percolatione. Posteriormente, o significado das

palavras meio e fluido, assumiu um sentido mais amplo. Por

meio, entenda-se agora, um sistema constituido de um grande nú

mero de pontos distribuídos no espaço que podem ou não estar

conectados entre si de acordo com o mecanismo aleatório, e por

fluido, entenda-se a informação que é transmitida de ponto a

ponto. Estes novos significados permitiram estender as aplica^

ções da teoria de percolação a diversos ramos da ciência, tais

como na propagação de epidemias, na transmissão de ir.formações

de uma rede telefônica, incêndios em florestas, em transições

do tipo sol-gel, etc..

De acordo com o mecanismo aleatório do meio, temos

dois tipos básicos de percolação, que são a percolação de si -

tio e a percolação de ligação. A percolação de sítio é aquela

em que as posições ocupadas pelos objetos são aleatórios e as

conexões entre estes sítios são definidas por uma regra que

depende de suas posições. É o tipo de percolação que foi utili
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zada por Campi e Desbois — , Chao e Chung — , por exemplo, pa

ra estudar a fragmentação nuclear, e é a que utilizaremos

te trabalho. Já a percolação de ligação ê aquela em que os sí-
i

tios estão todos ocupados e as conexões entre eles é que são

aleatórias. Neste caso, a probabilidade W (ou 1-W) é a probabi

lidade de quebra (ou não) de uma ligação. Este tipo de percola.

ção foi utilizado para o estudo de reações de fragmentação por

Bauer et ai. — .

Vimos, acima, os tipos mais comuns de percolação.

Existem outros como a percolação híbrida de sítio-ligação, on-

de ambos os tipos citados são considerados. Percolação deste ti.

po também já foi utilizada na física nuclear [C. Ngõetal. — ].

Além destas, ainda existem a percolação anisotrópica, onde as

conexões em diferentes direções têm probabilidades distintas e

a percolação direcionada, onde as conexões dependem do senti-

do do fluxo de informações, etc.

Para fazermos a aplicação da teoria de percolação a

reações de fragmentação, o resultado que mais nos interessa é

a lei de escala, que dá o número de clusters de tamanho A (con£

tituido por A sítios), n(A,W), em função da probabilidade W .

Explicitamente, esta lei é dada como:

n(A,W) « A"T.f[(W-Wc)A
G] , (2.1)

onde T e o são expoentes que não dependem de W, W é a proba

bilidade crítica de percolação e f é a função de escala, sendo

que f[0] = 1.

Vemos, então, pela expressão (2.1) que se W = W , a

distribuição de tamanho dos clusters formados segue uma lei de
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potência. Para redes tridimensionais, T £ 2.1 e o = 0.45, es-

tes resultados sendo obtidos para redes infinitas.

No caso de uma rede finita, em que não há uma proba-
1

bilidade W bem definida, a transição de fase geométrico-proba

bilística de percolação, isto é, a transição de um estado não-

-percolante para o estado em que existe um cluster percolante

é atenuada. Existe um intervalo crítico e, neste caso, temos

apenas uma probabilidade de se encontrar este cluster, ao con-

trário da rede infinita que sempre temos o cluster percolante

se W £ W . Existe, também, em redes finitas, problemas quanto

à própria definição de cluster percolante, e em geral, nestes

casos, ele costuma ser definido como aquele que conecta toda a

rede. Entretanto, quando as redes não tim fronteiras retas ou

planas, esta definição também ê problemática. E, efetivamente,

embora a teoria de percolação esteja baseada em idéias simples,

a teoria matemática envolvida pela percolação é complicada e

um estudo mais detalhado foge ao que nos propomos. Todavia,aos
(49)mais interessados, recomendamos os livres de Stauffer— e

Kesten(—* .

Vejamos, agora, uma aplicação da teoria de percola-

ção (de sítio) em reação de fragmentação.

2.2 - A MULTIFRAGMENTAÇAO DO NÜCLEO

Como vimos no Capítulo I, o espectro de massa dos

fragmentos exibe uma distribuição segundo a lei da potência ,

que sugere, em analogia com a teoria da condensação de Fisher,

que a fragmentação seja interpretada como um fenômeno critico,

isto é, uma manifestação de uma transição de fase do tipo li -
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quido-gãs, da matéria nuclear no ponto crítico. Entretanto,uma

distribuição de tamanho com lei de potência não é uma caracte-

ística exclusiva de uma transição de fase líquido-gás pois a
j

t^: 'sição de percolação, como vimos na seção anterior, apreseri

ta It semelhante.

Neste trabalho, a exemplo de outros autores —'—'—'

— , usamos a imagem da transição de fase puramente geométrica

da percolação para simular o fenômeno da fragmentação nuclear.

Efetivamente, modelos de percolação, recentemente ,

vêm sendo amplamente utilizados para estudar a muitifragmenta-

ção, por exemplo:

Campi e Desbois — , através de um modelo de percola

ção de sítio, ao qual eles acoplaram certos vínculos ou condi-

ções de compacticidade, reproduziram os espectros de massa ob-

servados experimentalmente. Chão e C h u n g — , aplicando sim -

pies restrições geométricas (Modelo de Percolação Tetraedrica),

estudaram os efeitos de supercície dos clusters formados. C.

Ngõ et a i . — utilizaram um modelo híbrido de percolação (sí-

tio-ligação) para estudar as flutuações no campo médio do sis-

tema que se fragmenta. Bauer et ai. — , através do Modelo de

Rede Nuclear, estudaram a dependência do rendimento em massa

de uma reação, com o parâmetro de impacto, dentro do contexto

da percolação. Entretanto, nenhum destes autores, que estuda-

ram a muitifragmentação dentro do contexto da percolação, aco-

plou explicitamente o decaimento secundário dos clusters prima

rios. Obviamente, este não acoplamento pode tornar a compara

ção com o resultado experimental irrealista.

Neste trabalho, utilizamos a percolação de sítio em
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uma rede cúbica simples, para simular a fragmentação e conside

ramos o decaimento secundário dos fragmentos através da teoria

de Weisskopf para a evaporação nuclear- O método apropriado pa_

ra o cálculo das quantidades de interesse é o método de Mon-

te Cario. Essencialmente, este método de cálculo consiste na

simulação da fragmentação nuclear por meio de computação ele -

trônica. A seguir faremos genérica ilustração de como o méto-

do foi aplicado.

0 sistema nuclear (alvo mais projétil) é representa

do por sítios constituindo uma rede cúbica simples, cujo parâ-

metro de rede é d. Operacionalmente, esta rede está inscrita

numa esfera, tal que contenha aproximadamente o mesmo número

de nucleons do sistema.

Uma vez construida a rede, precisamos sortear os pon

tos (sítios) que deverão estar ocupados e estabelecer uma re-

gra para decidir quais dos sítios ocupados se encontram conec-

tados entre si.

