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RESUMO

Com o objetivo de estudar o processo de fusão entre ions

pesados, realizamos medidas da seção de choque do processo de fusão

nuclear para o sistema 0 • Ni no intervalo de energia de

bombardeio ao redor da barreira coulomblana (E -» 40 - 72 MeV). A
LAB

técnica utilizada para a detecção dos resíduos de evaporação do

núcleo composto, foi a da medida de tempo de vôo, associada a um

sistema de deflex&o eletrostâtica para separar esses resíduos, das

partículas com massa perto da do feixe Incidente. As distribuições

angulares dos resíduos de evaporação foram medidas no intervalo

angular de 2o s e ^ s 18°.

A função de excitação de fusão foi analisada inicialmente via

modelo de penetração de barreira unidimensional que mostrou

subestimar a seç&o de choque de fusão em energias em torno e abaixo

da barreira coulombiana; desta forma procuramos ajustar os dados

desta região, através do modelo de canais acoplados, que não se

mostrou totalmente satisfatório. Em energias acima da barreira (na

região de anomalia) também foram detectados desvios dos dados

experimentais com relação às previsões teóricas do modelo

unidimensional, que são explicados através de considerações de

potenciais ópticos.

Com o objetivo de se obter uma melhor compreensão de efeitos

de estrutura nuclear nos processos de reação envolvidos, comparamos

o sistema até aqui citado com o sistema 0 + ̂ Ni (que leva ao
16 60

mesmo núcleo composto do sistema 0 • NI). A comparação revelou

que o primeiro sistema possui um aumento significativo na seção de

choque de fusão na região subcoulomblana, em relação ao 0 + Ni,

isto pode estar relacionado com o fato de que as estruturas

internas dos núcleos são diferentes, mas não nos foi possível

confirmar esta afirmação.
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Outro aspecto experimental importante foi a observação de

sistemas cujas funções de excltaçto apresentam diferenças

pronunciadas com una pequena varlaçlo do número de nucleons

envolvidos no processo. Coao exemplos marcantes deste efeito,

podemos citar os sistemas 160 • MS~tBtSm (St 80) e 1BO • • ^ C u

(Pe 89), alén de outros envolvendo alguns dos lsótopos pares do

níquel como: B 8- 6 2- 6 4KÍ (Be 80. St 84b), onde os desvios observados

nas reaçCes para diferentes isôtopos não podem ser explicados em

termos das diferenças geométricas destes sistemas.

Vários modelos teóricos (Br 83a. Da 83a, Da 83b. Es 81. St 81)

tentam explicar a dinâmica dos processos acima citados.

Introduzindo graus de liberdade adicionais, associados á estrutura

nuclear do sistema de interação. No entanto, a figura que se tem do

mecanismo exato que produz estes efeitos, ainda não é clara nem

completa, do ponto de vista teórico e experimental.

Devido a estas observações, torna-se necessário um número

maior de dados experimentais da seção de choque de fusão em

energias mo redor da barreira coulomblana, a fim de se obter um

entendimento mais abrangente dos efeitos até aqui citados e que

portanto, nos levam à uma visão vais precisa da dinâmica envolvida

no processo de fusão nuclear. Com este objetivo, nos propomos a

estudar o processo de fusão nuclear que ocorre no sistema
160 • WN1, uma vez que medidas experimentais de espalhamento

elástico, realizadas para este sistema, mostraram haver um

comportamento anômalo dos potenciais ópticos, em função da energia

de bombardeio (Fu 85), provocando fortes variações da parte real do

potencial associado ms variações da parte imaginária do mesmo.

Estes fatos têm efeito na seção de choque de reação e

consequentemente na de fusão, visto que na faixa de energia de

bombardeio que nos propomos a estudar, a seção de choque de fusão é

uma fração importante da seção de choque de reação.

Outro motivo da escolha deste sistema ea particular, é que o

mesmo está enquadrado dentro de uma região de massa de interesse do

grupo de ions pesados no laboratório Pelletron.



Este si Eterna nos possibilita também a comparação coa outro que

possui uma variação isotópica coa relação * massa dos núcleos

estudados neste trabalho, e que levam ao mesmo núcleo coaposto

formado. O sistema em questão (>80 * ^Nl) apresenta um aumento

significativo na seç&o de choque de fusto abaixo da barreira

coulomb lana quando comparado com 160 • Ni; em outras palavras a

seção de choque de fus&o na região subcouloablana decresce mais

lentamente para o sistema O + itl do que para o sistema

A técnice utilizada para a identificação do resíduo de

evaporação proveniente do núcleo composto formado foi a da medida

do tempo de v6o, descrita em detalhes na seção II. 1.2, associada a

um slsten.a de deflexão eletrostâtica que faz a separação entre

estes resíduos e as partículas do feixe incidente que são

espalhada elasticamente. Este sistema é exposto na seção II.1.4. 0

aparato experimental, associado & eletrônica de aquisição e o

método de identificação dos dados obtidos são explicados ao longo

do capitulo II.

No capitulo III é feita uma breve discussão dos aspectos

teóricos necessários para efetuar a análise dos dados apresentados

neste trabalho.

Ja no capitulo IV são mostrados os resultados experimentais,

onde é feita primeiramente uma análise das distribuições angulares,

seguida da análise da função de excltação, que está dividida em

duas partes. A primeira procura interpretar os resultados

experimentais obtidos para energias acima da barreira coulomblana,

e a segunda analisa aqueles que se encontram na região

subcoulombiana. Para encerrar o exame dos dados experimentais é

feita uma análise dos resíduos de evaporação através do espectro de

velocidades.

Finalmente, no capitulo V são apresentados os comentários

finais sobre o estudo realizado e no apêndice é feita uma breve

descrição do processo de callbração em energia do acelerador

Pelletron, realizada por nosso grupo.



II - PARTE EXPERIMENTAL

II. 1 - IKTRODUÇXO

No presente capitulo faremos una descrição do arranjo

experimental, compreendido pels, fonte de ions, o acelerador

Pelletron e o sistema de teir.pc* de- v6o. Também serão descritos o

aparato eletrônico e os métodos utilizados na aquisição e redução

dos dados experimentais. Logo após será apresentado um tratamento

conciso do cálculo da seção de choque de fus&o experimental como

também serão expostos os dados obtidos para os sistemas: 16O • Ni

e 180 • «Ni.

II.2 - ARRANJO EXPERIMENTAL

II.2.1 - FONTE DE IONS E 0 ACELERADOR PELLETRON

As medidas apresentadas neste trabalho foram realizadas no

Acelerador Pelletron do tipo "tandem" 8UD, da Universidade de Sao

Paulo (Sa 74).

A fonte utilizada para a obtenção do feixe de ions negativos

de ie0 é do tipo duoplasmatron (La 65), instalada no 8- andar do

edifício do acelerador, e cujo esquema encontra-se na figura II. 1.

Esta fonte possui um filamento de niquel (cátodo) recoberto

por uma camada de 6x1 dos de barlo e cálcio, que quando aquecido

emite elétrons.

Para a produção de >60~, usa-se uma mistura dos gases H£ e 02>

onde o hidrogênio é o gás principal e o oxigênio é o contanlnante.

Quando se introduz esta mistura na região do cátodo, ela é ionizada

dando origem a um plasma, que é constituído de ions negativos e



positivos. 0 confinamento deste plasma, na regito entre o eletrodo

Intermediário e o ânodo (vide figure II. 1), é conseguido pelei aç&o

de um canpó magnético produzido por imãs permanentes.

••OKV

Figura II. 1 - Esquema d» fonte de Ions Duoplãsmãtron

Os ions negativos de 160 s&o extraídos da fonte através de um

pequeno orifício, localizado no ânodo, pela açfto de um eletrodo de

extração polarizado com tens&o positiva (V _ • 420 KV) em relação

mo ânodo. A partir dai, o feixe de ions ( 0 ) é acelerado e

focalizado pela ação de um tubo pré-acelerador polarizado com

voltagem V • - 80 KV, com relação ao potencial terra. 0
Inj

transporte do feixe até a entrada do acelerador é feito pela açfto

de um quadrupolo eletrostátlco e desviadores magnéticos.



Antes de Eer Injetado no acelerador, o feixe é defletldo da

trajetória horizontal para a vertical, por ua eletroima cuja

capacidade maxima de poder de deflexto é ME/Z2 « 20 (NE-20).

No acelerador o feixe é acelerado e» dois estágios, coao

«ostra a figura II.2. Inicialmente, o feixe negativo adquire

energia Igual a e*V (MeV), onde e é a carga eletrônica e V
ter» " ler*

é a voltagen do terminal ea megavolts. até atingir usa folha de

carbono (Stripper), de aproximadamente 10 fig/cm de espessura, que

faz con que o feixe perca vários elétrons, adquirindo a carga

positiva cor: UIT.& distribuição percentual de estado de carga que

depende da naturez-c e energia dos ions (Ma 68).

No segundo estagio, o feixe agora positivo, é acelerado por

repulsão pelo ir.esr.c potencial V

Desta forma, podemos aflraar que, a energia total do ion, ao

sair do acelerador, é igual a:
E. 4 , = (Z • D-e-V (MeV) • e-|VÉ | (KeV)

total t«ra ' IBJ '

onde:

Z -» é o estado de carga do ion na salda do "stripper"
V -» é o potencial negativo de pré-aceleraçao do feixe antes de
Inj

ser injetado no acelerador, dado en quilovolts.

Ao sair do acelerador o feixe sofre novamente uma mudança da

trajetória para a horizontal, através de outro eletroimft analisador

(ME-200) que também determina o tipo de ion e a correspondente

energia (Ro 76).

Finalmente o feixe é defletido por outro eletroimft (switching

magnet), que o dirige para uma das seis canalizações existentes no

laboratório Pelletron.

II.2.2 - SISTEMA DE DETECÇÃO : TEMPO DE V00

Existem vários métodos para a Identificação das partículas

produzidas em reações nucleares. Ea particular, no processo de

fus&o nuclear, projétil e alvo fundem-se Inteiramente, formando um

núcleo composto, que por sua vez decai emitindo inicialmente

6
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partículas leves, dando origem «os resíduos de evaporação que são

identificados deteralnando-se seu número atoaico Z e/ou sua massa

atômica A, sendo esta uaa das técnicas possíveis para o estudo das

reações de fus&o cuja identificação é feita de Maneira direta.

A Identificação direta dos resíduos de evaporação (que teve um

desenvolvimento aals Intenso no final da década de 60) pode ser

feita através de sistemas de tempo de vôo (VI 79, Ba 77),

detect ores telescóplcos E-AE (Pe 78). detectores de traço (Na 70) e

separação quimlca (Ja 79), onde as duas últimas técnicas não sfto

multo utilizadas atualmente.

Quanto as duas primeiras, o sistema de tempo de vôo permite

Identificar o número de massa A dos resíduos de evaporação,

enquanto que sistemas telescóplcos E-AE Identificam os números

atômicos Z dos mesmos.

Os resíduos de evaporação da fusão de ions pesados nas

energias de bombardeio utilizadas, possuem em média energias

relativamente baixas ea relação aos lons espalhados elastlcamente,

o que dificulta a identificação dos mesmos quando utilizamos

sistemas de detecção do tipo E-AE, devido ao fato da perda de

energia destas partículas nao ser multo sensível ao tipo de carga,

nestes detectores. Assim sendo, para a região de energia que estes

resíduos abrangem, não haverá boa resolução na identificação de

seus números atômicos, quando analisados ea espectros

blparamétrlcos (Sp 80), como pode ser visto na figura II.3.

A identificação dos resíduos utilizando o método de tempo de

vôo é feita deteralnando-se o valor de suas massas (A), através de

uma medida simultânea da energia (E) destes resíduos e do tempo (T)

que eles demoram para percorrer uma determinada distancia (d),

utilizando-se a relação:

A« 2'E-I -4- I (1)Í-H
Neste caso não são feitas correções de efeitos relativisticos

na medida do número de massa pelo fato de serem desprezíveis na

região de energia do acelerador Pelletron.

8
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ALVO

DIREÇÃO DO FEIXE

DETETOR

DETETOR

Figura II.4 - Esquema simplificado do sistema de medida de tempo de

vôo dos resíduos de evaporação, onde D é o detector

do Inicio do vôo, d é a distância de vôo, D o detector do término
2

do vôo e 4> o engulo de medida no laboratório.

A Medida do tempo de vôo do resíduo de evaporação é feita

utilizando-se dois detectores, conforme Mostra a figura II.4. 0

primeiro detector D produz ua Binai que «arca o inicio da Medida

de tempo de vôo do resíduo. 0 segundo detector D , que está

separado de D pela distância de vôo (d), é de barreira de

superfície e fornece slMultaneaaente o sinal de tempo que Marca o

fiM do percurso e a energia das partículas detectadas.

Na realidade o priaeiro detector foi substituído por uma folha

de plástico clntllador suficientemente fina (p • 70 a 100 tig/cm2)

para permitir a passagem de ions pesados, por nós estudados,

provenientes da reação de fuslo nuclear. Esta folha está acoplada

optlcamente por um espelho «eal-esférlco a uma foton.uHlpllcadora,

COMO Mostra o desenho esquematlco da figura 11.5.

10
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As incertezas nas sedldas da energia dnétlca dos ions e do
te.po de voo dos «esaos afeta, a resolução na determinação de seus
números de «assa. Twbé» existe uma Upreclsão na distância de vôo
deles, devido às possíveis trajetórias causadas pelo angulo de
detecção. &tas incertezas se relaciona, co» a incerteza na
detecção dos números de «assa pela expressão II. 1. de onde obtemos:



(2)

onde A representa a incerteza associada á variável que a acompanha;

Ad/d é a resolução relativa na distancia de vôo; AT/T é a

resolução na determinação do tempo de vôo; AE/E é a resolução na

medida da energia clnética dos ions e AA/A a resolução na medida do

número de massa.

Uma vez que a distancia de vôo é fixa (d = 74 cm), não podemos

alterar seu valor e como a resolução na distancia de vôo depende

essencialmente das diferentes trajetórias permitidas pela geometria

do sistema de detecção, a incerteza na relação Ad/d é da ordem de

0.005%, o que a torna desprezível perante as outras incertezas.

Portanto, para estas condições, a resolução em massa vai depender

principalmente das resoluções das medidas da energia e do tempo. A

relação AT/T é da ordem de 0.8%, para o intervalo de energia

estudado neste trabalho (máximo 72 MeV para feixe de 0) e para a

região de massa do núcleo composto formado, onde o tempo de vôo dos

resíduos de evaporação é da ordem de 119 ns com uma resolução de

aproximadamente 1 ns. Para a região de massa do núcleo composto

formado, deveríamos encontrar um valor também baixo para a

resolução em energia, o que não é possível devido á resolução

intrínseca do detector. Medidas feitas pelo grupo utilizando ions

pesados como cobre e bromo, indicam um valor para a relação AE/E de

aproximadamente 2.5'/..

Sendo assim, a resolução na medida do número de massa é maior

do que deveria ser e portanto não é possível separar as massas dos

resíduos de evaporação individualmente; no entanto os mesmos formam

um grupo totalmente separado dos outros produtos de reação,

tornando possível assim, o cálculo da seção d* choque total de

fusão.

12



II.2.3 - CÂMARA DE ESPALHAMENTO

O sistema de tempo de vôo está localizado na canalização de

45° na área experimental "A" do laboratório Pelletron (Sa 74).

Um desenho da montagem completa deste sistema é mostrado na

figura II.6.

Nesta figura encontra-se o esquema da câmara de espalhamento,

utilizada para a medida de tempo de vôo dos resíduos de evaporação,

e cujas partes constituintes estão enumeradas e passam a ser

descritas a seguir:

DTubo de acoplamento da câmara de espalhamento ao acelerador: o

acoplamento entre a câmara de espalhamento e a canalização do

acelerador é feito através de um tubo inoxidável por onde o feixe é

transmitido até a câmara.

A câmara de espalhamento está dividida em duas partes: uma

fixa à canalização e outra móvel.

Na parte fixa encontra-se o conjunto de porta alvos e o

detector monitor, enquanto que na móvel estfto o sistema de detecç&o

de tempo de vôo e as placas de deflex&o eletrostátlca, que sao

descritas em detalhes na seção II.2.4.

A divisão desta cantara foi feita num corte normal ao eixo de

simetria para possibilitar a rotação entre as duas partes.

Levando-se em conta o fato de que as medidas em ângulos dianteiros

s&o importantes na determinação das seções de choque entre ions

pesados (pois s&o nestes ângulos que as seções de choque sao

maiores para a região de massa estudada pelo grupo de ions

pesados), fixou-se como o menor angulo de medida em 0°.

2)Câmara de alvos: a parte fixa da câmara de espalhamento é

constituída pela câmara de alvos que possui forma cilíndrica, com

20 cm de diâmetro e 25 cm de altura, e é construída de aço

inoxidável e onde também encontram-se o porta alvos e o detector

monitor. A câmara de alvos teve seu eixo de simetria inclinado er

relação á perpendicular local. Esta inclinação foi necessária para

que se pudesse acoplar a parte móvel da câmara de espalhamento à

13



Figura II.8 - Desenho nua corte longitudinal da montagem do sistema de medida
de tempo de vôo, onde está incluído o sistema de porta alvos, a

cimara do clntilador, a câmara de alvos e o tubo de vôo. Na figura, os números
indicam: 1) tubo de aeoplamento da câmara ao acelerador; 2) câmara de alvos,
cujo acesso ao seu interior se dá por uma tampa localizada na parte superior
da mesma; 3) suporte da cimara de alvos; 4) saídas para bombeãmento do vácuo;
5) mesa de apoio da câmara; 8) torre de suporte dos alvos; 7} sede do monitor;
8) câmara onde se encontra a folha de plástico dntilador; 9) espelho
semi-esférico; 10) tubo de vôo; 11) sede do detector de barreira de
superfície.



canalização do feixe (tubo de. acoplanento) que está presa à parte

fixa da mesma. 0 valor de 15°16* para o angulo de inclinação (a) é

o menor angulo possível, dentro de certas limitações. Este angulo

limita o Intervalo angular de medidas do sistema. Para se fazer a

medida da rotação da câmara em torno do eixo de simetria que

chamamos de © , ou seja, fazer a variação angular do detector de

barreira de superfície, fixo no final do tempo de vôo. existe uma

escala graduada e um nônio na parte externa da câmara, escala esta

que possui uma precisão de 0.1*. Assim sendo não é possível ler

diretamente o valor do angulo de espalhamento no sistema

referencial de laboratório (que será denominado 0 ), o que nos

leva & seguinte expressão, para a sua determinação (Vi 79):

6 = arccos* sen a • cos a*cos9 I (3)
LAB ^ LIDO J

onde a é o angulo de inclinação da câmara, cujo valor é 15°16*;

mais detalhes sobre ele são encontrados no número 3 da figura II.6.

3)Suporte da câmara de alvos: a câmara de alvos é presa a um

suporte, que por sua vez proporciona a inclinação necessária a

ela.

4)Saídas para bombeamento do vácuo: o acoplamento mecânico entre a

bomba de vácuo e o sistema de tempo de vôo, é feito através de

tubos sanfonados que possuem saldas para o escoamento de ar e

consequentemente à formação do vácuo no interior da câmara de

espalhamento.

5)Mesa de apoio da câmara: a câmara de espalhamento está apoiada

sobre uma mesa fixa de ferro, que isola eletricamente o sistema de

tempo de vôo para evitar malhas de terra.