Chamemos de W a probabilidade de que um sítio desta

rede esteja ocupado, isto é, a probabilidade de ocupação. Se

multiplicarmos o número de sítios disponíveis por W, teremos o

número total de sítios ocupados. Estes, por sua vez, são ais -

postos aleatoriamente, por toda a rede. Os sítios vazios estão

associados a emissão de partículas rápidas pelo alvo, devido

a interação com o projétil incidente. Admitimos que igual nume

ro de neutrons e prõtons são emitidos.

Se os sítios ocupados são próximos vizinhos, esta -

rão conectados e formarão um cluster, de tamanho igual ao nume

ro de sítios ocupados que o constituem. Aqueles que estiverem
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ocupados, mas não possuirem próximos vizinhos , constituirão

clusters isolados.

Então, com o parâmetro W, podemos simular a fragmen-

tação nuclear no contexto da teoria da percolação, sem nenhuma

informação específica nuclear. Porém, o que queremos é reprodu

zir os dados experimentais e estes são resultados dos mais va-

riados tipos de colisões (é não razoável pensar que todos os

projéteis incidentes atinjam os núcleos alvo com parâmetro de

impacto zero, isto é, que todas as colisões sejam centrais).A£

sim um tratamento mais realístico para a reação seria conside

rar a probabilidade W como função do parâmetro de impacto b ,

mesmo que colisões mais periféricas conduzam a um valor de W

que não corresponda â probabilidade que descreve a fragmenta -

ção. A dependência da probabilidade de ocupação W com o parâme

tro de impacto, isto é, a função W = W(b) é um dos grandes

problemas dos modelos percolativos. Percolação anisotrópica p£

de vir a ser uma boa candidata para tratar este problema, en -

tretanto, mesmo assim, teríamos dificuldades em atribuir os

valores de W (que deve carregar toda a informação a respeito

da dinâmica do processo colisional e da fragmentação),como fun

ção da anisotropia, isto é, dos diversos parâmetros de impacto

da reação. Tentamos contornar esta dificuldade, através do se-

guinte ansatz:

* - X - 1 „ .£-»)/a ' (2-2)

onde W« corresponde à probabilidade máxima de sítios vazios na

rede, R é o raio do núcleo alvo e a é tomado como 0.5frr;.Esta ex
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pressão reflete o fato de que quanto maior o W, maior o número

de sítios ocupaâos e esta situação deve corresponder a coli -

soes mais periféricas, isto é, grandes parâmetros de impactos.

Já as colisões centrais, que devem causar maiores estragos aos

núcleos alvos (rede), correspondem a W menores. Este comporta-

mento, segundo os valores extremos d e b ( b = R e b = O ) , é apro

ximadamente descrito pela expressão (2.2).

Após a formação dos clusters, cargas são, então ,

atribuídas randomicamente oos nucleons de cada cluster. Admiti.

mos a aproximação de núcleos simétricos. No caso de nucleons

livres ou núcleos com número de massa ímpar, procedemos a um

sorteio aleatório para estes nucleons e também para o último

nucleon do cluster ímpar, atribuindo carga de valor 0 ou 1 ao

referido nucleon. Em todo o processo, a conservação de carga

total é respeitada.

0 próton incidente pode ainda fornecer uma pequena

compressão ao núcleo alvo, o que poderá fazer com que haja um

pequeno acréscimo no volume do sistema, devido à expansão.

No instante da quebra, o sistema será então caracte-

rizado por um volume final Vf e uma densidade p- . O volume

final V- pode ser escrito em termos do volume inicial VQ, c o -

mo:

Vf - (l+x)V0 , (2.3)

onde Xt então, representa o acréscimo de volume, isto é, o

quanto o sistema se expandiu antes de se fragmentar. Por sua

vez, a densidade pf pode ser relacionada com pQ através de:
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O parâmetro X pode ser expresso em termos de W e d. Com efei.

to, como na rede cúbica simples o volume da célula é d e o

número de sítios por célula ê igual a 1, encontramos:

X = Po d
3 - 1 , (2.5)

de modo que a densidade final de número do sistema é dada por:

Pf » A • (2.6)
^ d

Em suma, nós consideramos que, após a colisão do pró

ton com o alvo, ocorre a emissão do nucleons rápidos.Esta emi£

são diminui a densidade do sistema como um todo, mas os frag -

mentos são formados ã densidade normal pQ. Isto quer dizer que

após a quebra, os clusters se colapsam em torno do seu centro

de massa, ã densidade normal.

Neste nosso cálculo, o principal responsável pelo de

créscimo de densidade é a emissão de partículas nos instantes

iniciais da reação. Na eq. (2.6) esta emissão é computada atra

vés de W. O volume sofrendo uma pequena variação (para sermos

consistentes com a idéia de que o próton não fornece uma apre-

ciável compressão ao alvo), contribui apenas com uma pequena

parcela para o decréscimo de densidade. Na realidade, a contri

buição volumetrica para o decréscimo de densidade é incorpora-

da através do parâmetro d, bastanto para isso que tomemos d

com um valor superior ao que corresponde à densidade normal

(d = 1.9 fxn) .
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Uma vez identificados os clusters, a partição fica

determinada» exceto pela condição de que ela deve satisfazer ã

conservação de energia total. Precisamos, então, relacioná-la

com a energia depositada no alvo pelo projétil incide* te. Esta

energia, em última análise, está relacionada com a dinâmica da

reação, isto é, com as interações nucleon-nucleon. Entretan -

to, para evitarmos um cálculo deste tipo que é muito complica^

do, utilizamos a relação entre a energia de excitação por nu -

cleon e a probabilidade W proposta por Campi e Desbois — :

(2.7)

onde se admitiu que a ejeção de um nucleon provoca uma ener -

gia de excitação de eQ = 8 MeV no núcleo residual. A eq.(2.7)

está de acordo com a previsão teórica de que quanto menor a

probabilidade de ocupação, maior o estrago na rede (maior o nú

mero de nucleons ejetados) e, consequentemente, maior deve ser

a energia depositada pelo projétil no alvo. Inversamente, quan

to maior a probabilidade de ocupação, menos partículas são eje

tadas e, consequentemente, o sistema recebe menos energia de

excitação. Esta expressão exige que a probabilidade mínima de

ocupação seja aquela que corresponde a um nucleon ocupando a

rede, isto é, a probabilidade de ocupação não pode ser nula.Se

por exemplo, a rede é constituída de 100 sítios, a probabili-

dade mínima de ocupação deve ser W = 0.01, caso contrário have

rá um número de sítios ocupados menor que 1 ! Conhecendo a

energia de excitação, podemos escrever a energia total como

Etot - Eo + Egs ' (2'8>
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onde E* = AQe é a energia de excitação total do sistema con-

tendo AQ nucleons (sítios ocupados) e E é a energia do esta

do fundamental do sistema.

Por outro lado, a energia total também pode ser es -

crita como o somatório das energias de cada fragmento mais a

energia Coulombiana da esfera homogênea carregada com a carga

total do sistema — :

zle2

Í
3 *w

onde N _ e numero de clusters de tamanho A e carga Z, -r — 5 —

é a energia Coulombiana da esfera homogeneamente carregada com
3Vf 1/3

a carga do sistema fragmentante e R- = (—7̂ ) ê o raio des-

ta esfera. A energia de cada fragmento ER „ é obtida de acordo
n f ti

com o modelo da gota liquida estendida ã temperatura finita ,

eq. (1.6) do Capítulo I.

Através da equação (2.9), podemos determinar univoc^

mente a temperatura das partições tais que conservem a energia

total. Esta temperatura reflete o grau de excitação dos frag -

mentos (energia interna) e o grau de agitação térmica do siste

ma de fragmentos (energia translacional).

Ao terminar esta parte da simulação, os clusters que

representam os fragmentos já têm número bariônico e carga bem

definidos, energia de excitação, temperatura, bem como suas in

terdistâncias e localizações em relação ao CM do sistema.

Em resumo, a primeira parte da simulação consiste em:

a) - Montagem do alvo (escolha da rede)

b) - Sorteio do parâmetro de impacto no intervalo [0,R]
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c) - Determinação da probabilidade de ocupação

d) - Determinação dos clusters que constituem a par-

tição, com conservação de energia total

e) - Determinação do CM de cada cluster na rede.

2 . 3 - 0 DECAIMENTO SECUNDÁRIO DOS CLUSTERS

Após o processo de fragmentação nuclear, os clusters

resultantes podem ficar num estado fortemente excitado. 0 que

queremos então, é descrever o mecanismo através do qual os

fragmentos perderão a energia em excesso, por evaporação de nu

cleons ou de pequenos aglomerados de nucleons (na realidade po

de haver uma competição entre evaporação de partículas e ou -

(32)tros mecanismos de quebras secundárias — , dependendo do tama

nho e da energia de excitação do fragmento). O processo de eva

poração nuclear se dá ã semelhança do processo de evaporação

de moléculas num copo d'água. Dentro desta analogia, a ener -

gia armazenada por um núcleo pode ser comparada qualitativamen

te com a energia calorífica de um sólido ou de um liquido.

Existem entretanto, algumas diferenças importantes

entre a evaporação dos sistemas termodinâmicos clássicos e a

evaporação nuclear. A diferença fundamental entre os dois pro-

cessos está em que, no caso comum de evaporação, a energia de

excitação do sistema é muito maior que a energia de ligação e

energia cinética da partícula emitida (E* >> B; E* >> E c ) , en

quanto que, no caso de evaporação nuclear, a perda de ener -

gia devido ã emissão de uma partícula afeta substancialmente a

energia de excitação do núcleo residual. Em conseqüência, ape-
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nas a segunda igualdade corrigida,permanece, isto é, ((E* - B)

>> E ). Além disso, no caso do núcleo, o sistema é alterado

após uma evaporação, de forma que a emissão de uma segunda pa£
i

tícula dificilmente se dará com características idênticas à

primeira, E ainda , em cada estágio da evaporação nuclear, a

temperatura do núcleo diminui sensivelmente (como podemos ob-

servar na Fig. 2.2) ao in

vés de manter-se pratica- ">

mente constante como acoii ~

tece na evaporação molecu
<

lar. Isto significa que , c-
c

no caso nuclear, todas as §

quantidades termidonâmi - 1 10" 1C 1C~ 1C"

cas relevantes, devem ser FIGURA 2.2 . Curva de desexcitaçao de um
, , , - , fragmento com A e 50 e temperatura inicirecalculadas apôs cada ^ £ fi ̂  Qs niSmeros J^ a curv-

- , • dão a massa e a temperatura do fragmen-
evaporação e, por simpli- to em d e t e n n i n a d o i;stante [ref. ( ^ } .

cidade, a condição de equilíbrio térmico é em geral admi-

tida após cada emissão.

Existem várias teorias de evaporação de,nucleons e

agregados de nucleons, ref. (£3) (para uma revisão) e as refs.

(£,4_5) (trabalhos mais recentes) . Entretanto, por simplicida-

de utilizamos a teoria de Weisskopf.

Descrevemos, a seguir, em linhas gerais, o processo

de evaporação, segundo o procedimento proposto por Dostrovsky

(44)et ai. — , que se basearam na teoria estatística de Weisskopf.

A partir da hipótese de balanço detalhado e usando considera-

ções de espaço de fase, Weisskopf obteve a probabilidade por

unidade de tempo de um fragmento A emitir uma partícula j, com
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energia cinética compreendida entre E e E+dE dada por:

dE , (2.10)

onde c é a seção de choque total da reação inversa, ou seja ,

do núcleo A-j capturar a partícula j: p(i) e p(f) são as densi_

dades de nível do núcleo inicial e final, respectivamente, e:

gm.

sendo g = 2s+l o número de estados de spin, em- a massa da

partícula emitida.

As densidades de nível do núcleo inicial e residual

podem ainda ser escritas em termos da entropia (S), isto é,

Pi f = exp[Si f] . (2.12)

Deste modo, a equação (2.1) pode ser reescrita como:

P.(E)dE = Yj o E. exp[Sf-Si)dE . (2.13)

Se expandirmos a entropia em termos da energia cinética E. e

(9)

desprezarmos os termos de correção de ordem superior - , pode-

mos, integrando esta última expressão sobre todo o intervalo

de energia E, obter a probabilidade total de emissão de uma

partícula por unidade de tempo. Entretanto, como não estamos

preocupados na evolução temporal do processo, podemos usar a

seguinte expressão para a probabilidade relativa de emissão de

duas partículas, 1 e 2:
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5^ = -^ -| exp[S,-S.) , (2.14)
Pl ''iTl

onde S. (ou S-) e T, (ou T~) são, respectivamente> os valores

máximos que a entropia e a temperatura do núcleo residual po -

dem assumir, apôs evaporar a partícula 1 (ou 2). Esta entro -

\,±a e temperatura podem ser obtidas através da energia de exci.

tação do núcleo residual, a qual é dada por:

EI(2) = K - Bl(2) " Vl(2) " El(2)

Nesta expressão, E* é a energia de excitação do núcleo antes

de evaporar a partícula 1 (ou 2), B. « é a energia de separa-

ção e E. _ é a energia cinética da partícula evaporada. Esta

energia cinética pode ser obtida através de uma distribuição de

Maxwell-Boltzmann em cima da temperatura do referido núcleo. 0

termo V. _ é a barreira Coulombiana e foi incluído nesta ex -

pressão, a fim de considerarmos o fato de que, quando aplica -

mos a expressão (2.1) para a emissão de partículas carregadas,

o campo Coulombiano exerce uma forte influência em c para o

processo inverso. E, neste caso, a seção de choque deve ser ãa

da por:

(1 - =4).6(E.-V.) , (2.16)
^j 3 3

sendo 6 a função degrau.