6)Torre de suporte dos alvos: dentro da câmara de alvos existe um

suporte para os mesmos que consiste de um quadro que pode conter

três alvos simultaneamente, permitindo trocá-los sem quebra de

vácuo. Este quadro é preso a uma barra que permite-nos girar o

plano do alvo em relação â direção do feixe, sem quebra de vácuo. 0

ângulo de rotação é medido externamente. A fim de que se possa

trocar o alvo exposto ao feixe, o suporte pode ser deslocado no
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sentido vertical. Este movimento é permitido «través de tubos

sanfonados que prendem o Euporte de alvos à parte fixa da câmara. O

alvo escolhido é posicionado na linha do feixe con o uso de

espaçadores colocados logo abaixo dos tubos sanfonados, pelo lado

de fora da câmara.

Mesmo havendo a possibilidade de se Instalar três alvos no

quadro do porta alvos, na realidade s&o colocados apenas dois,

deixando o primeiro estágio do quadro para o uso de um colimador de

tantalo que possui em seu centro um orifício de aproximadamente

2 mm de diâmetro (dimensão do feixe ao incidir sobre o alvo) por

onde c feixe deve passar a fim de que ele seja bem focalizado AO

incidir sobre c alvo. 0 uso deste colimador é importante, uma vez

que os colimadores na entrada da câmara de alvos foram retirados

com o objetivo de reduzir o número de partículas do feixe que eram

espalhadas pelo mesmo e que poderiam alcançar o sistema de

detecção.

Na fase de ajuste do feixe, colocamos a torre de alvos no

primeiro estagio, onde estão posicionados o colimador de tantalo e,

a 10 cm atrás do mesmo, uma placa coletora do feixe, ambos

alimentados e isolados eletricamente um do outro como também da

câmara. Va-iando-se os controles da posição do feixe, minimizamos a

corrente no colimador e maximizamos a corrente na placa coletora

até que se obtenha uma razão menor que IO3. Este procedimento é

repetido toda a vez que a energia do feixe é mudada.

7)Sede do monitor; em uma das saídas da câmara de alvos está

posicionado um detector de barreira de superfície, que é usado para

a monitoração dos dados obtidos, o qual chamaremos de monitor; este

detector está direcionado para o centro geométrico dos alvos, na

Unha do feixe.

8)Câmara da folha de plástico clntllador: logo apôs a câmara de

alvos, encontramos a câmara da folha de plástico clntilador, onde

ocorre a determinação do instante inicial de vôo. Ela possui 10 cm

de diâmetro e 9 cm de comprimento. 0 acesso a ela é feito através

de uma tampa localizada em sua parte lateral.

8)Espelho semi-esférico: na parte diametral oposta da câmara acima
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citada foi colocado ia espelho semi-esférico de durai uminlo,

acoplado a uma fotomultlpllcadora do tipo "RCA-8575". Ao longo do

eixo de simetria do espelho existe um orifício, através do qual foi

fixado o suporte de u»a fina folha de plástico clntllador do tipo

NE-111 (VI 79) que se encontra acoplada opticamente ao espelho, em

cujo foco está o centro geométrico da folha de plástico cintilador

e a linha de incidência dos ions.

Desta foram, quando o ion atravessa a folha, a luz produzida

pelo plástico clntllador é refletida para o fotocatodo da

fotomultlplicadora, que transforma os fótons incidentes em pulsos

elétricos indicando o inicio do vôo dos referidos ions. A folha

clntiladora possui a espessura de aproximadamente 70 ug/cm que foi

determinada utilizando-se a técnica de perda de energia (Vi 86),

com o auxilio de uma fonte a calibrada. Vale a pena mencionar que

esta folha tea uma segunda função Importante, que é a de equilibrar

o estado de carga médio dos produtos da reac&o (Be 72).

10)Tubo de vôo: ligado à câmara da folha clntiladora está o tubo de

vôo, que acopla a parte móvel à parte fixa da câmara de

espalhamento. Este tubo é feito de aço inoxidável e possui um

comprimento igual a 93 cm.

lDSede do detector de barreira de superfície; no final do tubo de

vôo existe uma "Flange" que comporta o detector de barreira de

superfície que fornece o Instante final do vôo e a energia do ion.

A press&o de trabalho no Interior da câmara foi de IO*6 Torr

(alto vácuo), conseguida através de uma bomba do tipo

"turbo-molecular" TVS-252, da marca "Pfeiffer". Esta bomba Já

contém consigo um sistema de pré-vácuo.

Os alvos, na forma sólida, utilizados na realização deste

trabalho são provenientes da Universidade Técnica de Munique e

foram confeccionados pelo processo de evaporaç&o em vácuo de Ni

na forav metálica com aproximadamente 80 pg/cm de espessura e grau

de pureza superior a 95%.

Aqui no Brasil alguns destes alvos receberam uma fina camada

de 107Au, utilizando-se o mesmo processo de evaporação (Ap 75),
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onde foram depositados pequenos pedaços de fio de ouro sobre o

filamento de tungstênlo, que ao ser percorrido por uma corrente

elétrica evapora o ouro, por transmissão de calor, que por sua vez

se deposita sobre os alvos de niquel, formando uma fina canada de

aproximadamente 5 Mg/cm de espessura.

II.2.4 - SISTEMA DE DEFLEXfo ELJETROSTATICA

Este sistema permite a separação e identificação de resíduos

de evaporação. Como mencionado anteriormente a seção de choque

diferencial de fusão é significativa para ângulos dianteiros, uma

vez que numa reaçfto de fusão o núcleo composto formado decai

principalmente por emissão de partículas leves tais como prótons,

neutrons, alfas, e desta forma os resíduos de evaporação s&o

emitidos em ângulos bastante dianteiros, na forma de um cone, na

direção do eixo de incidência do feixe como mostra a figura II.7.

PROTONS

MVO
ALFAS

Figura II.7 - Representaçto esquemàtica dos produtos de una reaç&o
de fusão nuclear (Be 84).

Assim sendo, a detecção direta destes resíduos requer

necessariamente a eliminação ou pelo menos a redução do número de

partículas do feixe espalhadas elastlcamente pelo alvo, que devem

alcançar o sistema de detecção.

Para Isto pode-se utilizar espectrômetros de massa (Co 83) que



usam uma combinaçfto de campos magnéticos e elétricos, que separam o

feixe transmitido (composto de partículas espalhadas elasticamente

pelo alvo) dos resíduos de evaporação, proporcionando assim

resíduos de diferentes massas em diferentes posições do plano

focai. Em outros tipos de Instrumentos (Dl 80, Ew 76, Ru 83),

campos eletromagnéticos s&o usados apenas para separar o feixe

transmitido. A identificação dos resíduos de evaporação é feita

através da medida de sua energia E, do tempo de vão e/ou da

diferença de energia AE, ou pela detecção de seus produtos de

-'.calnonto (por exemplo partículas alfa). Tais dispositivos podem

ser chamados de espectrômetros de velocidade, desde que a separação

entre os resíduos de evaporação e as partículas do feixe seja feita

pela utilização de suas diferentes velocidades.

Em nosso caso, era necessário que se montasse um aparato

experimental utilizando o sistema de tempo de vôo que permitisse a

detecç&o dos resíduos de evaporação em ângulos dianteiros; para

isto acoplamos ao sistema, placas defletoras (Pe 86) que criam um

campo eletrostático provocado por uma determinada diferença de

potencial entre elas. Este campo tem a finalidade de eliminar o

canal elástico, mantendo no detector de barreira de superfície

apenas a fusão, uma vez que as partículas com diferentes relações

energia/carga possuem trajetórias diferentes, pois o raio de

curvatura R é proporcional à rigidez dlelétrica TJ * E/q existente

entre as partículas do feixe e os resíduos de evaporação, onde E é

a energia cinétlca e q o estado de carga atômico, ou seja, a

energia cinética dos resíduos é multo menor que a energia das

partículas do feixe espalhadas elasticamente, permitindo que ocorra

esta separação. Alguns sistemas deste tipo são usados em outros

laboratórios (Be 85, Da 84, Fr 83).

Os espectrômetros aqui mencionados possuem uma resolução em

massa e/ou fator de angulo sólido muito melhor e portanto s&o

sensíveis a seções de choque pequenas. Por outro lado, o defletor

eletrostático é mais barato, mais compacto e mais confiável devido

& sua simplicidade.

A modificação Introduzida na câmara de espalhamento do sistema
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de tempo de vôo é Mostrada na figura II.8. que apresenta o detector

T • 0 COMO o sistema de detecção do inicio do vôo, onde a folha

cintil adora é acoplada a usa fotonul ti pi lcadora rápida através de

UM espelho seal-esférico. Também é Mostrado o defletor

eletrostático, que consiste de duas placas COM 3 ca de largura e 20

CM de coMprlaento, separadas pela distancia de 1 CM. Para o

intervalo de energia do acelerador Pelletron (até 72 MeV para o

feixe de ie0) e para a geoaetrla do slsteaa de tempo de vôo, alguns

qullovolts aplicados ás placas defletoras s&o suficientes para

separar no detector de barreira de superfície, os resíduos de

evaporação das partículas do feixe degradadas em energia (cauda do

elástico) (Ac 86, Pe 88). Este detector possui una área de 50 MB2 e

pode ser deslocado no sentido vertical sem a quebra do vácuo. COM

este dispositivo diainui-se a incidência de partículas

constituintes da referida cauda do elástico sobre o detector.

Para se descobrir qual seria a voltagen ótima (V ) a ser

aplicada nas placas defletoras, a fi» de nao haver prejuízo na

eficiência total de medição do slstena, foram feitas medidas para o

sistema IUtCu + * 0 em energias diferentes. Com os dados obtidos

levantou-se uma curva de callbraç&o de V M em função da energia de

bombardeio n

figura II.9.

bombardeio no sistema de laboratório para o feixe de 0, vista na
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Figura II.9 - Reta representativa da tensão ótima que deve ser

aplicada nas placas defletoras em função da energia

de bombardeio no sistema de laboratório para o feixe

de te0.



II.3 - AQUISIÇÃO DE DADOS

II.3.1 - ELETRÔNICA DE AQUISIÇÃO

Associada ao sistema de detecção, está a eletrônica de

aquisição de dados que fornece um tratamento adequado as

informações transmitidas pelos detectores com a finalidade de

torná-los adequados para o processo de digitalização, que garantira

a armazenagem coerente dos mesmos. 0 sistema geral da eletrônica de

aquisic&o e sistema de armazenamento dos dados é mostrado na figura

11.10.

Esta eletrônica pode ser dividida em duas partes distintas;

uma rápida, que trata os sinais elétricos relativos aos instantes

inicial e final do tempo de vôo dos ions, e outra lenta, que cuida

da coincidência temporal entre os sinais de tempo e energia dos

mesmos. Aqui é bom ressaltar que os termos "rápida" e "lenta" se

referem a tempos da ordem de nano-segundos e mlcro-segundos,

respectivamente.

A seguir descreveremos cada ramo do circuito separadamente:

A) Eletrônica Rápida:

Como esta ramificação está associada á determinaç&o dos tempos

Inicial e final de vôo, vamos começar nossa descrição pelo pulso

produzido pela fotomultiplicadora, responsável pela detecção do

Instante inicial do vôo. Este tipo de detector fornece um pulso

suficientemente alto, n&o havendo necessidade de maiores

amplíflcações (figura 11.11 na próxima página).

Já os sinais elétricos produzidos pelo detector de barreira de

superfície (D.B.S.), responsável pela detecção do Instante final de

vôo, sâo de amplitude baixa (da ordem de mllivolts) necessitando de

ampllf1cação, que é feita através de um pré-ampllficador e um

ampliflcador rápk,, que por sua vez devem possuir boa fidelidade

de resposta para freqüências altas. 0 pré-ampllficador tem a funç&o
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Figura 11.10 - Esquema da eletrônica associada ao sistema de tempo de vôo. Os
nomes nbreviados em cada módulo eletrônico que sSo da ORTEC

significam: D,B, S. = Detector de Barreira de Superfície; F.T. »
Fotomultlplicadora; T.F.A. = Timing Filter Amplifier; CF.D. * Constant
Fraction Discriminai lor: T.S.C.A. • Timing Single Channel Analyzer; S.C. «
Siov Coincidence; D.A. * Delay Amplifier; T.A.C. » Time to Pulse Height
Converter; L.G.S. • Linear Cate Stretcher; G.O.C. * Gate and Delay Generator;
A.D.C. * Analog to Digital Converter.



de efetuar o acoplamento da lmpedàncla de sai da do detector á

entrada do ampllficador, cuja finalidade é de nao permitir que a

amplitude dos pulsos seja atenuada.

Neste caso, o modo de discriminação (que tem a função de

selecionar os pulsos em amplitudes para que haja uma melhor

determinação dos mesmos) mais adequado ao sistema foi o modo de

fração constante (Ge 68) pelo fato de ter fornecido uma boa

resolução em tempo (VI 79), mesmo possuindo uma Influência maior do

ruído eletrônico do que em outros modos de discriminação que

poderiam ser utilizados.

Os sinais dos dois detectores uma vez discriminados, entram em

um conversor de tempo em amplitude de pulso, chamado T.A.C., que

gera uir pulso de amplitude proporcional à diferença de tempo entre

os dois sinais de entrada.

Foi introduzido neste circuito um atraso entre o instante

inicial e final de vôo, que está localizado na linha da

fotomultiplicadora, de maneira que o disparo do T.A.C. seja feito

somente por partículas que tenham atravessado a folha cintlladora e

chegado ac D.B. S.. Assim sendo, o pulso proveniente da

fotomultiplicadora produzirá um sinal de "STOP" no T.A.C., enquanto

que o pulso do D.B.S. produzirá um sinal de "START". Dando o

"START1 no T.A.C. com o sinal proveniente do detector do fim do

vôo, não haverá tempo de espera desnecessário no mesmo, provocado

por ions que passam pela folha cintiladora e que nunca chegam ao

D.B.S.. Esta inversão diminui o tempo morto do circuito e portanto

aumenta sua eficiência.
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Figura 11.11 - Circuito simplificado da eletrônica rápida que está
associada à medida do tempo de vôo dos ions. Os

discrlminadores temporais usados sto discutidos na referência
(Vi 79).

B) Eletrônica Lenta;

Os sinais provenientes do T.A.C. (sinal de tempo) e do D.6.S.

(sinal de energia que é proporcional & energia do ion), sfto agora

tratados por tua eletrônica de coincidência padrão, cujas

características principais sfto toma-los coincidentes es tempo

(pulso tempo e pulso energia devea chegar Juntos), garantir que

eles só possam ser analisados em pares coerentes (Já que para um

determinado pulso teapo existe um pulso energia, que correspondem

ao aesmo ion), e gerar um sinal "CATE" que é proveniente desta

coincidência (sinal que é necessário para a digitalização coerente

dos pares correspondentes a um único evento).
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A eletrônica de coincidência padrfio (que está localizada entre

o ramo responsável pelo sinal de energia que chega ao A. D. C. 1 e o

raax> responsável pelo sinal de tempo que chega ao A.D. C. 2, coma

podemos ver na figura 11.10) é constituída de dole analisadores

tipo •onocanal chamados "Time Single Channel Anallzer" (T.S.C.A.),

uaa coincidência lenta cujo nome é "Slow Coincidence" (S.C.), um

ampliflcador de atraso ou "Delay Amplifier" (D.A.) e dois geradores

que fornecem sinais tipo portão com ajuste variável de atraso no

sinal tempo que levam o nome de "Gate and Delay Generator"

(G.D.G.), sendo esta eletrônica geradora do sinal "GATE" que ê o

sinal de coincidência; desta forma st serão registrados pulsos

coincidentes em energia e tempo, garantindo que um pulso deste tipo

corresponderá a um único evento. Este processo é fundamental para

garantir digitalização e armazenagem coerente dos pulsos.

0 esquema da eletrônica lenta pode ser visto na figura 11.12.

91 CUTMMC* MMM—

Figura 11.12 * Circuito simplificado dm eletrônica lenta associada
às medidas de energia e tempo de vôo dos íons. Sua

função é Inibir a contagem de sinais de energia e tempo não
coincidentes. As Iniciais Indicadas em cada módulo eletrônico
significam: T.S.C.A. « Time Single Channel Anallzer; L.C.S. «
linear Gate Stretcher; G.D.G. « Gate and Delay Generator.

As informações sobre tempo (T) e energia (E), sob a forma de

pulsos, devem ser armazenados para que possam ser analisados
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posteriormente; para Isto eles deveu passar por conversores

analógico-dlgltals (A.D.C.) (Kn 78) que, cono o none Já diz, têm a

função de converter pulsos na forma analógica para a digital, para

que possam ser devidamente Interpretados pelo computador, e após

serem digitalizados s&o armazenados na memória do computador

VAX-780.

£ preciso dizer ainda que existe una interface entre os

A.D.C. *s e a memória do computador (MEMÓRIA SPM), sendo o acesso ao

usuário feito através de uma matriz de fiação lógica.

Um esquema deste sistema de aquisição de dados pode ser visto

na figura 11.13.
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Figura 11.13 - Figura esquemàtica do modo de comers&o e
armazenamento dos sinais correspondentes às

medidas de energia e tempo de vôo dos ions.

Finalmente, temos os sinais amplificados do detector monitor,

que s&o armazenados tanto no computador VAX-780 através do A.D.C.

3, quanto na memória de um analisador mui ti canal "Northern"

acoplado a um microcomputador PC, para onde os dados s&o

transferidos posteriormente.
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11.3.2 - AQUISIÇÃO DOS DADOS EXPERIMENTAIS

O armazenamento coerente das informações sobre energia e

tempo, contidas nos sinais E e T foi processado evento por evento,

em determinadas posições da memória SPM do computador VAX-780,

através da matriz de fiação lógica, como mencionado anteriormente,

e estes dados s&o enviados para a área de trabalho do usuário que

posteriormente pode analisa-los num processo fora-de-1inha.

0 espectro adquirido, en. cada tomada de dados, possui um

tamanho de 1024 canais para a configuração de nossos espectros e

neste caso o modo de aquisição de dados no computador, que usa o

programa de aquisição de nor. 1 nado SPM (Pa 87), é chamado de "modo

fila".

As projeções nos eixos X e Y dos sinais T e E, que são

enviados, formam um espectro tiparamétricô, (como mostra a figura

11.14), que será discutido em detalhes posteriormente. Este

espectro pode ser exibido num terminal gráfico colorido da

TEKTRONIX modelo 4105, durante sua aquisição num processo quase em

linha, assim sendo podemos monitorá-lo, enquanto ocorre o processo

de aqulsiçfto de dados. Desta forma podemos observar se existe algum

problema relacionado com a eletrônica de aquisição ou com o próprio

sistema de tempo de vôo.

As informações sobre as partículas do feixe que sfto espalhadas

elasticamente pelo alvo, referentes ao sinal proveniente do

detector monitor, sfto armazenadas da mesma forma no computador, só

que estes dados sfto adquiridos em "modo multlcanal". Os espectros

obtidos (mostrados na figura 11.15) também podem ser exibidos no

terminal gráfico, durante sua aquisiçfto.