As barreiras Coulombianas, como calculadas da ele -

trostática elementar, não são diretamente aplicáveis ao cálcu-

lo, pois devem ser corrigidas para a temperatura nuclear. Nós
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utilizamos a aproximaçlo esférica como sugerida na ref. (4) :

<ZA'1)e2

_ .1/3

-A ) 1 / 3
A j '

para A... Z 2

para prõtons

(2.17)

onde rQ, por conveniência, é tomado como 1,44 fm. (A barreira

V. é implicitamente função da temperatura, através da corres-

pondente dependência de ZA e A., do núcleo que evapora.)

As energias de ligação e de excitação, que entram

na eq. (2.4), foram calculadas com o auxílio da fórmula da go

ta líquida térmica (TLDM), ao passo que as energias de liga -

ção do trítio, deuteron, He , e partícula a foram tiradas de

(42)seus valores experimentais — .

Com efeito, a energia de excitação do núcleo quente

é dada por:

* - Eint<T> " Eint(T=0> (2.18)

então, com o auxílio das eqs. (1.6) e (1.7) do Capítulo I, po

demos escrever:

E*(T) 2- A + B A 2 / 3

,T2+T2 ,
*— c —'

5/4

1 + - 1
)

(2.19)

E a entropia, dentro desta aproximação fica:
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s = |I 2/3

k
- T

+T

2 - ]

2

1/4

•
T

J2+T 2
(2.20)

onde os símbolos eQ, 6Q e T têm o mesmo significado e valor

que na eq. (1.6).

Estas expressões são aplicadas para A > 4, pois nós

admitimos que as partículas leves (A £ 4) não têm estados de

excitação interana.

Com o auxilio destas expressões, a eq. (2.14) é, en-

tão, utilizada para o cálculo das probabilidades relativas de

evaporação. Na realidade, normalizamos as probabilidades de

evaporação das demais partículas em relação à probabilidade P̂^

de emissão de neutron. A fim de determinar o tipo de partícu-

la que vai ser emitida (se será neutron, proton, alfa, dêute -

ron, trítio, hêlio-3), procedemos a um sorteio aleatório, obe-

decendo ã distribuição das probabilidades relativas de emis -

são de cada tipo de partícula. A probabilidade de evaporação de

clusters pesados não foi levada em conta, uma vez que seu va -

lor é desprezível frente à das partículas leves — .

n

FIGURA 2.3 - Diagrama uti l izado na seleção do tipo de part ícula a ser eva-
porada pelo cluster quente.

Na prá t ica , o método que adotamos é o seguinte: ca l -

culamos a probabilidade re la t iva Pj/P^ de emissão para cada t i

po de par t ícula (i = 1 , 2 , . . . 6 ) . Colocamos es tes valores sequen

cialmente, ao longo de um eixo, t a l qual a Fig. 2 .3 , e escolhe
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mos aleatoriamente um número entre 0 e o comprimento total ob-

tido pela justaposição de todos os valores P./Pj. 0 segmento

que contiver este número sorteado, determinará o tipo de part_£

cuia emitida. Por exemplo, se o número aleatório sorteado cair

dentro do segmento np, então um próton será emitido.

Após a evaporação, admitimos que o sistema residual

entre em equilíbrio térmico, de modo que as quantidades físi -

cas termodinâmicas (entropia, temperatura, etc) que caracter i_

zam o fragmento residual, podem ser recalculadas e nova partí-

cula é sorteada para ser evaporada. Todo o processo se repete,

até que o fragmento remanescente não possa mais evaporar (nú-

cleo frio).

Em resumo, a simulação deste estágio consisre em:

1) - Cálculo das probabilidades relativas

2) - Escolha (aleatória) da partícula a ser evapora-

da

3) - Determinação da massa, carga, temperatura e

energia de excitação do núcleo residual.



CAPÍTULO III

A EXPANSÃO COÜLOMBIANA E OS ESPECTROS DE ENERGIA

Após a dissociação do sistema nuclear em fragmentos,

a interação entre eles é basicamente de origem Coulombiana. A

repulsão Coulombiana entre estes fragmentos irá iniciar um

processo de expansão (expansão Coulombiana), até que pratica-

mente toda a energia Coulombiana tenha se transformado eiti ener

gia cinética. Os espectros de energia cinética podem fornecer

importantes informações sobre a dinâmica da fragmentação e tam

bém sobre a localização em que os fragmentos são produzidos

dentro do volume nuclear que se fragmenta.

Hirsh et ai., a fim de tentar extrair informações

dos dados experimentais, trataram esta expansão como uma ex -

pansão uniforme, isto é, considerando que as interdistãncias

entre os fragmentei formados dentro de um volume esférico de

raio RQ veriavam da mesma maneira que o raio RQ deste siste -

ma, ou ainda, que o raio do fragmento também aumentasse durari

te a expansão, numa relação direta ao tamanho do sistema. Is-

to significa que a carga que inicialmente está fora da esfe-

ra de raio R (Figura 3.1) permanecerá fora durante todo o pro

cesso de expansão e, analogamente, a carga que está dentro pe£

manecerã dentro. Como conseqüência direta, as cargas da esfe_

ra de raio R não exercerão influência sobre a energia Coulom-

biana repulsiva dos fragmentos.
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\

Dentro deste mode -

Io, a energia cinética final

da-

+ E T i on

K K. COUl

de E"

E. de cada fragmento é

da por:

\

FIGURA 3.1 - Modelo geométrico rela
cionando entrgia Coulombiana com a
localização do fragmento dentro do
sistema fragmentante. (Expansão uni-
forme .)

pquebra
 Z Z 0 e

coul " ^3

E = E + Ek k coul

, é a energia cinética

inicial e onde a energia Cou-

lombiana no momento de quebra,

_quebra c .
coul ' P a r a ° fragmento

considerado é dada por:

(R2+3Rr)(1 - |-)
A0

(3.1)

0 último fator foi incluido para levar em conta a conservação

de momento.

Resolvendo a eq. (3.1) para R, Hirsch obteve a corre_

lação entre o tamanho do fragmento e a localização onde este

fragmento tem a maior probabilidade de ser formado no sistema

fragmentante. A expressão obtida por Hirsch é dada por:

R ( Ek ) Í
onde (3.2)

Tomando os valores de pico para a energia cinética dos fragmen

tos, ele obteve o resultado que exibimos na Figura 3.2,onde po

demos ver que fragmentos maiores são produzidos preferencial -

mente no centro do sistema.
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FIGURA 3.2 - Localização dos
fragmentos dentro do sistema ini
ciai. Resultado para a reação p+
Kr da ref. (9).

Todavia, a equação

(3.2) foi obtida, admitindo-se

implicitamente que o raio do

fragmento também aumentou du -

rante a expansão, do mesmo mo-

do que o volume do sistema. l£

to claramente não é razoável e

pode produzir um erro sistemá-

tico, principalmente no caso

de grandes fragmentos. A fim

de esclarecer este ponto,Chung

(47)et ai. — propuseram uma modi_

ficação na expressão (3.1), ad

mitindo que o raio do fragmen-

to é mantido no seu valor ini-

cial, enquanto a expansão se efetua. Como conseqüência, a dis-

tribuição de carga remanescente desenvolve um buraco em torno

do fragmento. Com esta modificação, a energia Coulombiana pode

ser re-escrita como:

Jcoul d " T-) (3.3)

que não contém o termo 3Rr da equação (3.1), mostrando que a

primeira equação superestima a energia cinética dos fragmentos.

A comparação entre os espectros é apresentada na Fig. 3.3.

Na expansão uniforme, a energia cinética total do

fragmento é dada pela soma das energias térmica e Coulombiana,

serdo a última exclusivamente função das posições iniciais dos
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FIGURA 3.3 - Espectros de energia de fragmentos primordiais para um s i s t e -
ma nuclear de tamanho Ao - 100 com uma energia de excitaçâo
de 7 MeV/n, ret irada da ref. (53_).

fragmentos, o que obviamente é uma drástica aproximação. De fa

to, a ref. (4_7) faz uma descrição dinâmica para o processo de

expansão, descrita em termos da Hamiltoniana clássica do siste

ma, dada por:

Z.ZV 1 3.4)

onde m., r. . e p. • são, respectivamente, a massa, posição e

momento do i(j)-ésimo fragmento.

As equações clássicas de movimento podem ser obtidas

de (3.3) e são integradas numericamente e os resultados obti -

dos estão ilustrados na Fig. 3.3.

Barz et ai.*-', utilizando o modelo da multifragmen-

taçao estatística, também estudaram os espectros de energia
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cinética, e incluíram o decaimento secundário dos fragmentos .

Na Figura 3.4, vemos alguns dos resultados obtidos por Barz.Em

(a), temos o espectro primordial e em (b) o espectro após a

desexcitaçao dos fragmentos. Nitidamente, observa-se que o

principal efeito da evaporação sobre os espectros de energia é

alargar a curva de rendimento.

60 20 60

(a) (b)

FIGURA 3.4 - Efeitos da evaporação sobre os espectros de energia. Resulta-
dos obtidos por Barz et ai.

Ectes autores verificaram que, dentro da escala de

tempo da expansão Coulombiana, aproximadamente 200 fm/c, cerca

de 40% das partículas são evaporadas. Entretanto, mesmo assim,

eles considferaram s expansão Coulombiana como independente do

processo de evaporação e obtiveram bons resultados.

Bauer et ai. — estudaram o espectro de energia den

tro do um contexto de percolação o utilizaram momentum de Fer-

mi para a distribuição de momento inicial.

Para o cálculo do espectro de energia cinética dos

fragmentos, obtidos a partir do modelo de percolação comum,uti
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lizamos o mesmo método que a ref. (J_7) , exceto que, no nosso

caso, as posições iniciais já estão devidamente fixadas por su

as posições na rede. Mais explicitamente, nós admitimos que to

da a carga e massa de cada cluster está concentrada no seu CM,

isto é, tratamos cada fragmento como partículas cujas massas e

cargas são as massas e as cargas dos fragmentos que cada uma

representa. Para que o estado inicial fique completamente de -

terminado, precisamos dos momento iniciais. Estes momenta fo -

ram obtidos segundo uma distribuição de Maxwell-Boltzmann em

cima da temperatura inicial de cada partição:

-3/2 ( P2 ̂f(P) = (2™T) J / Z exp --f^j . (3.5)

O parâmetro de rede d é então obtido por ajuste do

espectro de energia a resultados experimentais, enquanto que a

probabilidade de percolação W foi tomada como a probabilidade

crítica. Os espectros de energia dependem fortemente do parãme_

tro de rede d, uma vez que grandes valores de d, diminuem a

energia Coulombiana disponível (os fragmentos estão mais sepa-

rados na hora da quebra).

Por simplicidade, nós consideramos que a evaporação

dos fragmentos quentes nao perturba a expansão Coulombiana, is

to é, consideramos que toda a expansão é realizada e só então

ocorre a posterior desexcitação dos fragmentos, a exemplo do

que Barz et ai. - fizeram. Obviamente, isto é uma aproxima -

ção, mas nossos cálculos mostram que o espectro pode ser bem

reproduzido dentro desta aproximação. E observamos também que

a evaporação de partículas por fragmentos altamente excitados,
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explica a parte mais energética do espectro de energia. A ener

gia de recuo devida a evaporação foi determinada pela conserva

ção de momentum. 0 recuo das partículas emitidas exerce influ-

ência sobre o espectro final de energia, uma vez que ele con -

tribui para alargar o espectro das velocidades e, consequente-

mente, torna o espectro de energia mais largo.

Resumindo, então, o esquema de cálculo para a expan-

são Coulombiana foi o seguinte:

1) - Determinação do estado inicial do sistema (como

as posições já estavam fixadas pela rede, apenas determina-se

as velocidades iniciais, através de uma distribuição de Max-

well-Boltzmann em cima da temperatura das partições.

2) - Integração numérica das equações clássicas de

movimento (método de Runge-Kutta).

3) - Cálculo da razão Energia potencial/Energia ciné_

tica a cada passo da expansão. Se esta razão for menor que

0.01, a expansão é interrompida e os fragmentos quentes são

permitidos evaporar.

4) - O recuo produzido pelas partículas emitidas so-

bre cada fragmento remanescente é levado em conta e a partição

12que contem C e acumulada.

Um procedimento de Monte Cario é, então, utilizado e

todas as quantidades médias relevantes podem ser determinadas.

Para o cálculo dos espectros de massa e energia, a simulação

consiste de 3 estágios: - fragmentação, - expansão Coulombiana

e - evaporação. O cálculo foi interrompido, quando obtivemos

uma boa estatística, isto é, quando as quantidades calculadas
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não sofreram sensíveis variações a um aumento do número de his_

tórias. 0 Fluxograma das operações da simulação encontra-se no

Apêndice A. No próximo capítulo, apresentaremos e discutire -

mos os principais resultados obtidos com este método de cálcu

Io.



CAPÍTULO IV

RESULTADOS - ANÁLISE E CONCLUSÕES

Utilizamos o procedimento descrito nos Capítulos II

e III para investigar o comportamento dos espectros de massa

e de energia, resultantes de processos de fragmentação. Nesse

procedimento, adotamos o modelo de percolação para tratar a

fragmentação nuclear. A vantagem deste modelo é que ele é ex-

tremamente simples e que pode nos ajudar a distinguir os as -

pectos físicos dos puramente estatísticos no problema de fra2

mentação nuclear, conforme já comentamos anteriormente.