0 programa de aquisição permite aos espectros blparamètricos e

de multicanal que sejam efetuadas várias operações em linha,

aglllzando assim a redução de dados, visto que podemos fazer

transformações nos eixos dos espectros blparamétrlcos através de
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11.14 - Espectro blparmnétrico E x T , onde a hlpérbole menor
corresponde tos produtos de fusto, enquanto que a

maior representa MS partículas do feixe espalhadas elastlcamente
(rabo do elástico} e que conseguem chegar ao detector de barreira
de superfície, instalado no final do tempo de vôo.
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partículas do feixe, detectadas pelo monitor. 0 pico

maior corresponde ão espãlhãmento elástico dãs partículas de >60 em
eoNi e o menor, ão espãlhãmento de i e0 em 127Au.
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contas simples, introduzidas no programa de análise dos dados;

desta forma 6 possível, a partir de um espectro E x T obtermos

espectros M x V, E x M, etc. Podemos também obter, nos espectros de

nulticanal, determinadas posições do espectro (através de expansões

de certas regiões) o valor das contagens de um determinado pico,

etc.

Os espectros em modo mui ticanal também s&o adquiridos

simultaneamente â aquisição realizada no computador VAX-780, por um

microcomputador PC. Para Isto os espectros s&o armazenados em um

analisador multlcanal, convertidos por uma interface e transferidos

posteriormente para a memória <o microcomputador, de onde são

armazenados em disquete. Esta conversão é feita via um programa

iterativo (Ri 86a). Os espectros em disquete são analisados

posteriormente no próprio micro.

II.3.3 - MEDIDAS REALIZADAS

No presente trabalho realizamos medidas experimentais do
18 fiO 16 58

processo de fusão nuclear para os sistemas 0 • Ni e 0 • Ni.

Neste ponto, é bom ressaltar que o segundo sistema de dados medido

pelo nosso grupo, em colaboração com o professor Alexandre M.

Borges, é mostrado neste trabalho com o objetivo de se fazer uma

comparação com o sistema central estudado por mim: 180 + Ni.

Para o sistema 160 • ^Ni obtl vemos dados para três

distribuições angulares e uma curva de excltação, cujos diferentes

ângulos e energias estão discriminados na tabela II.1.
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Sistema >60

Distribuições

ELAB(MeV) 43

-

-

4

! 5
-

! 8

12

15

-

• 80NÍ *

Angulares

50

-

-

4

5

6

7

8

10

12

-

16

18

64

2

3

4

5

6

7

8

10

-

15

-

18

V « 33.582 MeV
CM

Função de Excltação

8..__, (graus) 5
LIDO

40
41
42
43 A
44
46
47
48

E, ãm (MeV) 49
LAB 50 A

51
52
53
54
55
56
60
64 A
72

Tabela II.l * Resumo das medidas
fuslo nuclear do sistema

realizas «jr.»das
S0 •

o processo de
Ni. 0 mlvo de 60Ni

possui uma espessura de u « 80 fig/cm . As distribuições angulares
são marcadas com a letra "A".

Para o slsteaa 180 + nNl foran feitas aedldas para a função

de excltação e uma distribuição angular, cujos dados obtidos são

nostrados na tabela II.2.

Tambéa fora» feitas aedldas de espalhamento elástico, nas

nesnas energias dos dados experlaentais referentes à fusão, con o

intuito de normalização dos aesmos.
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Sistema 180 • 6BNi •»

Distrlbulç&o Angular

E L * B ( M e V ) 5 1' 7

2

3

4

5

0L,DO ( g P a U S ) B

7

8

10

15

V « 33.370 MeV
CM

Função de Excitaçfto

«LIDO ( g r a U S ) S

38.1
38.1
39.9
40.5
40.9
41.5
42.3
42.9
43.1

E... (MeV) 4 3 S
LAB 44.9

45.5
46.5
47.5
48.5
49.7
51.7 A
53.7
56.1
64.0

Tabela II.2 - Resumo das medidas realizadas para o processo de
fusto nuclear do sistema 0 + Ni. 0 mlvo de B8Ni

possui uma espessura de fi * 50 pg/ca . A distribuição angular é
marcada com a letra "A".

Os valores da barreira coulonbiana, calculados para os

slstenas aclaa citados sao obtidos através da seguinte relação

(Ch 76):

• Al/3) • 2.72
1 2

(MeV) (4)

onde (2 ,A ) e (Z ,A_) são os números e massas atômicos do projétil

e alvo respectivamente e a carga eletrônica ao quadrado é:

e2 • 1.44 MeV fm.

Ainda podemos dizer que obtlvemos espectros blparamétricos de
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E x T para a calibraçto am tempo, uma vez que todos os espectros

obtidos sao proporcionais ao número de canals e nao ao tempo de

resolução do sistema, que é estimado ea nano-segundos. Para Isto.

foram feitas medidas experimentais do espalhamento elástico do 160
60

no Ni com atrasos conhecidos que foram obtidos através de

alterações nos controles da eletrônica de aquisição.

Por último realizamos medidas de espalhamento elástico

utilizando o sistema p • c, onde variou-se a energia de

bombardeio do projétil. As medidas realizadas por nós sao

apresentadas na tabela II. 3. Com isto procuranos testar a

confiabilidade da precisão em energia do feixe. A realização desta

experiência é explicada ea maiores detalhes no Apêndice.

Slstei

Função de Excltaçfto

• 165

<HeV)

14.220
14.222
14.224
14.225
14.226
14.228
14.230
14.231
14.233
14.235
14.236
14.238
14.240

Tabela II.3 - Medidas de espalhamento elástico obtidas para a
callbraçMo em energia do acelerador felletron. O alvo

de C possui uma espessura de u a 40 ug/em .
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II.4 - REDUÇÃO DE DADOS

II.4.1 - MÉTODOS E PROGRAMAS OTEIS HA REDUÇÃO DOS DADOS

A redução dos dados experimentais em "ando fila" fot efetuada

utilizando-se o coaputador VAX-78O. Para realizar este tipo de

redução fora» usados terminais gráficos TEKTRONIX 4014 e 4107, onde

o prlaeiro está acoplado a um graflcador eletrostático de alta

resolução e o segundo a uaa graficadora colorida HEWLETT-PACKARD

747SA.

Estes teralnals podea, a partir de dados brutos, mostrar os

espectros biparaaétricos obtidos, através do prograaa coaputaclonal

TEK (Te 86) que permite a realização de varias operações sobre os

eixos destes espectros de energia x teapo (E x T), transforaando-os

ea espectros de energia x aassa (E x M), s*ssa x velocidade (M x V)

(figuras II. 16a. II. 16b e II. 16c respectivamente), etc, dependendo

do tipo de operações que sio introduzidas nos eixos. Pode-se taabéa

efetuar projeções sobre os eixos X e Y, utilizando o prograaa

POLIGO (Te 86), que nos peraite traçar poligonais nos espectros

Mencionados acima, para definir regimes de interesse e assim obter

projeções ea ambos os eixos desta região, que podem nos fornecer:

valores das coordenadas, contagens dos picos, centróldes dos

mesmos, espectros graficados em escala linear ou logaritmlca, etc.

Os espectros ainda podem ser armazenados em fita magnética,

permitindo que sejam guardados por tempo indeterminado.

Para os espectros multlcanais foram utilizados os programas

iteratlvos PLEX e PIAP (RI 86b). 0 primeiro calcula entre outras

coisas a área ou a integral dos picos, dados os limites inferior e

superior que foi usado para se obter o numero de contagens de

espalhamento elástico do monitor (Y ). 0 segundo ajusta os

parâmetros de fundo (reta ou parábola) mais os de centróide e de

érea dos picos gausslanos com asas exponencials. Neste programa

podem ser ajustados até 10 picos simultaneamente; ele serviu para a

análise dos resíduos de fusão através do espectro de velocidades
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Figura 11.16 - (a) Espectro biparamttrico E x T e espectros

derivados: (b) E x M , (c) M x V e (d) rebatimento

das contagens contidas no polígono apresentado na figura (a), sobre

o eixo dos tempos (T - T). 0 sistema representado nas figuras, è o
1 B0* í 0HleBE, . 56 MeV, no ângulo 0, ãm » 4.82°. Todas as

LAB LAB
unidades das grandezas aqui representadas, estUo em canais, lias

figuras também sio indicadas as regiões correspondentes aos

produtos de fusio e ao espalhamento elástico.
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exposta na seção IV. 4.

A) Identificação das Massas

É necessário que se possa Identificar, nos espectros

blparaaétricos, os eventos correspondentes ás massas dos resíduos

de evaporaçfto, uma vez que o cálculo da seção de choque de fusão

leva ea conta o número de contagens deste canal (Y ) existente eu

cada espectro,

Para Isto podemos chamar de P (E) e P (T) os sinais contidos

num espectro blparamétrlco E x T , assim teremos:

Pt « «»(E - EQ) (5)

P2«0-(To-T) (6)

onde E é a energia cinétlca dos ions; E a energia de corte da

eletrônica; T é o tempo de atraso devido aos tempos internos de

conversão de sinais eletrônicos mais o atraso introduzido pela

linha de atraso; T é o tempo de vôo real das partículas, onde todas

estas grandezas são expressas em canais; a e 0 s&o as constantes de

proporcionalidade, que dependem do ganho dos ampllflcadores e modos

de conversão analóglco-dlgitals; portanto P é o sinal

digitalizado, proporcional à diferença de energia (E - E ) em

canais e P o sinal também digitalizado proporcional á diferença

(T - T) cuja unidade é dada em número de canais.

As curvas formadas pelos parâmetros P e P , no espectro

biparamétrico E x T , sfto hlpérboles que se posicionam em

localizações diferentes, devido à dependência das massas dos

resíduos de evaporação ou partículas espalhadas elastlcamente, como

pode ser visto na figura II.16a.

Ha seç&o II.2.2 foi mencionado que a equação II. 1, que

relaciona massa e energia, é válida para o sistema de tempo de vôo

e pode ser escrita como: M • 2ET2/d . Substltulndo-a nas equações

II.5 e II.6 chegamos a:
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To' d >Í2.(p 4ft.fe)1 r í7)

Se fizermos: t • ^•T , e « «fE e C - «•d»(o/2)l/2

0 0 0 0
onde t possui a mesma definição de T , assim como e que é ao o o
energia de corte da eletrônica em relação A origem.

Desta forma a equação II.7 torna-se:
jl/2

- tp « - O | » ? _ I (8)

ou
.1/2

(9)

Este valor sera sempre positivo, visto que o atraso deve ser

que o tempo de vôo das partículas, ou seja, t > P .

Na relação acima podemos Isolar a massa, obtendo:

M
ÍP, * e ).(t - P J 2

onde e é dado pelo programa CALCTO (Ch 87), a constante C é

escolhida de forma que o espectro de massas ocupe os mesmos 1024

canais disponíveis para o espectro original E x T e t é dado pelo

programa FUNKYFIT (Mi 86).

Desta forma, usando a equação 11.10 podemos redefinir o eixo X

do espectro blparamétrlco E x T do sistema 100 •*• ^Ni e assim obter

um espectro de energia x massa, mostrado na figura II. 17a, que foi

obtido para a energia de bombardeio igual a E * 56 MeV. Vemos

que o espectro torna-se linearizado, situação que é multo útil,

visto que há um aumento da resolução na identificação das faixas

correspondentes As massas dos resíduos de evaporação. Se rebatermos

Integralmente os eventos contidos no espectro, sobre o eixo das

massas, poderemos observar a figura II.17b. onde o último pico se

refere aos eventos da fusão devido ao valor das massas em unidades

de massa atômica (u.m.a.), no qual ele está centrado. A

identificação das massas se faz de maneira direta, utilizando como
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MASSA (u.m.a)
33 72 112

MASSA (u.m.a.)

Figura 11.17 - Ca,) Espectro blparamétrtco E x M, onde pode ser

vista a variação da energia das partículas, em

função de diferentes massas das mesmas, (b) Rebatlmento integral

das contagens do espectro (a), sobre o eixo de massas. O sistema

nas figuras é o 180 • eoNi na energia de bombardeio E * 56 MeV e

no ângulo de 9^kB » 4.82 . Mas figuras estão Indicadas as regiões

correspondentes aos produtos de fusão.



calibração do eixo X, as massas de espalhamento elástico. Para que

não haja dúvidas quanto a Identificação das aassas pode-se ainda

comparar os valores encontrados com aqueles previstos pelo código

de decaimento estatístico PACE (Ga 80). Através desta comparação,

observamos que a massa média dos resíduos de fusão no espectro de

massas (figura II.17b) possui o valor de aproximadamente 72 u.m.a.,

enquanto que o valor calculado pelo programa PACE é 74 u. m.a., o

que corresponde a um valor muito próximo quando os erros na

determinação são levados em conta.

Outra maneira de conferirmos com clareza quais são os eventos

referentes aos produtos de fusão é através do calculo da velocidade

média que estes possuem ao atingirem o detector E. Como não nos é

possível saber precisamente qual é o canal de decaimento que

realmente leva aos resíduos de evaporação, fazemos uma aproximação

nos cálculos, a qual afirma que esta velocidade média corresponde à

velocidade do núcleo composto formado (v), desde que a emissão de

partículas leves pelo referido núcleo seja lsotrópica (Ca 79).

Para isto utilizamos um espectro blparamétrico de E x T da

figura II. 16a referente a energia E * 56 MeV, onde vamos

demonstrar que a hipérbole dentro do polígono, representa os

resíduos de fusão. Assim se rebatermos no eixo dos tempos somente o

grupo de fusão, utilizando o programa POUCO, obteremos uma

distribuição que obedece a Lei de Maxwell-Boltzmann

(figura II.lBd), onde o centrólde da mesma é proporcional a: V «

477 canais. Este centro ide deve corresponder ao grupo de resíduos

de evaporação. Para demonstrarmos isto devemos calcular a

velocidade média deles, que não é fixa mas sim uma distribuição

centrada em v.

Para o tempo de vôo temos:

d • v t (11)

em nosso caso:

ou

d- v»(T - D (12)
c o
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v. - — 2 (13)

Resta dizer que este valor, correspondente à velocidade

experimental dos residuos de evaporação do referencial de centro de

•assa (v_), será dado em canais, uma vez que os valores de T e T'

s&o obtidos na mesma unidade. Assim sendo é necessário que seja

feita a calibraç&o em tempo do sistema, devido ao fato que no

espectro blparanétrico o tempo é proporcional ao número de canais e

n&o ao tempo de resoluç&o do sistema em questão, ou seja,

nano-segundos (ns).

Fazendo a calibraç&o em tempo podemos avaliar quanto

corresponde cada canal em nano-segundos. Para isto, precisamos de

um fator de calibraç&o em tempo (f). Desta forma utilizamos medidas

experimentais de espalhamento elástico do ie0 no Ni com um atraso

conhecido, como citado na seç&o 11.3.3. Esta medida nos forneceu o

valor de f * 0.272 ns/canal.

Para que possamos calcular v em unidades compatíveis devemos

transformar a equação 11.13 em:

v - Ê (14)
1 (T - V)'fo

onde d • 74 cm e T « 1080 canais. 0 cálculo de T é feito pelo
o o

programa FUNKYFIT para o espalhamento elástico e corrigido para a

fus&o.Temos então que: j v * 0.451 cm/ns I. Este valor corresponde

ao centróide da maxwell lana na figura II.16d. Para sabermos se este

valor experimental corresponde realmente à velocidade dos residuos

de fus&o, devemos compara-lo com o valor teórico (v ) que é obtido

através de cálculos feitos a partir da energia clnética, que levam

em conta a conservação do momento linear e a cinemática da reação

para os produtos de fusão. Então teremos:
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1/2

vT « c- ü ^ - (15)

onde:

c -» velocidade da luz: c * 30 cm/ns;

M *c2 -» energia de repouso do núcleo composto, pois

MT»c* « A||c»m«c
2: n-c2 * 931.5 MeV;

E -» energia dos resíduos de fusão.
PC

0 cálculo de E envolve a conservação de momento linear e a
ft

clnematica da reaç&o. Supondo que o resíduo sala a 0°, teremos:

onde:

A •» massa atômica do projétil;

A -» massa atômica do alvo;
2

E •* energia efetiva do feixe.

Esta energia E corresponde a energia média do feixe no meio

do alvo, isto porque em média considera-se que o núcleo composto

seja formado no meio do mesmo e portanto é determinada através da

expressão:

onde:

E -» energia do feixe antes de entrar no alvo, no referencial de

laboratório;

SE •* perda de energia que o feixe sofre ao atravessar a primeira
2

metade do alvo. Este valor representa a perda de energia do

feixe antes que o mesmo se funda com o alvo, formando o

núcleo composto.

0 valor de 6E é calculado através de expressões parametrizadas
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por Zlegler (Zl 80).

Fazendo o cálculo para o sistema estudado neste trabalho em

E « 56 MeV, vemos que o valor da energia dos resíduos de fus&o

corresponde a: E = 11.762 MeV. Mas ainda não podemos utilizar este

valor na equação 11.15, pois é necessário que se considere as

perdas de energia que estes resíduos sofrem ao atravessarem a

segunda metade do alvo e a folha clntlladora. Calculando estas

perdas, obteremos:

a) perda de energia no alvo •= 0.365 MeV

b) perda de energia na folha clntlladora « 1.939 MeV,

o que ocasiona uma perda total de 2.304 MeV que deve ser diminuída

do valor de E . Desta forma os resíduos de fus&o chegam ao detector

E com uma energia final média de E * 9.458 MeV.

Utilizando este resultado na equação 11.15 chegamos a:

I v «= 0.490 cm/ns

Com o resultado obtido acima, podemos observar que o valor

teórico está bem próximo do experimental, havendo um pequeno

acréscimo no valor da velocidade calculada teoricamente em relação

A calculada experimentalmente. Isto ocorre devido ao fato do

resultado acima não levar em consideração perdas de energia que os

resíduos sofrem na camada de ouro do detector E, como também

defeitos do pulso, além do fato de que algumas quantidades usadas

para o cálculo de v não serem estritamente precisas.

Assim sendo, podemos dizer que os dois resultados devem

corresponder a um mesmo evento e portanto concluir que a hipérbole

contida no polígono da figura II.16a é referente aos eventos de

fusão. Desta forma podemos utilizar o número total de contagens

dentro do polígono para obtermos o número de eventos de fus&o (Y )

necessários para o cálculo da seção de choque deste canal.

B) Redução de Dados dos Espectros Mui ticanais

Para que a seç&o de choque seja calculada, é necessário que se

obtenha também o valor do número de contagens do monitor (Y ), que
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pode ser obtido Integre?)*}* os picos referentes ao espalhamento

elástico das partículas do feixe pelo elemento atônico em valor

quantidade'no alvo. que no caso deste trabalho é o "Vil. Como este

alvo possui uma leve camada de ouro, existe um pequeno pico formado

pelo espalhamento elástico com este elemento. Através da figura

11.15 podemos observar os dois picos, que em energias de bombardeio

•ais altas apresentam-se separados, enquanto que em energias mais

baixas existe uma superposição entre eles. Por este motivo deixamos

de utilizar o programa TEK Instalado no computador VAX-780 e

passamos a analisar estes espectros com o programa lteratlvo PLEX

Implantado nos microcomputadores PC do laboratório Pelletron; outro

motivo que nos levou a esta troca foi o fato de que o uso do

Microcomputador implicava em uma maior resolução na exibição dos

espectros, e que portanto podem ser analisados de maneira mais

confiável. Esta opção em deixar de usar o VAX e passar a utilizar o

PC foi possive] devido a aquisição simultânea que é feita para os

dados do modo multicanal, como explicado na seçfto II.3.2.

Como Já especificado, o programa PLEX pode calcular tanto a

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

fundo por uma reta que une os limites (região hachurada na figura

11.18), como calcular a integral de um pico dados seus limites,

levando em conta todas as contagens do mesmo, até a linha de base.