Utilizando a percolação convencional em rede cúbi-

ca simples para simular a fragmentação, nós determinamos o es

pectro de massa com e sem a evaporação de partículas para vá-

rios valores da probabilidade de ocupação, e estudamos a de -

pendência da distribuição de massa com o parâmetro de impacto,

através de um simples ansatz. Com as mesmas partições que re-

produziram o espectro de massa experimental, calculamos o es-

12
pectro de energia cinetica do C. Procuramos reproduzir os

resultados experimentais de Hirsch et ai.. Em particular, es-

tudamos os espectros de massa e energia cinetica, resultan -

87
tes de reações p+ Kr a energias entre 80 e 350 GeV.
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4.1 - O ESPECTRO DE MASSA

Para um dado valor da probabilidade de ocupação W ,

calculamos o rendimento dos fragmentos leves e médios, logo

após a fragmentação, isto é, sem levarmos em conta a desexci-

tação dos clusters quentes. A fim de fitar os resultados a uma

lei de potência, isto é, Y (A^) <*• Af , por conveniência, usa -

mos a escala log-log. Na Figura 4.1 estão mostrados os rendi -

mentos (Y) para o caso de W = 0.4, que podem ser fitados por

T. £ 1.1 (espectro inicial) e T. = 2.1 (espectro após a evapo-

ração) . Observe-se que poucos clusters pesados são identifica-

dos. Este mesmo cálculo foi feito

para vários valores de W e calcu -

lou-se também a multiplicidade mé-

dia de fragmentos com A 2 4, que

denotamos por <M>. Na Fig. 4.2 apre «o
~ x Etptctre primordiol

sentamos os valores de <M> (Fig. 1 ° E*pt.ct.r0. .fin0.'
1 2 9 10 20 50

(a)) bem como a variação da expoen A
FIGURA 4.1 - Espectro de massa

t e ( F i g . (b)) , em r e l a ç ã o ã probc» obtido pelo modelo de percola-
ção convencional com W=O.A.

b i l i d a d e W.

Observamos, na Figura 4.2(a), que a multiplicidade

de fragmentos pesados <M> começa com um valor relativamen-

te pequeno, <M> = 0.5, quando a probabilidade de ocupação é pe

quena, W < 0.2. Isto se deve ao fato de que poucos sítios es -

tão ocupando a rede para este valor de W. A medida que esta

probabilidade aumenta, <M> cresce até chegar a um valor máximo

em W s 0.4. A partir de então, começa a decrescer até se esta-

bilizar em <M> = 1 . Já o expoente T comporta-se de maneira

contrária, apresentando um mínimo de T S I.I e m W = 0.4. Com
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(a)

(b)

0.7

FIGURA 4.2 - Variação de <M> e <T> em função da probabilidade W.

base na discussão sobre percolação do Capítulo II, escolhemos

W = 0.4 como a probabilidade crítica, isto é, a probabilidade

que descreve a fragmentação nuclear. Observe-se também que es-

ta probabilidade não é bem definida, mas que existe um interva

Io em torno deste valor que pode descrever a fragmentação. Es-

te intervalo é devido, como já ressaltamos a efeitos de tama -
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nho finito do sistema (no caso, contendo cerca de 87 sítios).

Uma vez determinada a probabilidade 'crítica1, leva-

mos em conta a dependência do rendimento em massa com o parâme

tro de impacto b da reação, isto é, calculamos o expoente T e

a multiplicidade <M> para vários valores da probabilidade mé_

dia <W> , onde a média foi tomada sobre todos os valores de b
n

sorteados, isto é, <W> = 7 W./n, e onde as probabilidades
i=l x

K. foram calculadas através da expressão (2.2) do Capítulo II.

Os resultados obtidos para <M> encontram-se na Figura 4.3 e

os para o expoente T estão ilustrados na Figura 4.4 (linhas só

lidas), ambos plotados como função de <W> . Nestas figuras

(4.3 f 4.4), mostramos também os resultados para o caso de W

fixo, isto é, sem levar em conta a dependência do parâmetro de

impacto (linhas tracejadas).

0.7

FIGURA A.3 - Variação de <M> com <W> . A linha sólida representa a m£
dia sobre os diversos parâmetros de impacto e a tracejada, os resultados
obtidos para um valor de W fixo.

Observamos, nestas figuras, que a média sobre os diversos pa-

râmetros de impacto não modifica sensivelmente a forma das cur

vas, apenas as desloca levemente para a região de maior W. Uma
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F1GURA 4.4 - O expoente T plotado como uma função de <W> , (linha sólida)
e como função de W fixo (linha tracejada),

ou t r a dependência de W em r e l ação a b , por exemplo,

W = 1 - WQ V l - ( b / R ) 2 ; (0 á b è R)

deve conduzir essencialmente ao mesmo comportamento. Note-se ,

também, que a média em b produziu um valor maior para o ~c, is

to é, i s 1.6. Lembre-se que T C é O expoente que corresponde

â probabilidade crítica (Wc = 0.4), sendo esta última, obtida

pela média das W. sobre todos os parâmetros de impacto (equa-

ção (2.D, com WQ = 0.65).

As figuras anteriores dizem respeito a clusters quen

tes, isto é/ sem considerarmos o decaimento secundário destes

fragmentos. Vamos agora levar em conta a evaporação dos frag-

mentos. A Figura 4.5 mostra o efeito da evaporação sobre o ren

dimento em massa, isto é, sobre o expoente T , quando plotado

como função de <W> (doravant» nós nos referiremos a <W> co-

mo simplesmente W ou probabilidade de ocupação). Nesta figura,

a linha tracejada mostra o resultado dos cálculos, após a de -

sexcitação dos clusters. A curva dos valores primordiais é no-
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FlfJRA 4.5 - O expoente T plotado como função de W.

vãmente mostrada para efeito de comparação (linha sólida).

Analisando esta figura, no sentido de W decrescente,

observamos que T. (após a evaporação) começa em W £ 0.7 com um

valor relativamente alto, T = 3.0, a partir do qual decresce .

Chega ao seu valor mínimo em W s 0.55, quando assume o valor

T £ 1.2 e começa a subir novamente até estabilizar-se em torno

de t = 2.3. Um fato interessante é que o comportamento do expo

ente T quando plotado contra a energia do projétil inciden-

te exibe comportamento semelhante, conforme o resultado obtido

por Porile et ai. — e ilustrad. na Figura 1.10 do Capítulo

I. A semelhança entre estas curvas deve referir-se a correla-

ção que existe entre a probabilidade de percolação W e a ener-

gia de próton incidente. Ainda, na Fig. 4.5, podemos observar

que o expoente T assume, agora, na probabilidade crítica
c

W * 0.4, um valor em torno de 2.3.

Na Figura 4.6, mostramos o valor da multiplicidade

de fragmentos pesados <M> , após a evaporação (linha traceja -

da), e <M> antes da evaporação (linha sólida). Observe-se que
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o comportamento destas curvas é semelhante ao determinado por

Campi e Desbois*-*. Com efeito, se W é pequeno (W £ 0.2), te -

mos uma distribuição de clusters que é característica de rea -

ções a altas energias; somente clusters leves podem ser produ-

zidos, implicando em baixos valores da multiplicidade, À medi-

da que W aumenta, a multiplicidade de fragmentos pesados alcari

ça um valor máximo (£ 2.7), após a evaporação, em W s 0.4. Neŝ

te ponto, o sistema se torna instável contra multifragmentação.

Para W 2 0.6, ocorre a formação do sistema composto, que se

desexcitará principalmente por emissão de partículas leves.Com

parando esta linha tracejada com a do resultado primordial (lî

nha sólida), observamos ainda que a multiplicidade de fragmen-

tos pesados aumenta com a evaporação, devido basicamente ã pro

dução de partículas a.

1 -

FIGURA 4.6 - A multiplicidade média de clusters pesados, plotada como fun-
ção de V.

Analisemos mais det idamente o e s p e c t r o de massa pa-

ra o va lo r da probabilidade c r í t i c a , W s0 .4 .É i n t e r e s s a n t o no-
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tar que os espectros de massa, calculados com valores de W na

vizinhança de 0.4, seguem todos uma lei de potência com expoen

te próximo de 2.3. Na Figura 4.7, retirada da ref. (5^), exibi

mos a distribuição de massa com W= 0.4.Nesta figura, vemos que

a distribuição de massa

éQ~ i ̂v i dos clusters quentes (pro

venientes da fragmentação

do núcleo alvo) se distri

'0 ' ^ W » «V» "1 buem em forma de lei de

potência com T.=1.6.Frag

mentos relativamente pe-

sados (A 2 30) podem ser

20 00 A e n c o n t r aaos, sendo estes

_^7 - Espectro de massa dos frag- f r a g m e n t o s provenientes
com (pontos) e sem (círculos) le-
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var em conta o decaimento secundário dos à& c o l i s 5 e s p e r i f é r i c a s ,
clusters quentes usados para fitar A.

isto é, de choques com grandes parâmetros de impacto (b = R) .

A evaporação dos fragmentos quentes produz um marcante efeito

sobre o espectro de massa, elevando T para i f = 2.3. A reta

que fita o espectro de massa dos fragmentos após a evapora -

ção é mais inclinada, uma vez que fragmentos maiores, ao decai

rem, contribuem para o povoamento dos fragmentos mais leves.

É interessante compararmos este resultado com os ex-

perimentos. Nas referências (2) , (8.), m ) e <11> ' ° comporta-

mento de lei de potência com T s 2.3 para a distribuição de

massa dos fragmentos observados foi interpretado como uma tran

sição de fase do tipo líquido-gás da matéria nuclear em conexão

com a teoria de Fisher. Entretanto, nossos resultados parecem

indicar que o expoente x, associado â fragmentação do núcleo,
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( t ) , tem um valor bem inferior ao previsto pela teoria de

Fisher (T = 2.3), principalmente se não levarmos em conta a de

pendência da reação com o parâmetro de impacto. Somente quando

consideramos a desexcitação destes clusters por mecanismos con

vencionais (evaporação), é que a distribuição de massa destes

fragmentos assume a lei de potência com expoente T = 2.3. Se

isto for verdadeiro, a analogia que serviu de inspiração para

os modelos de transição de fase para explicar os resultados esc

perimentais pode tornar-se prejudicada.

Em resumo, nós encontramos que a distribuição de mas

sa inicial, resultante do processo colisional e, portanto, re

lacionada com a fragmentação, exibe uma lei de potência. Sem

considerarmos a evaporação dos clusters quentes, encontramos o

valor de 1.6 para o expoente T . Este valor é bastante prõx_i

mo de uma distribuição de tamanho provocada por instabilida -

des puramente mecânicas (pedras: ̂ — a m e asteróides: j—

a m * ). Quando levamos em conta a evaporação dos clusters ex

citados, o decaimento secundário modifica sensivelmente a dis-

tribuição de massa inicial, elevando T para 2.3 (0 valor de

t £ 2.6 só poderia ser reproduzido, neste nosso cálculo, às

custas de uma probabilidade bem afastada do valor crítico, is-

to é, com W s 0.7.)

4 . 2 - 0 ESPECTRO DE ENERGIA

Os espectros de energia devem conter informações im-

portantes sobre a dinâmica do processo de fragmentação nuclear,

vamos expor, agora, os principais resultados de nos-
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sos cálculos de espectros de energia, determinados com o mode

Io de percolação convencional, procurando discutir cada etapa

do processo.

Primeiramente mostraremos o espectro de energia pri-

mordial, isto é, sem levarmos er.. conta qualquer efeito do deca_

imento secundário dos clusters, e o compararemos com a previ -

são de outros modelos. Posteriormente, apresentaremos o espe£

tro final, em confronto com os dados experimentais.

0 espectro de energia (Coulombiana) dos fragmentos

de C, sem levarmos em conta a contribuição de origem térmi -

ca, encontra-se na região de baixas energias (pico em = lOMeV),

em comparação com o resultado experimental (pico em = 18 MeV).

Isto ê conseqüência da baixa densidade em qua o sistema é su -

posto se fragmentar. Nosso trabalho supõe a emissão de cerca

de 50% dos nucleons como nucleons prontos [um tratamento mais

reelístico capaz de testar esta hipótese talvez fosse um cálcu

Io de cascata para o processo colisional—]. Tal suposição

encontra alguma evidência experimental no trabalho de Warwick

í 2 6)
et ai. — , que estudaram reações do tipo Ne+Au a 42 Gev.Eles

encontraram que cerca de 100 nucleons rápidos eram emitidos

nos instantes iniciais da reação. Este número corresponde pra-

ticamente à metade dos nucleons dos reagentes.

Ao considerarmos a contribuição de origem térmica, o

espectro é sensivelmente deslocado para regiões de maior ener-

gia. O espectro, assim obtido, é ilustrado na Figura 4.8(a),on

de nitidamente se observa que o pico do espectro se encontra

entre 20 e 22 MeV e que fragmentos com energia cinética de até

aproximadamente 72 MeV podem ser observados.
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FIGURA 4.8 - Espectro de energia cinética do 12C sem levar em conta o de-
caimento secundário.

Uma comparação pode ser feita entre este resultado e

o obtido por Barz et ai. — , com relação ao espectro primordi^

ai, obtido através do modelo estatístico. 0 resultado destes

autores está ilustrado na Figura 4.8(b) pela linha tracejada.

Nesta figura (b) encontram-se ainda, o espectro após a evapora

ção (linha sólida) e o resultado experimental (linha pontilha-

da). Repare-se que há uma diferença entre as posições dos es -

pectros. Isto se deve ao fato de que, no modelo deles, a ener

gia Coulombiana disponível para a expansão é maior do que no

modelo de percolação. 0 número de nucleons ejetados nos instan

tes iniciais da reação, segundo o modelo de muitifragmentação

estatística, é cerca de quatro vezes menor do que o considera-

do aqui. Entretanto, esta perda em energia Coulombiana no nos-

so caso, é compensada pelo ganho em energia térmica associada

ã emissão de nucleons rápidos. Lembramos que, pela eq. (2.7)

do Capítulo II, quanto menor o número de sítios ocupados, mai-

or energia de excitação e, consequentemente, maior temperatu -

ra. Observamos também que o número de C de alta energia (E >

60 MeV), no cálculo realizado por Bars, tende rapidamente a
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zero, enquanto que nos cálculos através do modelo de percola -

ção, a diminuição do rendimento nesta região é mais suave. Is-

to parece indicar que esta parte do espectro é essencialmente

de origem térmica, uma vez que a temperatura que utilizamos é

maior do que a utilizada na ref. (5^).