Quando os picos n&o se sobrepõem utilizamos a integral dos mesmos

para obtermos Y , mas no caso dos picos referentes ao espalhamento
IIA

elástico do ouro ou ao espalhamento inelástico do Ni estarem se

sobrepondo ao pico principal como mostra a figura 11.18, precisamos

utilizar uma combinação dos dois métodos. No caso desta figura

podemos observar que os picos óx espalhamentc inelástico entre o
ie0 e o "fo estão localizados sobre o pico de espalhamento

elástico dos mesmos elementos, assim se limitarmos o pico maior não

levando em conta a região sob os picos de espalhamento inelástico,

estaremos perdendo contagens do monitor acarretando em um cálculo

incorreto para a seção de choque de fusão. Desta forma podemos

obter a Integral do pico maior incluindo os picos menores, que

posteriormente têm suas áreas (parte hachurada do desenho)
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subtraídas do valor inicial , uma vez que neste processo o fundo

sobre o qual os picos de espalhamento inelástlco estão posicionados

é levado en conta.

I I . 5 - CALCULO DA SEÇtO DE CHOQUE DE FUStO EXPERIMENTAL

Como Já mencionado neste trabalho, quando dois ions pesados

fundem-se, há a formação de um núcleo composto no estado excitado,

que decai pela emlss&o de partículas leves, dando origem ao resíduo

de evaporação. Assim sendo, numa experiência, os núcleos formados

não s&o detectados diretamente, mas apenas seus produtos de

desexcitaçao, que formam um espectro que é analisado posteriormente

ao período da experiência.

A informação obtida na análise do espectro nos fornece o

número de eventos de um determinado processo ocorrido com uma certa

energia em um angulo de laboratório fixo, e com esta informação

podemos determinar a seção de choque diferencial de fusão no

referencial de centro de massa para o sistema de tempo de vôo, que

por sua vez é dada pela expressão:

do- Y
— í - • K(E) (18)

onde

Y 6 o número de contagens de fusão; Y é o número de

partículas espalhadas elastlcamente, contadas pelo monitor e que

são obtidas durante a medida de fusão, onde a finalidade de se

utilizar Y na expressão acima (equação 11.18) é a de normalização

dos dados; e K(E) é dado pela expressão:

(18)

onde

Y é o número de eventos de espalhamento elástico medido na
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mesma energia utilizada para os produtos de fusão; Y* é o .úmero

de contagens do monitor obtidas durante a medida de espalhamento

elástico e que tem a função de normalizar os dados obtidos na

referida medida; d<r/díJ é a seção de choque diferencial de

espalhamento elástico no referencial de centro de massa; e J o

fator de conversão do sistema de centro de massa para o sistema de

laboratório. Já que todos os cálculos teóricos são feitos no

sistema de centro de massa. Este fator leva em conta o fato do

fluxo de partículas num determinado angulo sólido ser o mesmo,

independentemente do sistema de referência e da energia do

projétil e é dado por:

2
1/2

(20)
(M, * M2)

onde M e M se referem às massas atômicas do projétil e do alvo.

Neste ponto é bom ressaltar que a necessidade da utilização de

K(E) na expressão 11.18 se faz presente devido ao fato de existir

nesta relação uma dependência dos ângulos sólidos do detector

monitor e do detector de barreira de superfície, assim sendo, a

utilização de K(E) em 11.18 acarreta na eliminação dessa

dependência. Para isto, é necessário que se faça uma medida de

espalhamento elástico na mesma energia que foi feita a de fusão.

Como as medidas de fus&o s&o feitas em ângulos pequenos (até

9 « 20°), podemos dizer, que a seção de choque diferencial

elástica na equação 11.19 pode ser aproximada para a seção de

choque diferencial de Rutherford e que é obtida facilmente através

da equação 11.21.

do-

dO
B
But

VV
4-E

CCM

1
(21)

onde Z e Z são os números atômicos do projétil e do alvo

respectivamente; e é a carga eletrônica quadrát1ca; E a energia
Cn
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de bombardeio no referencial de centro de massa; e 6 o ângulo de

medida, também no referencial de centro de «assa.

Desta*forma a equação II. 18 torna-se:

d<r Y der Y*1
. —!_ . . _ £ _ . i (22)

<Wr YM dO Y , D

F II Rut el

Esta expressão nos fornece o valor da seção de choque

diferencial experiment ai de fusão, normalizada pela seção de choque

de espalhamento de Rutherford. Mas ela só é valida se a eficiência

do sistema for Igual a 100%, proporcionando-lhe um valor Igual a

um, caso contrário devemos dividir a equação acima pelo valor da

eficiência total de detecção do sistema de tempo de vôo. Assim a

expressão 11.22 fica sendo:

d<r Y d<r Y*1 j
« -* ? 5- (23)

dD Y d£l Y c
F M Rut «1

onde c é a eficiência de detecç&o do sistema de tempo de vôo para

produtos de fusão, COB respeito ao espalhamento elástico.

Esta eficiência de detecção está relacionada em sua sai or

parte ao fenômeno de espalhamento múltiplo sofrido pelos resíduos

de fusão ao atravessarem a folha clnt 11 adora (Me 71, Ge 76),

posicionada no inicio do percurso de vôo destes resíduos. Para se

obter este valor 6 necessário que sejam feitas medidas de recuo do

alvo, com valor perto da massa da fusão, em conjunto com o

espalhamento elástico, num dado angulo de laboratório fixo; isto

porque para o cálculo de c é necessário medir a seção de choque de

uma reação cujas partículas emergentes tenham massa e energia

próximas à da fusão e cuja reação tenha seção de choque conhecida.

Através de cálculos cinemátlcos simples é possível obter a razão

entre as seções de choque de recuo e de espalhamento elástico e

então compará-la com o valor experimental. Mediante esta comparação

é possível obter o valor da eficiência dos produtos com massa e

energia próximas aos produtos de fusãc. Mas esta eficiência ainda

está relacionada com a eficiência de detecção do espalhamento
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elástico proveniente da eficiência de clntllaçao do plástico NE-111

da folha clntiladora, pois quanto aalor a clntllaçao, maior sera a

eficiência'de detecção para aedldas de partículas do feixe que s&o

espalhadas elastlcaaente. Este valor ê obtido através de Medidas de j

partículas espalhadas elasticaaente, que atravessam a folha

clntiladora e atinge» o detector de barreira de superfície, de duas j

maneiras diferentes. Uma com coincidência entre a folha clntiladora ;

e o detector de barreira de superfície e outra sem coincidência j

entre os dois detectores citados. A relação entre o número de

contagens em coincidência e sem ela, fornece esta eficiência de

clntllaçao.

Levando-se em consideração o fat de não ocorrer variação no '

valor da relação de ângulos sólidos quando são variadas as massas •

do projétil e do alvo, nao foram realizadas para o sistema |

O • Ni medidas de espalhamento elástico na mesma energia que i

foram feitas as de fusão, pois pode-se inferir, nos cálculos da .

seção de choque diferencial de fusão para o sistema acima citado, o >

valor obtido anteriormente para outro sistema Já medido por outro |

integrante do grupo, como o * 0 • Cu.

Quanto as medidas de recuo e de espalhamento elástico com e I

sem coincidência dos detectores do sistema de tempo de vôo para a

determinação da eficiência de detecção c, também nao foram feitas

para o sistema 160 • ^Nl, uma vez que o valor da mesma nao muda j

para o intervalo de massas abrangido pelo nosso grupo, desde que a ,

folha de plástico cintllador NE-111 seja a mesma. Aqui ê bom j

ressaltar que este valor é bem conhecido para a região de massa •

estudada pelo grupo, uma vez que medidas deste tipo fora»

realizadas para diversos sistemas. Neste caso foram feitas medidas >

dos produtos de fusão, na mesma energia e utilizando-se a mesma

folha clntiladora, para os sistemas >e0 • WNi e ie0 • "Cu, onde

para este último Já era conhecido o valor da eficiência do sistema !

de tempo de vôo, assim o que se fez foi utilizar este mesmo valor |

para o sistema ie0 • "Vil e fazer uma normalização para ms demais '

energias medidas. Desta forma foi possível calcular a seção de

choque diferencial dos produtos de fusão sem obtermos medidas de
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recuo e espalhanento elástico para o sistema estudado neste

trabalho.

Mas ainda precisamos obter a seção de choque integrada de

fusão a partir da seç&o de choque diferencial, o que se realiza

através da seguinte operação:

-•I - i r M t24)

Entretanto, as medidas realizadas sao efetuadas em íunçao de
, devendo-se portanto fazer a seguinte substituiç&o:

dn - 2n*sen8 da (25)

Obtendo assim, a seguinte expressão para a seç&o de choque

total de fus&o:

<r = 2n* I *sen6 de (26)

onde 6 representa o angulo para o qual d<r/dfj se torna

desprezível para o nosso sistema e cujo valor é 8 * 20°.

Para facilitar o calculo da seç&o de choque Integrada de fus&o

(equaç&o 11.26), é feito um ajuste das distribuições angulares

através de uma curva gausslana, para a seç&o de choque

diferencial, do tipo:

do-
dQ

A • exp (27)

onde esta expressão (Ra 79) é empírica e a e b representam

parâmetros que podem ser corrigidos para melhor ajustar a

distribuiç&o angular.

Uma vez obtendo os valores dos parâmetros acima, podemos

calcular o valor de <r_.
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II.6 - RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados apresentados nesta seção se referem as BedIdas

das seções de choque de fus&o para os sistemas: I60 + Ni e
180 + ^Ni. apresentados nas tabelas II. 1 e II.2.

h figura 11.19 apresenta quatro distribuições angulares dos

resíduos de evaporação, sendo três delas referentes ao slstena
160 + ̂ Ni, medidas nas energias de laboratório E U B « 43. 50 e 64

MeV e una referente ao sistema ieO • "to medida em E > 51.7

MeV. A escolha das três energias, para o st. *ema O + eoNi,

deve-se ao fato de que elas abrangem satlsfatorlanente o intervalo

de energias de bombardeio para o 0, que encerra valores que

variam de 40 a 72 MeV.

0 fato das quatro distribuições angulares se posicionarem ao

redor de una mesma curva média é porque as distribuições referentes

as energias de laboratório 43, 50 e 51.7 MeV foram normalizadas com

relação à de energia de 64 MeV. A curva média, traçada entre os

pontos experimentais, foi obtida utilizando-se a equação 11.27

cujos parâmetros são calculados pelo programa computacional

FUNKYFIT e que representa a distribuição angular média para as

energias medidas dos sistemas aqui estudados. Através desta figura

podemos observar que a forma das distribuições angulares muda muito

pouco em relação a variação da energia de bombardeio. Isto vem

confirmar o fato de que para a região angular (2°* 8lAS
s 20°) • de

massa (A a 80 u.m.a.) estudadas pelo nosso grupo, a forma das

distribuições angulares não varia sensivelmente dentro da faixa de

energia estudada neste trabalho, o que eqüivale dizer que a razão

entre a área total das distribuições angulares e o valor de

do-(e)/de, no ângulo em que foi medida a função de excitação,

permaneceu constante. Isto ocorre porque a densidade de níveis do

núcleo composto formado não variou sensível mente, uma vez que a

energia de bombardeio não sofreu uma variação drástica. Devido a

este fato não é necessário que se faça medidas de distribuições

angulares para todas as energias da função de excitação. Então,
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Figura 11.19 - Distribuições angulares para os resíduos de

evaporação do sistema l 80 • *°Ni, nas energias de

laboratório de 43, 50 e 64 MeV e do sistema " o • 88N1 rui energia

de laboratório de 51.7 MeV. As distribuições referentes às energias

43, 50 e 51.7 MeV foram normalizadas com relaçSo à energia de 64

MeV e é por este motivo que todas possuem a mesma ordem de

grandeza. A linha cheia é o melhor ajuste para as quatro

distribuições utilizando a equâçUo 11.25.
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para as energias em que n&o foram feitas distribuições angulares

podemos assumir que a forma das mesmas muda muito pouco. Este ponto

•era retomado com maiores detalhes na seção IV.2, onde também será

feita uma comparação entre as distribuições angulares e o código de

decaimento estatístico PACE.

Na figura 11.20 são mostradas as mesmas distribuições

angulares de forma desacoplada, o que nos proporciona mais uma

evidência da semelhança na forma das distribuições angulares. 0

calculo da seção de choque absoluta foi obtido através das

expressões 11.25, 11.26, 11.27.

A função de excitação, mostrada nas figuras II.21a e II.21b é

a evolução da seç&o de choque total de fusão o- como uma função da

energia de bombardeio. Através do modelo macroscópico de corte

abrupto (Kr 80), que descreve o comportamento geral da função de

excitaçao, é esperado que para energias de bombardeio acima da

barreira coulombiana, a <r varie quase que linearmente com l/E.

Para energias abaixo da barreira, a seção de choque total de fusão

não é mais expressa por uma reta, não sendo possível ajustar os

pontos por uma forma linear, o que é observado nas figuras II.21a e

II.21b.

Os erros experimentais calculados para as seções de choque de

fusão, levam em conta a propagação de erros decorrentes das

Incertezas nas contagens de fusão e do monitor, como também das

Incertezas do ângulo do detector e de eventuais normalizações

feitas. Na figura II.21a, observamos que o ponto referente à

energia de E"1 • 0.018 MeV"1 (que corresponde â E - 72 MeV),
CM LAB

possui um erro consideravelmente maior que os demais, devido à

fatores como: a baixa estatística nas contagens de fusão e de

espalhamento elástico, ocorridas devido ao fato de E = 7 2 MeV
UBie

ser o limite energético do acelerador para o feixe de 0, o que

acarreta numa baixa Intensidade do mesmo (com uma intensidade de

aproximadamente 1 nA para o estado de carga 8 ); outro fator

responsável pela grande barra de erro deste ponto, vem do fato de

considerarmos, nos cálculos, o espalhamento elástico (medido pelo

detector monitor) como sendo Rutherford, o que não é totalmente
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responsável pela grande barra de erro deste ponto, vem do fato de

considerarmos, nos cálculos, o espalhamento elástico (medido pelo

detector monitor) como sendo Rutherford, o que n&o é totalmente

verdade nesta energia, contribuindo assim para um aumento ainda

maior no valor do erro experimental calculado.

Uma discussão mais detalhada dos resultados obtidos, em

laç&o ás funções de excltaç&o dos sistemas estudados é feita no

. pitulo IV.
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Figura 11.20 - Distribuições angulares para os resíduos de

evaporação dos sistemas i e0 • eoNi e

As linhas cheias sio o melhor ajuste para cada energia,

a equação 11.25.

18O*88N1.

utilizando
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Figura XI.21 - Funções de exeitaçio para os sistemas 1 80 • eoNl (a)

e l 90 + B8Mi (b). As retas traçadas sSo guias

visuais. Os valores das barreiras coulomblanas para os dois

sistemas, foram estimados através da equação II.4.



- FUNDAMENTOS TEÓRICOS

III. I - IWTBODUÇXO

Neste capitulo discutiremos sucintamente os modelos utilizados

na Interpretação dos resultados. Assim sendo, nós primeiramente

faremos uma explanação dos fundamentos teóricos envolvidos no

processo de fus&o e no cálculo de sua respectiva seção de choque.

Também realizaremos um breve comentário sobre o formalismo

unidlmenslonal de penetração de barreira, usualmente empregado na

interpretação dos resultados experimentais desta seção de choque de

fusão, em energias acima da barreira coulomblana. Na seção 111,3

serão apresentados os aspectos teóricos utilizados no calculo de

canais acoplados desenvolvidos para o estudo dos dados obtidos em

energias subcoulombianas; enquanto que na seção II1.4, será tratado

o potencial do modelo óptico, usado para o potencial nuclear e que

6 responsável pela relação de dispersão. Por último a seção III.5

mostrará a clnemática dos resíduos de evaporação, provenientes do

processo de fusão nuclear.

III.2 - 0 PROCESSO E 0 CALCULO DA SECfà DE CHOQUE DE FVStO

NUCLEAR PARA ÍONS PESADOS

Desde o Inicio, as reações com ions pesados têm despertado um

grande interesse, inicialmente devido ás possibilidades de se

produzir núcleos superpesados e depois devido á descoberta de

diversos tipos de reações que ainda hoje necessitam de um

entendimento mais profundo dos mecanismos que governam cada tipo de

reação.
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A fus&o completa se apresenta como um destes processos,

provenientes da interação entre dois núcleos. Ela também pode ser

descrita semlclassicamente, pois as reações com ions pesados

possuem associado ao movimento relativo no sistema de centro de

massa dos núcleos interagentes, ':m comprimento de onda A que é

pequeno quando comparado às dimensões típicas destes núcleos. Esta

característica simplifica o entendimento dos processos de colisão,

que se associam à trajetórias bem definidas, onde os núcleos passam

a ter descrições corpusculares, usando apenas a penetração da

barreira como limite quantico. Uma desvantagem da descrição de

natureza semiclàssica para as reações nucleares é que ela esconde

os efeitos microscópicos de natureza quantica, que só podem ser

Incorporados a esta descrição de uma maneira fenômenológica. Mas a

vantagem é que se pode utilizar conceitos de trajetórias,

parâmetros de impacto b, etc.

Neste contexto, podemos classificar os diferentes tipos de

mecanismos de reação entre lons pesados, pela ordem de grandeza do

tempo característico de cada reação, ou ainda, de acordo com o

parâmetro de impacto b ou com o correspondente momento angular

orbital l. relacionados por: l « bp/h, onde p é o momento linear

Inicial assintótlco, estando a fusão associada aos menores valores

do parâmetro de impacto.

0 processo de fus&o nuclear pode ser definido como a união dos

ions interagentes, criando assim um único núcleo, formado por todos

os nucleons constituintes destes ions, denominado de núcleo

composto que se encontra altamente excitado e que pode decair pela

emissão de partículas, radiação eletromagnética ou por fissão,

sendo o último um modo de decaimento multo improvável para as

regiões de massa e energia estudadas neste trabalho. Portanto, em

nosso caso, o núcleo composto formado se desexcita emitindo

primeiro partículas leves como protons, neutrons e alfas ou por

grupos delas, levando consigo uma grande quantidade de momento

angular e posteriormente, emitindo raios y e raios X, até atingir a

linha de estabilidade. Aqui é bom citar que existe um certo
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intervalo de tempo que separa a formac&o e o decaimento do núcleo

composto, que é definido como o tempo necessário para que o sistema

chegue a um equilíbrio térmico.

Devido ao fato do núcleo composto entrar em equilíbrio

térmico, pode-se dizer também que ele não guarda "memória" do canal

de entrada, exceto de seu número de massa, número atômico e

constantes de movimento como momentos angulares e energia

total.

Uma vez que conhecemos o processo de formação e desexcitação

do núcleo composto, precisamos parametrizar uma quantidade que

forneça a identificação da ocorrência de fusão nuclear completa,

que será expressa através da seção de choque total de fusão

V
Considerando então, o tratamento semiclàssico descrito

anteriormente, podemos esperar que a fusão só ocorra quando o fluxo

incidente ultrapasse uma barreira de potencial real.

Desta forma, podemos expressar a seção de choque total de

fusão, como uma função da soma de ondas parciais (representadas na

figura III. 1) que contribuem para este processo, da seguinte forma

(Sc 77):

Í2Í • 1) T# (1)

««o

onde X é o comprimento de onda asslntótico associado ao movimento

relativo, dado por A2 = h2/2yE, enquanto que T é o coeficiente de

transmissão para a onda parcial í e representa a probabilidade de

que, uma vez o ion incidente ultrapasse a barreira, ocorra a fusão,

formando-se assim, o sistema do núcleo composto.