0 espectro exibido na Figura 4.8 (a), foi obtido sem

que se levasse em conta o decaimento dos fragmentos quentes.

Na Figura 4.9, vemos o que acontece ao espectro quando conside

ramos a evaporação dos fragmentos iniciais (linha pontilhada).

Nesta figura, mostramos também os resultados experimentais ob-

tidos por Hirsch et ai. - (linha solida), bem como o espec -

tro dos fragmentos quentes antes da evaporação (linha traceja-

da) .

18 36 90

12,FIGURA A.9 - Espectro de energia dos fragmentos de C provenientes da rea
ção p+Kr.

Vemos nesta figura que o decaimento secundário dos

clusters excitados modifica sensivelmente o espectro de ener -

gia. 0 pico se desloca para a esquerda, isto é, para regiões

12 ' •

de menor energia, ao mesmo tempo que vários C mais energéti-

cos começam a surgir, tornando a inclinação da curva para ai -
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tas energias mais suave. Isto parece indicar que os C mais

energéticos, são provenientes de fragmentos mais pesados, altji

mente energéticos. Além disto, a energia de recuo das partícu-

las emitidas contribuem para aumentar a energia cinética dos

fragmentos remanescentes. Muitos fragmentos de C são prove-

nientes de fragmentos quentes com número bariônico variando eri

tre 15 e 32, portanto, envolvendo a evaporação de 3 a 20 par -

tículas.

Nossos cálculos produziram uma temperatura média de

11 MeV para as partições iniciais. Esta temperatura correspon

áe a uma energia de excitação total de cerca de 480 MeV. Embo-

ra esta energia de ey_itação (E*/n s 12 MeV) seja mais alta

que a calculada por outros modelos, ela é consistente com o re

sultado experimental de que apenas um pequeno momentum longi -

tudinal foi transferido para o alvo na colisão. Entretanto,até

o presente momento, não temos evidências experimentais de que

um núcleo tenha sido detectado com tal energia de excitação

Na realidade o máximo valor experimental é cerca de 7 MeV. Com

a temperatura de 11 MeV, os espectros de massa e energia podem

ser reproduzidos completamente. É conveniente lembrar também

que o modelo de evaporação da ref. {4) conseguiu obter fragmen

tos altamente energéticos utilizando uma temperatura inicial

de 15 Mev. Já o modelo da ref. (3.), com uma temperatura inici-

al de apenas 6 MeV conseguiu reproduzir boa parte do espectro,

entretanto a parte mais energética do espectro não pôde ser

bem reproduzida.

Em resumo, os resultados que obtívemos para os es -

pectros de massa e energia, foram obtidos com a percolação de
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sítio convencional. A probabilidade crítica foi encontrada co-

mo W = 0.4 e o único parâmetro relevante foi o parâmetro de re

de d, no caso escolhido por ajuste aos dados experimentais, co

mo d = 2fm. Estes valores de W e d, correspondem a uma densi-

dade de quebra de 0.05 fm

Podemos fazer, agora, uma comparação entre os resul-

tados obtidos por este cálculo, coro os obtidos através do Mode

Io de Percolação Tetraédrica das refs. (1J)) e (Ĵ 2) . Como disse

mos na introdução, este último modelo procura incorporar o de-

caimento secundário dos clusters de uma maneira completamente

geométrica. Os resultados obtidos através do modelo da ref.

(10) conseguem reproduzir os espectros de massa e energia expe

rimentais, exceto a parte mais energética do espectro de ener-

gia. Podemos ver então que as restrições geométricas impostas

à formação dos clusters conseguem simular satisfatoriamente o

fenômeno do decaimento secundário, exceto os efeitos dinâmicos

como por exemplo, o recuo do núcleo residual.

4.3 - CONCLUSÃO

0 quadro final que obtemos para a fragmentação nucle

ar, com base nos cálculos realizados, pode ser sintetizado da

seguinte maneira.

A colisão do próton altamente energético com o n ú -

cleo alvo provoca a emissão de vários nucleons rápidos e depo-

sita energia no sistema. Consequentemente, ele se expande e ,

eventualmente, entra em equilíbrio termodinâmico. Ao atingir

uma densidade de p = 0.05 fm" , o sistema nuclear se quebra em
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vãrios pedaços, admitidos termalizados, com uma temperatura de

11 MeV. A densidade estimada para a quebra está em perfeita con

cordãncia com a previsão de vários outros modelos.

0 espectro de massa experimental pode ser bem repro-

duzido através do modelo de percolação convencional acoplado

ao decimento secundário dos clusters. Encontramos que o expoen

te t depende sensivelmente do parâmetro de impacto e da eva-

poração dos clusters quentes. Lembramos,contudo,que nosso cál-

culo de evaporação dos fragmentos quentes envolve algumas apro

ximações, como por exemplo, nós consideramos que apenas partí-

culas leves A £ 4 são emitidas e que os fragmentos com A > 5

se desexcitam apenas por emissão de partículas, independente

do seu tamanho e de sua energia de excitação. Um tratamento

mais rigoroso deveria envolver uma competição entre evaporação

e outros mecanismos como o de quebras secundárias.

A parte mais energética do espectro de energia deve

provir de fragmentos pesados altamente energéticos que decaem

para o C por emissão de partículas. Nossos cálculos não con-

firmam a sugestão de Barz de que a reprodução desta parte ener

gética do espectro seja dependente da inclusão de grau de li -

berdaâe de compressão.

O modelo de percolação de sítio convencional pode

fornecer uma base simples para reproduzir os dados de distri -

buição de massa e energia dos fragmentos, embora necessite de

uma temperatura um pouco elevada em relação ao«? valores, até

agora, observados experimentalmente*

Vale a pena lembrar que o procedimento que adotamos

incorpora muitos ingredientes tirados do modelo da multifrag -
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mentação estatística. Contudo, devemos enfatizar a diferença b£

sica: as partições, obtidas com o modelo de percolação, são ad-

mitidas como sendo igualmente prováveis, enquanto que as parti-

ções do modelo de muitifragmentação estatística, têm probabili-

dades diferentes, dadas pelos seus pesos estatísticos.

Uma extensão natural deste trabalho é o acoplamento

das equações de decaimento e quebras secundárias, com as equa-

ções de movimento (expansão Coulombiana), de tal maneira que a

desexcitação dos clusters seja computada simultaneamente com a

expansão Coulombiana.
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APÊNDICE A

FLUXOGRAMA DO CÁLCULO COMPUTACIONAL
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