0 cálculo de 0- pode ser feito desde que se conheça o

coeficiente T , para isto é necessário se especificar o potencial

de interação, que depende da distancia r entre os centros de massa

dos núcleos interagentes e do momento angular l. Em geral,
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é utilizado o potencial de interação esferlcamente simétrico
(Br 84), expresso como:

til * l)ti (2)V(r.« « Vc •

onde ti é a massa reduzida. Este potencial é constituído por

parte coulombiana, una nuclear e outra centrifuga, respectivamente,

como indica a equação III.2, onde a primeira e a última partes sfco

bem conhecidas, de caráter repulsivo e de longo alcance, variando

apenas o V , que tem caráter atrativo, curto alcance e possui uma

forma diferente para cada modelo que eventualmente seja empregado,

como pode ser visto na seção IV.3.1. Uma representação esquematlca

do potencial efetivo de Interação em função da distância r é

apresentada na figura III.1.

\t

1-0 V,(r)«Ve(r)

Figura III. 1 - Potencial efetivo de intermçMo esferlamente
simétrico em funçUo d* distinciã r. Para cada

valor de momento angular t, existe um potencial efetivo como
indicado pelas linhas cheia (l * 0) e tracejada (valor arbitrário
de D. Este potencial é constituído pela soma dos potenciais
nuclear V (r) e coulomb lano V (r), onde o ponto máximo de t • 0

representa a barreira coulombiana do sistema.
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Una vez conhecendo-se o potencial de interação, pode-se

determinar o coeficiente de transmissão T , onde o «odeio mais

simples para este calculo (válido para energias acima da barreira

coulomblana) é chamado de modelo de corte abrupto (Kr80). onde a

dependência de T por l é determinada pela Imagem de que todas as

trajetórias são clássicas e desde que as superficies dos dois

núcleos entrem em contato existirá fusão. Isto leva ao conceito de

um momento angular critico t , tal que:
cr

1 para í í í (E)
er

O para I > I (E)
cr

sendo í o momento angular mais elevado que o núcleo composto pode

suportar e neste caso é uma função da energia de centro de massa.

Utilizando a aproximação de corte abrupto na expressão III.1,

chegados a uma forma clássica para a seção de choque de fus&o, onde

é ir port ante deixar bem claro que ela só é válida para energias

acima da barreira. A expressão 6 dada por:

(3)

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

dos núcleos lnteragentes e V (R) é a altura da barreira no ralo R.

A equação II1.3 possui uma forma linear com o inverso da energia de

bombardeio no referencial de centro de massa, de onde pode-se obter

os valores de R e V .

Estas parametrizações levam a um comportamento puramente

clássico do coeficiente de transmissão, que podem sofrer a adição

de correções quãnticas, coso por exemplo, o processo de penetração

da barreira do potencial, ainda dependente unicamente da distancia

de separação entre os dois núcleos (para cada onda parcial com

momento l), que continuam sendo considerados esféricos.

Uma maneira usual de se calcular T com as novas considerações

é aproximando-se a barreira de interação por una barreira

parabólica invertida como mostra a linha tracejada da figura II 1.2.
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V(rj)

Figura III.2 - Aproximação de uma barreira de interação (linha
cheia) por uma barreira parabólica (linha tracejada).

Aqui R é * posição do máximo do potencial, V0 f.

Assim, o cálculo de T para um potencial de lnteraç&o qualquer

pode ser feito numericamente, desde que se utilize a expressão de

Hill e Wheeler (Hi 53) para a penetração de barreira parabólica,

dada por:

(4)

onde V é a altura da barreira para a onda parcial de momento

angular l e hv a largura da mesma, com:

1/2

(5)Cl
dr:
d2V (r,t)

2
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que é a freqüência do oscilador harmônico.

Baseado nos aétodos até aqui citados, Wong (Wo 73) propôs ua

aodelo que peraite calcular a seção de choque de fusão através de •

s Ro -ST" ln< 1 * cxp
\

Através das considerações feitas nesta seção, vemos que para

se obter a seção de choque total de fus&o é necessário se conhecer

o coeficiente de transmissão e consequenteaente o potencial de

interação nuclear, que coao Mencionado anteriormente, pode variar

bastante, dependendo do aodelo utilizado, onde os mais simples e

empregados se baseiam no formalismo unidimensional para a

penetração da barreira. Eles sto utilizados no capitulo de analise

de dados com o Intuito de se tentar ajustar a seção de choque de

fus&o para os resultados experimentais, assim sendo, faremos uma

breve explanação, sobre a idéia geral com que eles são construídos,

na próxima seção.

uma expressão analítica, que pode ser utilizada tanto para energias

de bombardeio que estão acima como abaixo da barreira, sendo que

para energias acima da mesma a expressão para o- obtida por Wong

tende assintóticamente ás equações III. 1 e III.3. construída com

considerações semiclássicas.

Neste modelo também é utilizada a aproximação de barreira

parabólica e por simplicidade, se faz as considerações para os
i

parâmetros da barreira em l = 0, assim eles se tornam: R = R ; !
t o

V = V e w = w .
B,f 8 f o

Substituindo a somatória em í da equação III. 1, por uma

integral e levando em conta as aproximações acima, chegamos à

seguinte expressão para a seção de choque total de fusão:
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III.3 - POTENCIAIS NUCLEARES

Uma ferramenta útil e necessária nas teorias de colisões de

ioi«s pesados é o potencial de interação entre os dois ions. Como

vimos na seção anterior, a energia potencial é constituída pelos

termos coulombiano, centrifugo e nuclear, onde apenas o último

termo permanece incógnito. Desta forma é necessário conhecer o

potencial nuclear para se determinar o potencial de interação. Esta

quantidade pode ser calculada com bastante sofisticação, levando-se

em conta modelos microscópicos para a parte nuclear (Br 74, Fl 78),

que utilizam uma interação nucleon-nucleon para resolver o problema

de muitos corpos. Mas para a análise de dados experimentais

usualmente são utilizados modelos mais simples, devido ao fato de

serem facilmente empregados em qualquer tipo de sistema de reação

(Va 81), pois se valem de modelos macroscópicos, baseados nas

idéias contidas no modelo da gota liquida (My 66, My 69, My 74).

Através deste último tipo de potencial, desenvolvido de uma

forma fenômenológica, chegou-se ao modelo unldlmensional de

penetração de barreira para a fusão, que possui uma forma puramente

clássica, pois não considera a estrutura interna dos núcleos

lnteragentes e assume um potencial de interação esfericatnente

simétrico entre eles. Assim esta energia potencial é expressa

apenas como função da separação radial nuclear.

Uma das considerações mais Importantes na obtenção do

potencial nuclear, V (r), partindo do modelo da gota liquida, é

aquela em que o núcleo é tratado como se possuísse uma superfície

(My 73) muito estreita quando comparada com o tamanho do : >.smo.

Quantitativamente isto significa que b/R € 1, ou seja, a razão

entre a espessura da superfície b e o raio nuclear R é multo

pequeno, o que é essencialmente correto para núcleos com número de

massa da ordem de: A s 12. Estas considerações permitem separar a

energia potencial do núcleo como um termo de volume mais um termo

de superfície e assim temos:
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onde Ç = b/R e as constantes C e C são dadas por:

(8)

onde a e a s&o constantes de energia de volume e superfície,

assiir. como K e K representam as constantes de assimetria de

volume e de superfície, respectivamente. A quantidade I define o

excesso médio de neutrons do núcleo, pois é dado por I • (N - Z)/A.

enquanto que B(i>) é a razão entre a área da superfície de um núcleo

deformado e a de um núcleo esférico. Já E representa o termo de

energia coulomblana e 8(Ç) correções para o termo de superfície.

Baseado nas idéias acima apresentadas, pode-se chegar ao

potencial nuclear, que se diversificará de acordo com as hipóteses

empregadas em cada modelo, e uma vez possuindo a parte nuclear,

pode-se obter o potencial de interação.

0 modelo unldimensional de penetração da barreira para o

potencial de interação tem sido muito usado na literatura, com o

Intuito de tentar ajustar os resultados experimentais da seção de

choque de fusão, mas sistematicamente tem-se percebido que este

ajuste só é satisfatório para energias de bombardeio que estão

acima da barreira coulombiana (Va 81).

A exemplo disso nós faremos no capitulo IV uma análise da

seção de choque de fusão para os sistemas estudados neste trabalho,

que se encontram na região de energia acima da barreira, e onde são

comparados diversos potenciais de interação que utilizam diferentes

potenciais nucleares (todos baseados no fornaiismo do modelo

unldimensional de penetração de barreira).

Neste trabalho são empregados, na análise dos dados (na seção

IV.3.1) os principais modelos de potenciais nucleares, que utilizam

o formalIsmo de penetração de barreira unldimensional, mesmo assim,
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não apresentamos aqui uma descrição particular de cada un, devido

ao falo de terem Bido muito bem apresentados em trabalhos

anteriores (Li 86, Ro 87), n&o deixando espaço para maiores

elucidações. Desta forma, se o leitor sentir necessidade de estudar i

como é elaborado cada modelo é sô se dirigir as referências acima

expostas. i

Os resultados experimentais obtidos nos últimos anos para a

fusão nuclear na região abaixo e em torno da barreira coulomblana

mostram que este processo não consegue ser bem descrito pelos

modelos unldimensionais de penetração de barreira para esta região

de energia. Varias tentativas em explicar estas diferenças

observadas, têm surgido e entre elas está a inclusão de outros !

graus de liberdade que, acoplados ao movimento radial do sistema, I

resultam num abaixamento da altura da barreira e conseqüentemente j

num aumento da seção de choque de fusão. Um dos graus de liberdade

que podem ser acrescidos ao modelo unldimensional é o formalismo de

canais acoplados, que permite uir estudo relativamente mais preciso

do canal de fusão em energias baixas. Este formalIsmo será mostrado

a seguir.

II1.4 - MODELO DE CANAIS ACOPLADOS

As aproximações feitas para o modelo unldimensional de

penetração da barreira, fazem com que a interação entre os núcleos

seja descrita pela colisão de duas esferas rigidas, o que provoca

uma diminuição da seção de choque de fusão teórica com relação à

experimental em energias baixas, pois não são consideradas

rotações, vibrações e transferências de partículas pelos núcleos,

durante a Interação. Assim a Inclusão do formalismo de canais

acoplados (Da 83a, Da 83b) ao modelo unldimensional, permite a

análise da influência do acoplamento dos canais inelastlcos e de

transferência de poucos nucleons ao processo de interação no canal
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de fusão.

Na realidade, o cálculo de canais acoplados pode ser

extremamente longo, desde que consideremos todos os graus de

liberdade a fim de obtermos a seção de choque de fusão com muitos

detalhes. Porém, utilizaremos cálculos mais simples, neste

trabalho, desenvolvendo um modelo simplificado de canais acoplados

para um estudo pouco detalhista da seção de choque de fusão,

permitindo o acoplamento do canal de fusão com as excitações

coletivas superficiais e com a transferência de nucleons.

Neste modelo, escrevemos a hamiltoniana total do sistema,

constituída de três partes:

H = Ho(Ç) • U R E L(X) • VcpL(x,Ç) (10)

onde H ê a hamiltoniana intrínseca para os dois núcleos

colidentes, U representa a energia total do movimento relativo

do modelo uni dimensional, dada por U • K • V(x) com K sendo a
REL

energia clnétlca e V o potencial. Já V é o termo de acoplamento

entre a variável x (que descreve o movimento relativo) e as

coordenadas intrínsecas Ç dos núcleos (que descrevem suas

estruturas internas). A fim de simplificar os cálculos, é utilizada

apenas a coordenada espacial x e o potencial apresenta uma barreira

localizada em torno de x • 0 para uma onda incidente de energia E.

Se Introduzirmos os autoestados de H , como:
o

HQ|n> - cjn> (11)

e considerarmos a função de onda total *, como uma expansão em

termos das autofunçSes da hamiltoniana, do tipo:

• - V " Zn(x)|n> (12)
n

teremos que a equaç&o de Schr&dlnger, independente do tempo, será

equivalente a um conjunto de equações diferenciais acopladas para

as funções de onda % , dada por:
n
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(13)

Estas esquações podem ser resolvidas usando condições de

contorno, tais como:

X
n

5 exp(-lk x) • r expdk x), para x -» •»
nO n n n

t exp(-ik x), para x -» -»
(14)

com h K /2p = E - C e JI sendo a massa reduzida, onde assumimos que
A n

esta massa e a energia potencial não se modificam para diferentes

canais. Em III.14 r e t representam os coeficientes de reflexão e
n i»

transmiss&o para cada canal,. ,respectivamente. Vamos considerar o

sistema como estando inicialmente no estado fundamental, portanto

n • 0 e adotaremos c » 0.
o

No caso em que podemos fatorar a Interação de acoplamento como

o produto de uma função relativa ao movimento radial, representada

pelo fator de forma F(x), e uma relativa & parte Intrínseca dos

núcleos, obtendo:<n|VcpL(x,Ç)|m> - F(x)<n|G(Ç)|m> - FíxJG^ (15)

onde F(x) é Independente dos estados Intrínsecos que est&o

acoplados.

Podemos agora resolver casos em que o problema do acoplamento

é solúvel, onde é possível desacoplar as equações diferenciais

acopladas para * . Para Isto vamos representar os termos intrínseco
n

e de acoplamento da equaç&o III.10 como uma matriz de acoplamento

H, a qual supomos o fator de forma constante, e portanto

independente dos estados intrínsecos. Assim, M tem a forma:

<n|H • F(x)C(Ç)|m> a e 6 + F G « M (16)
1 0 ^ i ' n n * O n » mu

Mesmo sabendo que esta condição de considerar o fator de forma

constante não leva a um caso real de acoplamento, nós vamos
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utilizá-la devido ao fato de que apenas a quantidade do fluxo que

atravessa a barreira nos Interessa. Isto porque esta quantidade

depende basicamente da Intensidade do acoplamento na regl&o da

barreira (Da 83a), assim o valor constante, F , do fator de forma
o

pode desempenhar o papel da força de acoplaaento nesta região.

Com estas definições, podemos chegar à equação de Schrõdlnger,

introduzindo primeiro a seguinte transformação unitária:

Y (x) = y U % (x) (17)

onde x representa o conjunto de funções de onda do movimento
n

relativo, assim Y é um novo conjunto de funções de onda do

movimento relativo e U diagonaliza a matriz M:

U M U"1 « A í
n> /k ki m n*

/k

onde X .são os aut oval ores da matriz M,

Assim, obtemos as equações diferenciais desacopladas da forma:

[•
2 2

-5 $— * V(x) * A - E | Y (x) « 0 (18)
** dx2 B

Como o acoplamento é considerado constante, não podemos

satisfazer rigorosamente a condição de contorno inicial requerida

pelo problema fislco. Entretanto, para núcleos pesados, que estão

no processo de colisão, a energia relativa incidente é grande

quando comparada com energias Intrínsecas relevantes e com a

intensidade de acoplamento. Assim a condição de contorno é dada

pela equação III. 14, sendo k uma constante, portanto:

5 exp(-lkx) • r exp(lkx), para x -» ••no .> (ig)

t exp(-lkx), para x -» -»
n

onde hV/2fi • E.

Também a probabilidade total de transmissão é construída

«través da adição de diferentes canais, assim temos:
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Para se encontrar as funções Y (x) con o comportamento

assintótlco desejado, devemos obter primeiro as soluções Y (x) das

equações desacopladas con as seguintes condições de contorno:

exp(-ikx) • r exp(lkx), para x -» ••>
(21)

t exp(-lkx). para x -» -»

Usando as condições de contorno para i e a definição de Y ,
n •

vemos que: ^

V x ) * U«oVx) (22)

Da unitarledade da matriz U, temos coeficientes de transmissão

dados por:

(23)

onde |U | representa una função peso dos coeficientes de

transnlssão dada pela superposição do estado inicial com os

autovalores A da aatriz M.

Desta foraa, podeaos dizer que a conseqüência do acoplamenio,

é que a barreira unidiaensional V(x) é substituída por um conjunto

de barreiras <V(x) • A >, que coapara o fluxo Incidente. 0

coeficiente de transaissão total é dado pela aédia ponderada dos

coeficientes de transmissão para cada barreira efetiva.

No liai te clássico, se a barreira for larga, o fluxo incidente

não é transai tido, desde que a energia seja «enor que V^ + X^, onde

V é o valor aaxlao de V(x). Já neste caso, haverá um aumento da

transmissão ea energias abaixo de V , pois existirá o acoplamento

se pelo aenos ua dos valores de X for negativo. No caso de uma

barreira estreita, a transmissão é a mesma para todos os valores de

X e portanto o acoplamento terá um pequeno efeito no coeficiente

de transnlEs&o em baixas energias.
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Assim sendo, podemos dizer que esta é una maneira

relativamente simples de se visualizar o problema geral da

penetração de uma barreira multidimensional, em termos de uma

distribuição de barreira unldlmensional.

Mas observando as condições advindas da equação III. 23,

podemos dizer que as barreiras de potencial, dos sistemas medidos

coir, ions pesados, podem ser consideradas espessas em baixas

energias, pois os resultados experimentais, para o canal de fusão,

quando comparados com o modelo unidlmensional se encontram

sistematicamente acima do mesmo, nestas energias.

Desta forma, Dasso e colaboradores (Da 87) enfatizam que a

observação levantada por Tanlmura e colaboradores (Ta 85) está

correta quando diz que a aproximação de acoplamento constante pode

superestimar significativamente a fusão ea energias baixas, nos

casos onde os efeitos de acoplamento s&o fortes e os fatores de

forma associados, estão variando rapidamente. Então se as

interações sfto fortes, devemos fazer algumas modificações,

diagonalizando o sistema acoplado na região da barreira para obter

os autoestados |m(r)> e os autovalores X (r) como funções de r.

Fode-se então, considerar a seguinte expressão para a probabilidade

total de transmissão:

T(E) - Y~" <m(R)|0>2 TBÍE,V(r) • Xjr)J (24)

onde |0> é o estado inicial e T a probabilidade de transmissão num

autocanal m. A notação indica que esta quantidade depende da adição

de X (r) ao potencial não perturbado Vir). Aqui os fatores de peso

|<m(R)|0>|2 são fixados num ralo R convenientemente escolhido, que

pode ser a posição da barreira não perturbada ou a posição média

das autobarreiras. Também é assumido que as probabilidades de

superposição variam lentamente na região da barreira, o que faz com

que a escolha de R n&o seja critica. Assim sendo, estas

considerações estão de acordo com aquelas feitas por Tanimura,

desde que o limite adiabatlco seja válido.

A expressão II 1.24 pode ser incorporada à seção de choque de
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fusão. Para este fim os autopotencials nas vizinhanças da barreira

V não perturbada s&o expressos como:

V(r) • A (r) = V • ~T(r M r - r ) 2 • A (r ) • A'(r )(r - r ) +
• B 2 B B • B • B B

+ 4-x"(r«)(r - r« ) Z (25)

2 • B B

onde as derivadas primeira X' e segunda A" podem ser obtidas da

referência (Br 83b). onde A é dado por:
- Q - [Q2 • 4F2(r )]1/2

sendo Q o ganho liquido da energia no movimento relativo no canal

excitado, portanto Q = Q + AV , onde Q é o valor do Q da reação e

AV a variação na altura da barreira do canal de entrada,
B

V * V(r ) (Br 83a) e F representa a Intensidade do acoplamento

entre o estado fundamental e o excitado na posição r da barreira

de potencial. As posições das autobarreiras s&o então, dadas por:

rB- " U"(i?) • A;(rJ (26)

que determina as alturas das autobarreiras V .

Usando a aproximação parabólica para a barreira, a

probabilidade total de transmissão torna-se:

<m(r)|O>2

T(E) ' > l * e x p [ ( E - V " - « (27)

1/2

onde c * (h/2it)[-V"(r )/\i] e p é a massa reduzida. Este

procedimento funciona bem se os deslocamentos r - r não são

multo grandes. £ conveniente controlar Isto, restringindo a

expansão em um Intervalo limite.

Uma vez obtendo T(E) pode-se calcular a seção de choque de

fusão.

Todo este procedimento para se calcular esta seção de choque

para canais acoplados é feito pelo código computacional CCFUS

utilizado na seção IV.3.3 deste trabalho. Este código Incorpora o
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formallsmo de canals acoplados ao potencial unldlmenslonal de

Chrlstensen e Winter (Ch 76). que é obtido eaplrlcaaente, através

de una sistemática de medidas de eBpalhamento elástico e o calculo

do fator de forma para os canais lnelásticos vem da seguinte

expressão derivada do nodeIo coletivo:

- 3, R[dV /dr(r)) • F*(r )
J - ±- '—±- (28)

onde 6 é o parâmetro de deformação, R é o ralo de interação e V o

potencial nuclear. 0 segundo terno representa o fator de forma
1/2

usual para a excitação coulomblana e o fator (4n) resulta da

média sobre todas as direções das coordenadas relativas.

III.5 - POTENCIAL DO MODELO ÓPTICO

0 processo mais simples, ocorrido na colisão de dois núcleos,

é o do espalhaaento elástico (os canais de entrada e sai da são

exatamente os mesmos e a energia clnétlca é conservada) e que pode

ser entendido através da aplicação de um potencial óptico, que

passa a descrever este tipo de espalhamento.

A interação entre o alvo e o projétil é descrita por um

potencial médio resultante de interações individuals e é

representada por um potencial esfericamente simétrico, na forma:

U(r) - Vc(r) • VM(r) (29)

onde V 6 a parte coulomblana e V a nuclear.

Uma maneira de tratar o problema é resolver a equação de

SchrSdlnger para uma partícula de massa |i num potencial U(r):

2

V* * l r ) " ÍE "

onde a solução desta equação pode ser encontrada, desde que seja
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conhecido o potencial de interação nuclear V , uma vez que a parte

couloBblana é bem conhecida.

0 aodelo óptico consiste em supor um potencial nuclear

complexo da forma:

V r } * V(r) * IU{r) í31)

onde o nome "modelo óptico" ê decorrente da analogia feita entre o

espalhanento e absorção de partículas por um núcleo e o

espalhamento e absorção da luz por um melo óptico, onde a absorção

é simulada por um Índice de refraçao complexo. Neste modelo, o

núcleo n&o é "escuro" para a onda representando a partícula

Incidente; em vez disso, ele age como uma esfera opaca,

parcialmente absorvente e parcialmente refletora à onda incidente.

Este aodelo descreve o efeito do núcleo numa partícula

incidente por um poço de potencial ~V (r) mas permite a

possibilidade de formação de um núcleo composto, adicionando ao

potencial uma parte imaginaria também negativa, -IV (r). Esta parte

produz uma absorção do fluxo de partículas Incidentes dentro do

núcleo, e supõe-se que esta absorção representa a formação do

núcleo composto. Assim, neste tipo de potencial nuclear a parte

real descreve a energia potencial média incidente no núcleo, ou

seja, é responsável pela interação, enquanto que a parte imaginária

descreve o efeito de todos os processos que tendem a esgotar o

fluxo no canal elástico, assim pode-se dizer que ele leva em conta

processos em que as partículas que inicialmente estão no canal

elástico passam para outros canais de reação.

Un dos potenciais fenômeno lógicos que reproduzem melhor a

forma da distribuição de matéria nuclear e que é multo útil e

eficaz por explicar os fenômenos encontrados no espalhamento

elástico, é o potencial de tfoods-Saxon (Wo 54) que possui seis

parâmetros ajustáveis, cuja forma é:

U(r) - Vc(r) - y ( r ) -iW^ír) (32)
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onde V e V sao respectivamente as profundidades da parte real e

imaginaria dos potenciais nucleares V(r) e W(r). As funções f(r) e

g(r) defines a geometria do potencial utilizado na região de

contato entre os dois núcleos.

Ainda temos que:

Vc(r)
-T) r s R

(33)

r > R

onde R .1/3

VA*
sendo: Z e Z • * n- atôalco do projétil e do alvo

e •* carga elementar

R -» ralo do potencial couloablano

;sa atoalca do alvo.

A fpraa analítica das funções do potencial de Voods-Saxon é

dada por:

f(r).
r -

1 «• exp g(r).
r - R

1 • exp

-i

sendo: e Rf -

onde: R e R -> raios dos potenciais real e imaginário

a e a -» difuslvldades respectivas

A e A. -> massas atômicas do projétil e alvo.

Na década de 80 Nagarajan (Na 85) e Mahaux (Ha 86) mostraram

que o potencial óptico para ions pesados, possui uma dependência em

76



energia das partes real e imaginaria e satisfaz uma relação de

dispersão com a seguinte forma:

V(r.E) = V (r.E) • — Kr' ' dE' (34)0 * J E' - E
o

onde P indica que só o valor principal da integral é levado em

conta. Esta relaç&o de dispersão é uma conseqüência do principio de

causalidade que afirma que uma onda espalhada não pode ser emitida

antes que a interação tenha ocorrido.

Através da relação de dispersão, que une as partes real e

imaginária do potencial óptico, pode ser observado que um efeito na

parte imaginária também é sentido na real; Isto é visto na figura

III.3, onde existe uma variação dos potenciais ópticos ocorrida

principalmente na região da barreira coulombiana, para medidas de

espalhaaento elástico do sistema ie0 + ^Nl. Da afirmação acima e

observação desta figura, podemos dizer que para um decréscimo na

absorção, próximo á barreira, existirá uma variação na energia

associada á parte real do potencial. Esta diminuição na

profundidade da parte imaginária do potencial, para energias em

torno da barreira coulombiana, pode ser interpretada em termos de

um fechamento efetivo dos canais n&o elásticos e é acompanhada de

um aumento da profundidade da parte real. Este fenômeno é conhecido

como "Anomalia de Limiar".
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Figura 111.3 - Variação (a) da normalização do potencial real e (b)
do potencial imaginário no raio de absorção forte

R « 10.15 fn, obtidos no ajuste de modelo óptico para os dados
experimentais de espalhamento elástico em diversas energias. As
linhas cheias são calculadas através da equação III.34 para a
relação de dispersão. Figura obtida da referência (Fu 85).

II 1.6 - CIMEMÂTJCA DOS RESÍDUOS DE EVAPORAÇÃO

Na seção II.2.2 foi feita íwa pequena explanação sobre os

resíduos de evaporação, que sio provenientes da desexcltaç&o do

núcleo composto que ealte partículas leves para perder o excedente

energético, restando ao final o resíduo de evaporação que é
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detectado.

A dinâmica da formação e decaimento do núcleo composto em

reaç&es com ions pesados tem sido tema de várias Investigações

teóricas e experimentais, entre outros motivos, devido ao grande

interesse em se obter formas precisas para as dlstrlbulç&es

angulares como para os espectros de energia e velocidade. Para

verificarmos a consistência das formas destas funções , utilizamos

cálculos de modelos estatísticos que Incorporam algumas

considerações cinemáticas destes resíduos de evaporação da fusão

nuclear.

Para que possamos entender & clnemãtlca dos resíduos de

evaporação e posteriormente realizar uma análise destes resíduos,

podemos começar fazendo considerações cinemáticas através de um

diagrama de velocidades apresentado na figura II1.4 abaixo (Co 79):

Figura III.4 - Diagrama esquemático de velocidades, utilizado para
a dlscussUo de propriedades cinemáticas simples dos
resíduos de evaporação.

onde V e V sao as velocidades no referencial de laboratório do

núcleo composto e dos residues de evaporação respectivamente,

enquanto que 6tAm é o ângulo de laboratório do resíduo e 6,M o
LAB CH

ângulo de centro de massa da velocidade de recuo resultante v , que

o residuo adquire devido â emissão de algumas partículas leves. 6

e v dependem de um mecanismo complicado que envolve a evaporação
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de partículas múltiplas e portanto n&o ha nenhuma express&o simples

para eles, entretanto podemos utilizar considerações cinemáticas

relativamente simples qu~ governam os limites extremos destas

velocidades.

0 valor de v é limitado por um máximo, v , desde que se
r max

considere que o residuo possa ser produzido no estado fundamental e

que todas as velocidades de recuo sejam colineares, assim sendo,

para termos um determinado resíduo de evaporação com massa M em
R

seu estado fundamental, precisamos que as particulas evaporadas

liberem uma energia cinétlca máxima E , dada por:
aax

E = E* - |M • M - M 1-c* (35)
max ^ e R Cj

onde E é a energia de excltação do núcleo composto e M e M sãc

as massas do núcleo composto e da soma de todas as particulas leves

evaporadas, respectivamente.

Podemos também obter a< velocidade maxima de recuo v ,
MX

através da cinemàtica de dois corpos, como sendo:

V
MX ( 2V E«« / V M c ) (36)

e pelo diagrama apresentado na figura III.4 chegamos a seguinte

expressfto para a velocidade do resíduo de evaporação:

f 2 a. a V2
V. - V. cose t v2 - V? sen2©.- (37)

onde as soluçSes + e - s&o devidas a duas soluções cinematicas, ou

seja, correspondem ás emissões traseiras e dianteiras das

particulas evaporadas no referencial de centro de massa, que por

sua vez, correspondem ao mesmo angulo no sistema de laboratório.

Assumindo que o processo de emiss&o é simétrico em torno de

0 » 90°, temos que as duas soluçSes s&o Igualmente prováveis,
Cn

entfto em média obtemos: V • V cose .
R C LAB

E o angulo máximo no referencial de laboratório, 6 , para o
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resíduo é dado por:

e * arcsenív /V I (38)
I Ml Cj

•X

desde que v s V .
MX C

Se construlraos a distribuição de velocidades dos resíduos de

evaporaç&o, podereaos obter quantidades cinematicas de interesse,

tais como, as larguras e os centro Ides, que são previstas através

de cálculos estatísticos (Ca 80), ou ainda podemos ter a forma das

distribuições angulares.

Por este motivo, desejamos uma expressão analítica para a

distribuição da velocidade de recuo v , que leve em conta os

efeitos da evaporação seqüencial. Para isto, precisamos assumir que

todas as partículas leves sejam emitidas lsotroplcamente no

referencial de centro de massa e utilizar o teorema do Limite

Central para chegar à distribuição de probabilidade para v ,

descrita por uma dlstribuiçio maxwell lana com a forma:

onde:

K -> constante de normalização,

6 •» desvio padrão médio da distribuição da velocidade de recuo.

Estes dois parâmetros são considerados empíricos, pois são

ajustados com os dados experimentais.

As formas dos espectros de velocidade e das distribuições

angulares são em grande parte determinadas pela cinenatica do

mecanismo de evaporação de partículas, em particular, pela

tranformação do referencial de laboratório para o de centro de

•assa. Assim, podemos passar a equação III.39 para este referencial

e usar a equação II1.37 para chegar à distribuição de velocidades

de recuo V no laboratório, dada por:
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K-V'-exp
- (V sene ) 2 - (V - V cose f

v C LAB' H r LAB
2-s'

C40)

ou ainda:

- VC

2-s
(41)

de onde vemos que |d2<r/dn
LAB

ílv
Rr l

1/^! é proporcional a uma

gausslana, conforme o lado direito da express&o III.41.

Se utilizarmos o valor médio para a massa dos resíduos de

evaporação, podemos transformar a distribuiç&o experimental de
-2 f 2 1

velocidades em um grafico de VH * |
d <r/dnLAB

dV
R| P°

r V
R
 e então

ajustarmos uma função gauss lana, onde o centro ide da mesma é dado

por:

V cos8c LAB
(42)

correspondendo à velocidade média dos resíduos de evaporação, que

possuem a mesma velocidade de núcleo composto V com o termo

cose que incorpora os efeitos cinemáticos. A equaç&o II 1.42 se

origina da III.37 e pode ser escrita desta forma devido as mesmas

condições Já apresentadas,

Na seção IV. 4 apresentamos uma analise que utiliza a

distribuição de velocidades para os resíduos de fus&o, e onde é

apresentada a figura IV. 12, que mostra um grafico do tipo citado

acima.

A fim de se tentar ilustrar, de uma forma mais abrangente a

detecç&o de resíduos provenientes da evaporação de diferentes

partículas, é mostrada nesta seç&o a figura II 1.5 (Mo 83), que

exibe as distribuições de velocidade para os resíduos de evaporação

^ e • ̂ Al, medidas na energia de Edo sistema ^Ne • ̂ Al, medidas na energia de E L A B * 85 MeV e no

angulo de 6 * 6o. Os desenhos correspondentes às massas A « 44,

43 e 42 dos resíduos, apresentam uma emissão predominante de
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Oa +

u

1a

eo

30

10

30

20

10

38
2a

I
iiiu

I*rti

+ nN
2a+1N

1a+3N

39 i — 1a+4N
Li — 2a

+ 27A!
85 MeV

v [cm/nsec] v [cm/n»ec]

Flgnra III.S - Espectro de velocidades para os resíduos de evaporaçlo com

massas A • 31 - 44 u.m.a.. As barras de erros representam

apenas Incertezas estatísticas. As linhas cheias são calculadas pela equaçSo

III.40, coai a inclusão da velocidade V quando necessário. As linhas verticais
ot

indicam a velocidade do núcleo composto V .



nucleons (Oa • nN) onde N representa o nucleon evaporado e cujas

forvas «Justam-se multo bea COB a equação III.40.

Pode-se notar também, que para a desexcltaçao do núcleo

composto através da emissão de partículas a, a distribuição de

velocidades nfto se comporta sais como uma gauss lana simples. Aqui

podemos ressaltar o fato de que quando temos uma partícula a

evaporada (Ia + nN) o espectro de velocidades passa a apresentar

dois picos, que correspondem à emlss&o traseira e dianteira da

mesma; Já no caso de se ter canais do tipo 2a • nN s&o notados três

picos, pois existem três combinações possíveis de direção de

emissão das partículas a: dlanteira-dianteIra, diantelra-traselra e

traseira-traseira. Para a evaporação de um número maior de

partículas a do núcleo composto podem ser feitas considerações

análogas.
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IV - ANALISE DE DADOS

iv. í - imwwçHo

Inicialmente vamos fazer usa comparação dos dados

experimentais obtidos para as distribuições angulares dos resíduos

de evaporação dos sistemas 160 • ^Nl e I80 • ̂ l , co» o código de

decaimento estatístico PACE.

Em seguida sera feita uma analise dos dados experimentais dos

produtos de fusão, apresentados na função de excitação no Intervalo

de energia 40 MeV fc E ^ K 72 HeV, primeiramente com relação aos

pontos referentes A 6eçao de choque de fusão que se encontram na

região de energia acima da barreira couloabiana. Para isto será

realizada uma comparação entre os sistemas acima citados e uma

sistemática ampla, relativa aos dados de fusão e assim serão

determinados parâmetros que definem a barreira de fusão, através de

modelos de penetração de barreira unldimenclonal. Logo após será

feita uma análise do sistema 1SO • *VlÍ que apresenta um decréscimo

na seção de choque de fusão na região de energia intermediária,

para isto tentaremos estabelecer a influência que os potenciais

ópticos exercem sobre a seção de choque de reação e

consequentemente a de fusão. Uma vez tendo estudado a seção de

choque de fusão para a região de energia acima da barreira

couloabiana, para os sistemas 160 • *°Ni e l80 • ^NI, será

realizada uma análise dos dados experimentais com relação ao

favoreclmento de determinados canais de reação, que levam a um

acréscimo da seção de choque de fusão experimental nas energias

abaixo da barreira couloabiana, quando comparada com previsões

teóricas de modelos unldimensionals de penetração de barreira. Como

mencionado na introdução deste trabalho, simulações de canais

acoplados indicam que este aumento pode ocorrer devido a graus de

liberdade que não são levados em conta nos modelos unldimensionals.
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Assim sendo, deveaos analisar como a transferência de nucleons e o

acoplamento de determinados canais inelástlcos pode» afetar a seção

de choque de fusfto na regi6o subcoulomblana.

Com o objetivo de se observar se exlEte alguma discrepância

nos dados experimentais, com relação à obtenção dos mesmos será

feita também uma análise dos espectros de velocidades para o

Blstema estudado neste trabalho.

IV. 2 - ANÁLISE DOS DADOS EXPERIMENTAIS REFERENTES ÃS

DISTRIBUIÇÕES AKGULARES

Na seçào II.6 foi observado que a forma das distribuições

angulares para a seção de choque de fusfto do sistema 160 + "Vil nfto

muda sensivelmente com a variação da energia. Pois para que esta

forma se alterasse, seria necessário que a temperatura do núcleo

composto formado variasse drasticamente; para Isto deveria haver

uma variação violenta na energia de bombardeio, o que está

totalmente fora do Intervalo de energia estudado neste trabalho.

Outra consideração feita, se referia ao fato de que a forma da

distribuição angular do slster.a >80 + ^Ki era bem parecida C O B as

do 160 + Ni devido ao fato de que os dois sistemas possuem uma

assimetria semelhante do cana) de entrada.

Com o Intuito de analisarmos o comportamento das distribuições

angulares dos resíduos de evaporação (provenientes da fusão dos

sistemas acima citados), com o aumento da energia de bombardeio,

comparamos estes dados com a teoria de decaimento seqüencial

ocorrido pelo núcleo composto, através das previsões do código

computacional PACE, que simula o decaimento do núcleo composto

através do método de Monte Cario utilizando a teoria de

Hauser-Fe&hbach. Fazemos este tipo de comparação por ser «ais

precisa do que a feita na seção II.6, uma vez que a equação 11.27,

usada para se observar a forma das distribuições angulares, é

empírica. Então, para que se possa ter maior confiança na análise
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das distribuições angulares, achamos necessário fazer um confronto

dos dados experimentais COB OS cálculos obtidos pelo programa

computacional PACE.

Para que possamos obter as previsões do código PACE para as

distribuições angulares de todos os resíduos de evaporação é

necessário que forneçamos a este programa certos parâmetros

utilizados no cálculo do decaimento estatístico do núcleo composto.

Para isto é preciso fazer um estudo prévio dos mesmos, garantindo

assim, uma comparação adequada entre a forma da distribuição

angular dos dados experimentais e dos dados obtidos pelos cálculos

teóricos.

Entre estes parâmetros, se encontra o de densidade de níveis a

que determina a dependência desta densidade com a energia. Este

parâmetro é dado pela expressão: a « A/cte., com a finalidade de

ajustar as distribuições angulares experimentais com as teóricas,

onde foi utilizado o valor de 7.6 para esta constante, que foi o

melhor valor obtido para a região de massa dos resíduos de

evaporação das reações até aqui citadas.

Outro parâmetro importante é a dlfuslvidade d da distribuição

dos coeficientes de transmissão T cujos valores utilizados para

cada energia que foram medidas as distribuições angulares, se

encontram na tabela IV. 1.

sistema
1 60 • "Ml
ieo • " M I
>e0 • "Mi

"o • "MI

energia (MeVJ

43.0

50.0

64.0

51.7

d

4.5 h

3.5 h

2.0 h

3.0 h

Tabela IV. 1 - Valores d* dlfuslvidade d, calculados pelo
código computacional PACE, para as diferentes

energias em que foram medidas as distribuições angulares.

A figura IV. 1 apresenta a comparação feita entre os dados

experimentais e os cálculos teóricos do PACE para as três
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DISTRIBUIÇÃO ANGULAR
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0LAB(graus)

Flfura IV. 1 - Distribuições ãnguUres dos resíduos de fusão para o

sistema i e0 • *°Ni. As Jinhas cheias s2o prevJsOcs do

PACE.
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distribuições angulares do slsteaa 160 •» *°Ni, onde pode-se

observar que ha ua ajuste razoável entre eles. Taabèa na figura

IV.2. que apresenta a coaparaçto entre os dados experimentais e as

previsões do PACE para o slsteaa 1B0 * ^NI, existe um ajuste

adequedo. Mostrando então que a foraa das distribuições angulares

sfto coapativels coa os cálculos teóricos.

A observação conjunta destas duas figuras aostra que a foraa

da dlstrlbulç&o angular aedlda para o BIeterna 180 • ^Nl é

seaelhante aquelas das distribuições medidas para o 160 • *°H1,

conflraando o que foi citado na seç&o II.6.

Devido ao estudo feito para a dlfusivldade da distribuição dos

coeficientes de transmissão, resolveaos observar como a forma das

distribuições angulares calculadas teoricamente poderia variar se o

valor deste parâmetro fosse alterado com relação a uma aesaa

energia. Assis sendo, atrlbulaos a ele o valor 0.5h em cada una das

distribuições cujos ajustes sfto apresentados nas figuras IV. 3a,

IV.3b, IV.3c e IV.3d, Juntamente COB OS dados experimentais e

cálculos feitos utilizando o valor para a dlfusivldade que melhor

se ajustou às aedidas experimentais (discriminado na tabela IV. 1),

onde podemos observar que a forma da distribuição angular calculada

utilizando d « 0.5h diverge muito pouco do melhor ajuste encontrado

para cada energia, assim podemos afirmar que o cálculo feito pelo

código PACE prevê corretamente a foraa da curva e que o parâmetro

dlfusivldade n&o modifica sensivelmente os cálculos para o

decaimento do núcleo composto.
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Figura IV. 2 - Distrituiçio ãnguUr dos resíduos de fusão pars o
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PACE.
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IV. 3 - ANÁLISE VA FVNÇtO DE

IV. 3.1 - PARÂMETROS DE BARREIRA DE FUSfo

As funções de excltaçfto para os si stems 160 • ^Nl e
>eO • MN1 6&o apresentadas nas figuras II.21a e II.21b onde

podemos observar que para valores de energia que estão acima da

barreira couloablana a seção de choque de fusão segue um

comportamento linear con o Inverso da energia de bombardeio no

referencial de centro de massa. Este procedimento se baseia no

node Io de corte abrupto que é uma das paranetri zaçoes mais simples

e mais utilizadas para as seções de choque de fusão e dada por uma

equação clássica, para a colisão entre duas esferas, como descrito

na seção III.2.

Este modelo apresenta uma forma simplificada para a seção de

choque de fusão, que está expressa na equação II 1.3, de onde

podemos obter o ralo R e a altura V da barreira, emplricamente. 0

Inconveniente deste processo vem do fato de que ele nos permite

obter apenas os valores de R e V , que por sua vez não são

estritamente confiáveis, desta forma é importante que se use

modelos mais bem detalhados.

0 potencial de interação efetivo esfericamente simétrico,

depende da distancia r entre os centros dos núcleos lnteragentes e

do momento angular l, é constituído por uma parte couloablana, uma

nuclear e outra centrifuga respectivamente, como indica a equação

II 1.2, onde apenas a parte nuclear não é bem conhecida, variando

sua forma para cada modelo que eventualmente seja empregado.

Com o intuito de tentar entender melhor os mecanismos

responsáveis pelo comportamento anômalo dos sistemas ie0 • ^Hi e
t90 * NI, passamos a observar como diferentes potenciais

nucleares, que utilizam o formalismo do modelo unldlmenslonal de

penetração da barreira, se ajustam a este comportamento. Neste

ponto, é bom ressaltar que uma das características deste modelo,

que usa um potencial nuclear macroscópico, é a necessidade de
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introduzir um parâmetro que consiga um boa ajuste nas regimes onde

a energia de bombardeio no referencial de centro de Massa seja

fealor que o valor da barreira coulomblana (E > V ) . Em geral, o

parâmetro mais adequado é una pequena variação AR na posição das

superficies dos núcleos Interagentes, por melo do qual pode-se

conseguir un bom ajuste nesta reglfto de energia.

Da utilização dos potenciais nucleares podemos extrair

parâmetros que definam a barreira efetiva de fus&o.

Para fazermos uma comparação entre diferentes potenciais

nucleares, selecionamos primeiramente um determinado modelo e

utilizamos o método descrito por Vaz e colaboradores (Va 81).

calculando asslir., a seção de choque de fusão para ele, depois

escolhemos outro node Io e procedemos da mesma forma, até que

tenhamos as seções de choque de fus&o para cada um deles. A

comparação dos valores obtidos com a seção de choque de fus&o

experimental, pernite a extração dos parâmetros da barreira de

fus&o, que possuer urr.a correlação direta COB O modelo do potencial

nuclear utilizado. Os valores da seção de choque de fus&o teórica

s&o calculados através do programa computacional KATTY (Te 85), que

utiliza um determinado potencial para calcular os parâmetros

desejados. Neste programa o valor da seção de choque de fus&o para

cada energia, é obtido calculando-se os coeficientes de transmissão

T para cada onda parcial t até o valor máximo do momento angular,

l , que determina até onde o potencial de Interação deixa de ter

um poço bem definido. 0 programa permite ainda que se lntroduza o

parâmetro livre AR no ralo de interação nuclear, possibilitando un

melhor ajuste da seção de choque de fus&o teórica com os valores

experimentais através do método dos minlmos quadrados, o que

permite a obtenção dos parâmetros R , V e hv correspondentes a

posição, altura e curvatura da barreira da onda s ( 1 * 0 ) ,

respectivamente.

Como este programa permite oue se utilize cinco potenciais

nucleares diferentes, podemos obter os parâmetros de barreira de

fus&o para cada um deles. Na tabela IV.2 s&o discriminados, ale»

dos potenciais nucleares, os valores de AR, R , V., hw e do menor
o v o
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POTENCIAL

PUT

KNS

BAS

WWP

DDS

t80 • e0Nl

AR

(fn)

-o.oes

-0.073

-0.132

-0.302

-0.963

X*

0.478

0.569

1.205

0.72S

0.S63

%
(f»)

8.73S

8.70S

8.248

8.520

8.922

V.
(M»V)

33.7SS

33.687

32.958

33.327

33.975

(M»V)

3.931

3.611

3.600

3.140

4.253

180 * S8N1

AR

if»)

-0.001

-0.047

-0.059

-0.230

-0.744

x2

1.261

1.035

1.052

0.827

2.314

(fm)

9.042

9.030

8.510

8.871

9.227

\
(MeV)

32.711

32.617

31.888

32.289

32.938

(MíV)

3.654

3.392

2.618

2.989

3,980

Tbbel* IV.2 - Tabela con os valores dos parâmetros de barreira *e fusSo e

do parâmetro livre tR, ajustados para o melhor x » para os

sistemas 180 • *°M1 e l80 • wMi. Os valores mencionados são

indicados para cada potencial nuclear, cujas abreviações

significam: PRT » Proximity Potential; KNS • Krappe, Nlx and

Slerk Potentials BAS » Bass potential; WWP = Vllkzynsky,

Vllkzynska Potential; DDS • Density Surface Energy Potential,

também conhecido como o potencial de Ngô.



*2 necessário para se obter o ajuste de cada potencial na função de

excitaç&o dos sistemas até aqui citados.

Para obtermos os valores de *2, indicados na tabela IV. 2,

utilizamos o mesmo procedimento de Vaz e colaboradores, que leva em

consideração apenas os pontos experimentais da função de excitaç&o

compreendidos entre 100 mb s <r s 500 mb, para ajustar o potencial

nuclear mediante os dados experimentais. Inicialmente observamos
2

que para os dois sistemas o x obtido era muito grande, indicando

que entre os pontos usados para o ajuste existiam alguns que se

encontravam muito distantes da região compreendida pelo potencial,

assim sendo, suprimimos estes pontos do ajuste, observando que o

valor do AR sofria uma variação extremamente pequena, o que

implicava numa variação também multo pequena dos parâmetros de

barreira de potencial efetiva, desta forma, optamos em excluir os

pontos que pioravam muito os valores do *2.

Através da tabela IV. 2 podemos observar a existência de uma

variação nos valores de AR em torno de zero a não ser para o

potencial de Ngo (DDS) cujo valor é bastante negativo para os dois

sistemas, isto se deve ao fato de que este potencial superestima

muito a seção de choque de fusão em todo intervalo de energia

compreendido pela função de excitação quando este parâmetro livre

não é levado em conta (AR • 0), esta afirmação pode ser observada

na figura IV.4, onde são apresentados os dados experimentais

Juntamente com os potenciais de NgS (DDS) e de proximidade (PRT)

sem nenhuma correção, para o sistema >60 + ̂ Nl, ocorrendo o mesmo

comportamento para o sistema 180 + MNi.

Nas figuras IV.5a e IV.5b são apresentados os ajustes feitos

para os cinco potenciais nucleares com os dados experimentais, em

cada sistema de reação, onde verificamos que para os dois casos, os

potenciais nucleares graficados subestimam a seção de choque de

fusão para valores da energia ao redor e abaixo da barreira

coulomblana. Da mesma forma, podemos observar através destas

figuras, a existência de uma leve variação nos ajustes dos

potenciais, e que pode ser observada também na tabela IV.2 através

da pequena variação sofrida pelos valores dos parâmetros da
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barreira, revelando que estes se mostram pouco sensíveis à forma

analítica do potencial utilizado. Assim, podemos concluir que mesmo

sendo diferentes os modelos semlclássicos utilizados para o

potencial nuclear, eles levam á um ajuste ligeiramente melhor ou

pior da função de excltaç&o quando introduzimos nos cálculos c

parâmetro livre AR.

A fim de se tentar obter mais informações sobre os parâmetros

de barreira de fusão, nós comparamos os valores de V . R e AR,

obtidos para os sistemas estudados neste trabalho, com uma

sistemática mais abrangente e que leva em conta sistemas com massas

que diferem bastante das obtidas pela fusão de i só topos de

0 • Ni.

Para se fazer esta comparação é necessário definir parâmetros

equivalentes para V e R . que ser&o denominados de r e r ,
D O %t Of

respectivamente como (Va 81):

onde 2 , Z , A e A sào os números atômicos e os números de massa
1 2 1 2

do projétil e do alvo, respectivamente. Pelas expressões acima

colocadas, podemos ver que r vem da altura da barreira V ,

enquanto que r vem de sua extensão.

Do estudo sistemático, feito por Vaz e colaboradores, de 87

funções de excltaç&o utilizando-se o potencial de proximidade,

pode-se estabelecer o seguinte comportamento dos parâmetros r e
V

r#f • 2.2951 - 0.2966'logio(Zi«22) fm (3)

2.0513 - 0.24S5'logjo(Zj-Z2) fm (4)
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Na tabela IV.3 ato mostrados os resultados necessários para se

fazer a comparação citada acima, e que será melhor Ilustrada

através da figura 1V.6. Na coluna 1 da tabela IV.3 sao apresentados

os sistemas de reação; na coluna 2 o produto das cargas Z >Z ; na

coluna 3 os valores do parâmetro AR; nas colunas 4 e 5 os valores

da altura V e da posição R da barreira coulomblana, necessários
• o

para a obtenção dos valores de r e r , que se encontram nas
cf or

colunas 6 e 7.

Por intermédio desta mesma tabela, vemos que o sistema
>60 • "Vil possui um valor de AR igual â -0.07 fm. que é bem

negativo, quando comparado com o valor médio da sistemática aqui

compilada, estimado em aproximadamente 0.11 fm. O fato do valor do

parâmetro AR ser negativo parece indicar um desfavorecimento da

seção de choque de fus&o experimental na regi fio de- energia

ligeiramente acima da barreira couloabiana e que está Ilustrado na

figura IV.4, onde estão graficados os dados experimentais do

sistema acima citado, Juntamente com os potenciais nucleares de

proximidade (PRT) e de Ngô (DDS) com o parâmetro livre AR = 0. Se

observarmos o potencial PRT e os dados experimentais, podemos ver

que realmente há um abalxamento sistemático nos valores da seção de

choque de fus&o experimental nesta regi to de energia, eir. relação ao

potencial de proximidade aqui apresentado. Um comentário mais

detalhado sobre estes fatos será feito posteriormente n& seção

IV. 3.2.

Para um exame mais ilustrativo da tendência dos parâmetros AR,

r e r en função do produto Z »Z , é apresentada a figura IV.6.

Por intermédio da mesma podemos observar um decréscimo em r e r

com o aumento do produto das cargas Z *Z , Isto se deve ao fato de

haver um aumento das forças coulombianas em comparação com as

forças nucleares.

Para cada r e r existe um AR equivalente, fato que pode

ser visto também na figura IV.6 de onde observamos que os valores

destes três parâmetros para o sistema "o • MN1 estão

relativamente próximos do valor médio da sistemática, enquanto que

para o sistema 160 • ̂ M os valores estto aproximadamente 7%
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TABELA IV. 3

REAÇÃO

12C • *°B

«C • "B

"c • "c
un • "c

16o • 12c
1 7 0 • l 2 C
1 8 0 4 12C
1BO 4 >2C
19F 4 12C
U N 4 « 0
16O 4 1 B0
12C 4 «Al
t c o • " A I

"o * " A I
i 8 0 4 "Al
160 4 MS1

*He • 1 6 8 Dy
I2C * "cu
12C • «Cu
1 6 0 4 "T i
l 6 0 • SOT1
3 2 S 4 * « *
7L1 4 »MTb
3 2 S 4 " A l

*C1 4 27A1
t e O 4 MMi
l 8 0 4 " w
1 0 O • B 3Cu
t eo * "eu
w s 4 «V
l 2 C • 1 6 2 Sm

V2.
30

30

36

42

48

48

48

48

48

54

56

64

78

104

104

104

112

132

174

174

176

176

192

195

208

221

224

224

232

232

320

372

AR

(fü)
0.08
0.03
0.00
0.13

0.12
0.07
0.09
0.19
0.14
0.21
0.16

0.03
0.13
0.15
0.17

0.18
0.35
0.11
0.02
0.05
0.14
0.16

0.16
0.26
0.15
0.13

-0.07
0.00
0.01
0.03

0.26
0.16

(HeV)
5.23
5.21
6.36
6.98

7.94
8.09
7.94
7.60
7.73
8.51
9.05

10.74
12.30
16.01
15.76
15.57
16.22
17.15
25.73
25.40
25.77
25.23
28.28

23.78
30.33
32.06
33.76
32.71
33.95
33.46
43.85
46.43

(f.)
7.43
7.46
7.32
7.84

7.88

7.72
7.88
8.28
8.12
8.32
8.09
7.75

8.31
8.53
8.69
8.80
9.13

10.28
8.91
9.04

9.01
9.23
8.96

11.00
9.06
9.12
8.74
9.04
9.02
9.17
9.70

10.73

(f»)

1.86

1.84

1.78

1.84

1.81

1.78

1.79

1.85

1.82

1.84

1.81

1.70

1.73

1.69

1.71

1.71
1.79
1.57

1.55
1.56
1.61

1.62
1.61

1.61
1.60

1.58
1.49
1.52
1.51
1.53
1.59
1.51

ror
(f«)
1.67

1.65

1.60

1.67

1.64

1.61

1.62

1.69

1.65

1.68

1.64

1.54

1.57

1.55

1.56

1.57

1.64

1.46

1.42

1.43

1.48

1.49

1.48

1.50
1.46
1.45
1.36

1.39

1.39

1.40

1.47

1.41
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TABELA IV.3 (CONTINUAÇiO)

REAÇÃO

^Cl • t 8 T l

^Cl • BVe

«t i * BVe
3 2 S • B 8Nl

« t i * seNi
KC1 + 60NI

* t l * 62Ni

«Cl • " N i
l 6 0 * J"Nd
1EO * 150Nd

" O * MBNd
40Ar • 58Ni

J£o • 208Pb

«Cl • 9°Zr

« V * 109Ag
" t i • n 2Sn

«Cl * 116Sn

«Cl * I20Sn

« C l * 1 2 4Sn
40Ar • 1 2 1Sb

« t i * 141IV
4 V • 165Ho
4 V * lt7Au

374

442

442

448

476

476

476

476

480

480

480

504

656

680

846

850

850

850

850

918

1003

1206

1422

Alt

<!>•)

0.05

0.02

0.09

0.07

0.20

0.22

0.22

0.27

0.17

0.15

0.08

0.15

0.23

0.20

0.03

0.08

0.08

0.00

0.02

0.04

0.04

0.00

-0.07

(NeV)

52.26

61.71

60.16

61.87

62.94

62.24

61.88

60.80

59.13

59.26

59.51

66.28

75.36

84.90

105.01

105.88

105.14

106.38

105.21

111.89

121.45

141.25

163.98

Cf»)

8.49

9.50

8.77

9.62

10.08

10.20

10.27

10.47

10.89

10.86

10.81

10.14

11.74

10.74

10.80

10.76

10.84

10.70

10.83

11.01

11.09

11.51

11.73

Ifa)
1.49

1.46

1.49

1.48

1.52

1.53

1.53

1.55

1.50

1.49

1.47

1.50

1.48

1.49

1.42

1.43

1.43

1.40

1.41

1.41

1.40

1.38

1.35

(f»)

1.37

1.35

1.38

1.37

1.41

1.42

1.42

1.44

1.39

1.39

1.37

1.3JT
1.3BP

1 3 \
1.32>

1.33

1.33

1.30

1.31

1.32

1.31

1.29

1.27

SERVIÇO DF
BIBLIOTECA í

Tabela IV.3 - Compilação feita por Vaz e colaboradores (Va 78), onde

constam os valores experimentais de V , R , AR e dos

parâmetros r e r . definidos pelas equações IV. 1 e IV. 2, para cada

sistema de reação. Alguns destes sistemas não foram obtidos do trabalho

feito por Vaz, mas sim de trabalhos realizados no acelerador felletron,

como: 12C • 63'WCu CRo 87). I60 • 4*'60Ti (LI 86), «'«O • M' MN1

(este trabalho) e *B0 • e3's5Cu (Pe 89).
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compilação feita por Vaz ÍVa 78), ü linha cheia se refere à equação IV.S e *
tracejada à equação IV. 6. Os dados são apresentados na Tabela IV. 3.
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abaixo desta média. Isto indica um desfavoreclmento dm seção de

choque de fusão para o último sistema fcomo comentado

anteriormente), mostrando que ele possui um comportamento anômalo.

Fazendo o mesmo tipo de observação para os resultados obtidos com

sistemas que possuem massas próximas ás da fusão dos isótopos dos

oxigénlos com os dos níqueis e que estão entre a região de 150 *

Z *Z a 250, onde se encontras os sistemas medidos pelo grupo de

ions pesados ("t • i9t-^Cu (Ro 87) e **0 * " ^ C u (Fe 89)). para

os quais foi utilizada a mesma técnica de aquisição de dados,

que o comportamento de >60 • ^Nl é subestimado em relação a estes

sistemas, Indicando existir alguma irregularidade neste sistema,

uma vez que n&o há nenhuir. tipo de aproximação que necessite ser

levada em conta.

Uma vez que o desfavoreci me nt o da s^ção de choque de fusão

experimental ocorrida na região logo acima da barreira coulomblana

fica evidente, vamos investigar este fato (que ocorre para o

sistema I60 • % i ) . com maiores detalhes.

IV. 3.2 - INFLUENCIA QUE 05 POTENCIAIS ÓPTICOS EXERCEM SOBRE O

PROCESSO DE REAÇÃO NUCLEAR

Através da análise de d&dos experimentais de espalhamento

elástico, pode-se estudar o comportamento dos potenciais ópticos em

função da energia de bombardeio, cujos efeitos influenciam a seção

de choque de reação e conseqüentemente o processo de fusão nuclear.

Assim sendo, podemos a partir de medidas de espalhamento elástico,

estudar como o canal de fusão pode ser influenciado em determinadas

energias de bombardeio.

Este trabalho não abrange o estudo do canal elástico para o

slsteaa **0 • % i . aas sim um conhecimento aais detalhado da fusão

nuclear, o que acarretou na não necessidade de medidas

experiaentals de espalhamento elástico. Desta forma, utilizamos os

dados obtidos por Fulton e colaboradores (Fu 85) para este tipo de

reação.

Começamos então esta análise através da observação da figura
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IV.4, que apresenta a seção de choque de fus&o em função da energia

de bombardeio no referencial de centro de «assa, de onde podemos

examinar que a grande maioria dos dados experimentais ali contidos

se encontra abaixo do ajuste feito con o modelo de penetração de

barreira unidimensional de proximidade (Indicado pelas letras PRT),

e apenas os pontos que se situam na região de energia compreendida

abaixo da barreira coulomblana nao seguem este comportamento,

mostrando existir mecanismos de reação que nao s&o levados em conta

no calculo deste modelo unldlmenslonal. No caso dos pontos que

possuem energias maiores que E * 46 MeV, começa a existir uma

suave saturação do procerso de fus&o, em relação aos outros canais

de reação, que começam a se tornar mais intensos para energias

maiores. Vemos ent&o que na região de energia intermediária entre

os dois extremos, os dados experimentais estão sistematicamente

abaixo do calculo teórico, comportamento que passaremos a analisar.

Na seção IV. 3.1 foi observado que o parâmetro AR (responsável

pela variação na posição das superficies dos núcleos envolvidos na

interação), possui um valor que está ligeiramente fora do valor

zero, o que significa haver uma leve discrepância entre os dados

experimentais e o ajuste calculado pelo potencial de proximidade,

quando este parâmetro nao é levado em conta nesta mesma região de

energia intermediária. Este fato indica haver um desfavorecimento

nos dados experimentais da seção de choque de fus&o na região de

energia que está logo acima da barreira coulomblana, uma vez que

s&o exatamente estes pontos utilizados para se calcular o parâmetro

AR.

Acreditamos que este efeito esteja ligado ao processo de

espalhamento elástico, cujas razões passaremos a indicar.

Na análise feita para este tipo de reação, é estudada a

relação de dispersão obtida da equação 211.34 e que está

diretamente envolvida com a dependência da energia pelas partes

real V e imaginária V do potencial óptico, discutido na seção

III.4. Esta dependência energética pode ser vista na figura II1.3,

onde sao apresentados os resultados experimentais de espalhamento

elástico para o sistema ie0 * ^Nl (previamente medidos em 28.4,
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30.0. 31.6, 33.2, 34.7, 36.3, 37.8. 39.5, 41.1, 42.6. 44.2, 48.5, e

111.9 MeV), referentes a V e U. em função da energia de bombardeio

no referencial de centro de massa; as linhas cheias representam

ajustes calculados pela expressão II1.34. Através desta figura

pode-se ver que a parte Imaginaria V do potencial óptico decresce

bruscamente ea energias relativamente próximas ao topo da barreira

coulomblana, este comportamento é Interpretado (Li 65) como sendo

devido ao fechamento de canais n&o elásticos, decréscimo este que é

acompanhado por um máximo na forma da parte real V do mesmo

potencial; onde o aumento no valor de V para energias próximas ou

abaixo da barreira é chamado de anomalia de limiar. Se esta

lnterpretaç&o está correta, então o efeito no potencial real será

mais aparente quanto mais abrupto for o decllve do potencial

imaginário em energias baixas.

Ainda observando a figura II 1.3 podemos ver que o termo de

absorção, U, começa a decair próximo à energia de E = 39.5 MeV, o
CH

que representa um valor de aproximadamente 6 MeV acima da barreira.

Este comportamento nos parece anômalo, quando comparamos com outros

sistemas (Na 85, Pe 89), onde o decréscimo na parte imaginária do

potencial óptico, começa a ocorrer numa região bem mais próxima á

barreira coulomblana (calculada através de modelos semiclásslcos).

Se examinarmos este fato, vemos que o sistema estudado neste

trabalho, começa a "perder" canais de reação não elásticos em

energias um pouco acima da barreira. Comportamento que pode ser

observado nos resultados experimentais da figura IV. 4 e que não é

visto no ajuste teórico quando se utiliza o modelo semlclássico de

proximidade para o potencial nuclear e que portanto não leva err,

conta graus de liberdade que possam influenciar a fusão nesta

região de energia. Assim sendo, acreditamos que o decréscimo

ocorrido nos dados experimentais da figura IV.4, e que estfto entre

as energias de 34 e 40 MeV no referencial de centro de massa, é

devido ao fechamento do canal de fusão.
Este fato parece ser reforçado quando comparamos os sistemas

ls0 + tJNl e 160 4 "cu, que formam núcleos compostos com massas

bem próximas. As medidas experimentais do último sistema foram
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obtidas por outro integrante de nosso grupo, onde os dados de

espalhamento elástico revelam haver uma queda no valor do potencial

imaginário apenas bem próximo à região da barreira coulomblana,

como pode ser visto na figura IV.7. Quando observamos a função de

excltaç&o para o processo de fus&o nuclear deste sistema,

apresentada na figura IV.8, vemos que o ajuste feito com o modelo

unldimensional de penetração de barreira (utilizando o potencial de

proximidade) ajusta-se bem aos resultados experimentais que estão

acima da barreira.

Desta forma, nos parece claro em afirmar que a relação de

dispersão, através dos potenciais ópticos, nos ajuda a observar

como os canais de reação se fecham com a diminuição da energia de

bombardeio.

Através da análise feita, podemos dizer que o desfavorecimento

dos dados experimentais da seção de choque de fusão, na figura

IV.4, com relação ao ajuste utilizado, é devido ao fato de que no

sistema 0 • Ni, os canais de reação não elásticos começam a se

fechar em energias de bombardeio da ordem de 30% acima da barreira

coulomblana, enquanto que no sistema 160 • ̂ Cu, este fato se dá

para energias 10% acima da mesma.

Fizemos também, uma comparação entre as seções de choque de
16 fiO

fusão nuclear e de reação para o sistema 0 • Ni, onde a análise

com os potenciais ópticos pode ser utilizada para se calcular a

seção de choque de reação.

A figura IV. 9, apresenta esta comparação como função da

energia no referencial de centro de massa, onde os pontos são

correspondentes ft seç&o de choque de fusão experimental, enquanto

que a linha chela ft seção de choque de reação, via modelo óptico,

calculada através do programa computacional PTOLEMY (Ma 76), que

faz cálculos de reações diretas para ions pesados, onde são

fornecidos ao programa os valores dos seguintes parâmetros do

modelo óptico: os potenciais real e imaginário, os ralos destes

potenciais e suas respectivas difusividades, além da energia de

bombardeio desejada.

Através desta figura, podemos observar que o processo de fusão
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1000-

IV.9 - Função de excltação do sistema a sO • *°Ni, onde tio

apresentados os dados experimenteis dm seção de

choque d* reação v , em função da energia de bombardeio no

referencial de centro de massa.
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efeitos geométricos existentes entre os dois sistemas me Jam

descontados e para que elas possam ser utilizadas em todo Intervalo

de energia compreendido pelas medidas experimentais, uma vez que a

equação de Wong é válida tanto para energias que se encontram acima

da barreira coulombiana, como para aquelas que estão abaixo da

mesma.

Através da figura IV. 10, podemos observar que as funções de

excltação dos sistemas JB0 + "Vli e 18O • ^Ni possuem

aproximadamente a mesma forma em energias intermediárias, enquanto

que na região subcoulomblana e pouco acima da barreira estas

funções se afastam uma da outra, mostrando que o 18O + BBHl possui
16 fiO

um aumento significativo en. relac&o ao Ni • Ni. Isto indica que

os mecanismos que favorecer, o aumento da seção de choque de fusão

nesta região de energia devem ser ligeiramente diferentes para cada

sistema.

Vemos que a fusão de ions pesados em energias subcouloablanas

não é um problema simples como o proposto pelo formal ismo de

penetração da barreira unidimenslonal. Para tratar este problema é

necessário determinar quais graus de liberdade adicionais são

relevantes e encontrar a influência dos mesmos sobre a seção de

choque de fusão. 0 caminho natural para se manejar o problema é o

formalismo de canais acoplados onde foram investigados, em estudos

preliminares (Ro 87), os efeitos de acoplar canais lnelástlcos e de

transferência com a ajuda de códigos de canais acoplados, onde

estes cálculos indicaram que o aumento da seção de choque de fusão

depende fortemente da coletividade dos núcleos envolvidos.

Assim sendo, com o intuito de estimarmos como estes mecanismos

podem influenciar este aumento ao redor da barreira, será feita a

seguir, uma análise de canais acoplados que consegue separar

efeitos de c&nals lnelástlcos dos de transferência.
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Figura IV. 10 - Compito entre os sistemas "o • 60W • " o •
utlUztndo-se uma escale reduzida, obtida
equ«p»e* IV.B e IV.6.
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IV.3.3 - ANÁLISE DE CANAIS ACOPLADOS

Para este tipo de análise foi utilizado o programa

computacional CCFUS (Da 86). que calcula a seção de choque de fus&o

total em energias próximas à barreira, levando em conta

acoplamentos para canais de excitações coletivas de superfície e de

transferências de partículas. A parte nuclear do potencial efetivo

usada neste programa é a de Christensen e Wlnther (Ch 76), que

utiliza o formalismo unldlmenslonal de penetração de barreira, da

mesma forma que os potenciais nucleares citados na seção IV.3.1.

Como vimos nas figuras IV.5a e IV.5b, cálculos que se baseiam

apenas em modelos unidimensionais de penetração de barreira,

subestimam a seç&o de choque de fus&o experimental para energias em

torno e abaixo da barreira coulombiana. Este efeito experimental é

devido, em parte, às excitações inelásticas ocorridas no alvo e no

projétil durante a interação e/ou devido ao processo de

transferência de partículas entre os núcleos lnteragentes. Assim,

numa primeira tentativa de entender a fus&o nesta região de energia
16 60 18 58

para os sistemas 0 + Ni e 0 + NI, comparamos os resultados

experimentais com as previsões obtidas apenas para os canais

inelásticos, através do código CCFUS. As transições, responsáveis

por lntensidades maiores de acoplamentos, ocorridas para o estado

fundamental estão listadas na tabela IV.4, Juntamente com outras

Informações espectroscópicas necessárias para este tipo de cálculo.

Nas figuras IV.lia e IV.lib s&o comparados os resultados

experimentais dos sistemas 180 • "Ni e 180 + ̂ Ni com diferentes

resultados teóricos, de onde podemos observar que a c , na regl&o

de baixas energias, é maior para as previsões de acoplamentos com

canais Inelásticos (linha po>tilhada) do que para aquelas que

consideram apenas o modelo unidimenslonal (linha tracejada). Mas

ainda há uma diferença entre os resultados experimentais e aqueles

calculados com o CCFUS e que pode ser devido aos canais Inelásticos

ausentes, responsáveis por efeitos de acoplamentos de ordem

superior, e ao caráter aproxlmativo do cálculo, como também devido

a efeitos de transferência de nucleons, ocorrida durante a
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Interação.

NÚCLEO

60Ni

160

58N1

l8o

J*

2*

3"

2*

2*

3"

2*

E (MeV)

1.33

4.04

6.93

1.45

4.48

1.98

X

2

3

2

2

3

2

0.22

0.19

0.08

0.20

0.21

0.30

Tabela IV.4 - Dados referentes às informações espectroscôpicas para
transições inelàsticas dos núcleos acima tabelados.

Aqui sào apresentados o momento angular total com a paridade J , a
energia de exdtaçio E , a mu.ltipolaridade X e a deformação 0 de
cada nível. Os dados foram obtidos de: Ni - Nuclear Data Sheets
B2(1968),5; 58Ni - Nuclear Data Sheets B3(1970),3-4; 1 8 > 1 80 -
Nuclear Data Table Al{1965),1-4.

A partir de trabalhos publicados (Br 83a, Da 83a) no Inicio da

década de 80, observou-se que a transferência de nucleons, em

particular, a de neutrons com valores de Q positivos ou negativos

pode favorecer a fusão nuclear na região subcoulombiana. Assim

sendo, com o objetivo de tentar ajustar os resultados experimentais

da função de excitac&o, passamos a empregar nos cálculos, até aqui

feitos, a transferência ocorrida por neutrons Juntamente com as

transições inelàsticas.

Para se observar a influência do canal de transferência nos

sistemas estudados neste trabalho, utilizando-se o cálculo feito

pelo código CCFUS é necessário fornecer a este programa os valores

do Q de reação e do fator de forma F(r) que foi calculado para a

transferência de um néutron, através da express&o obtida por Skorka

e colaboradores (Sk 87) e que é dada por:

F(r)
1 • exp [tr-R)/a]

MeV
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c onde o ralo coulomb lano é dado por R = 1.2(A • A ) e a

dlfusivldade é assumida como a = 1.4 fm.

Desta forma, foram feitos cálculos de canais acoplados para a

transferência de um neutron pick-up no sistema 160 + ^Ni e um

neutron stripping no sistema 0 • NI, o que acarretou num valor

negativo do Q de reação para o primeiro e num valor positivo para o

segundo. Os resultados numéricos destas quantidades são

apresentados na tabela IV.5 para os dois sistemas, enquanto que as

representações gráficas destas transferências podem ser vistas nas

figuras IV.lia e IV.lib.

c

: r
r

C

f

c

SISTEMA

160 • 60Nl

180 • 58N1

tipo de
transferência

pick-up

stripping

F
(MeV)

.98

.87

Q
(MeV)

-7.24

0.96

Tabela IV.5 - Valores referentes aos fatores de forma e Q de reação
para os tipos de transferência aplicados aos sistemas
apresentados.

Pelas figuras acima citadas podemos observar que este

acoplanento Juntamente com as transições inelásticas (linha cheia),

provoca um aumento na seção de choque de fus&o teórica para

energias em torno e abaixo da barreira, mas que ainda subestima os

dados experimentais. Com o objetivo de avaliarmos se esta diferença

é devldaà transferência de um número maior de nucleons, fizemos um

cálculo estimativo do fator de forma para a transferência de dois

neutrons para ambos os sistemas de reação e calculamos, através do

código CCFUS, a seç&o de choque de fus&o teórica. Por intermédio

destes cálculos pudemos observar que a forma da função de

excitação, calculada para este tipo de transferência ainda nâo

consegue se ajustar satisfatoriamente aos dados experimentais, uma

vez que sua forma nao corresponde á forma da funç&o de excltaç&o

dos dados experimentais. Isto pode ocorrer porque o programa CCFUS

n&o nos fornece cálculos de ordem mais precisa.

c
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Aqui é boa ressaltar que se observarmos as figuras IV. lia e

IV. 11b, vemos que o ausento da seção de choque de fusão teórica

provocada pelo acoplamento de canais lnelãstlcos em relação ao

node Io unldlmenslonal é maior para o sistema >B0 • ̂ Nl do que para

o 160 * ^Ni, este comportamento se repete para o acoplanento da

transferência de um neutron Juntamente com os canais inelástlcos.

Isto Indica que existe uma maior sensibilidade destes tipos de

acoplamentos para o primeiro sistema do que para o segundo.

Ao final desta seção podemos dizer que por Intermédio da

nálise feita con o formalIsmo de canais acoplados podemos observar

que os sistemas 160 + " W e 180 • ^Nl possuem comportamentos

ligeiramente diferentes na região subcoulomblana. Has os mecanismos

responsáveis por estas divergências não são totalmente conhecidos,

pois para que Isto acontecesse teríamos que utilizar cálculos

teóricos multo mais precisos, o que não nos foi possível devido a

pequena capacidade computacional disponível nos computadores

utilizados por nós. Futuramente esperamos realizar cálculos mais

completos para canais acoplados em conjunto com o grupo

especializado em reações com ions pesados do Laboratório Nacional

de Daresbury - Inglaterra, onde poderão ser levados em conta muitos

par&metros necessários para se realizar cálculos que consigam obter

previsões mais real 1stlcas.

Com isto concluímos a análise da função de excltaçáo para todo

o Intervalo de energia abrangido neste trabalho, onde o sistema
160 * % 1 foi analisado e comparado com o "o • MNi. Mas para nos

certificarmos de que todos os pontos experimentais, apresentados

neste trabalho, não possuem algum tipo de Incoerência no que se

refere á aquisição de dados, resolvemos fazer ume breve análise dos

resíduos de evaporação, através do espectro de velocidades.
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IV. 4 - ANALISE DOS RESÍDUOS DE EVAPORAÇÃO ATRAVÉS DO ESPECTRO

DE VELOCIDADES

Este tipo de análise nos ajudará a observar se os dados

experimentais, contidos na função de excitaçao possuem alguma

espécie de anormal idade provocada por fatores experimentais (como

"cortes" no espectro, provocados pela eletrônica), pois como vimos

na seção II 1.6, a forma gauss lana dos espectros de velocidade nos

auxiliara a observar estes tipos de irregularidades. Estes

espectros também sao usados para se fazer uma analise simples das

distribuições angulares medidas, podendo-se então, realizar uma

comparação com os resultados obtidos por outro tipo de análise,

como a feita no início deste capitulo.

Ê sabido que, após o núcleo composto ter sido formado com uma

energia de excitaçao E « E • Q, partículas leves sao evaporadas

do mesmo, onde o núcleo resultante deste processo de evaporação é o

resíduo de evaporação ou resíduo (produto) de fusão.

Estes resíduos sao correspondentes a determinados eventos nos

espectros blparamétrlcos (como os apresentados nas figuras 11.14,

11.16 e 11.17), onde seus eixos podem ser modificados, de acordo

com as observações feitas na seç&o 11.4.1. Segundo estas

observações, foi construída a figura IV. 12, que apresenta uma

distribuição de velocidades dos resíduos de fusão do sistema
J80 • ̂ Nl na energia de E - 64 MeV e angulo de 9, „ « 4.82°.

LAB LAB

onde vemos que sua forma reproduz bem a de uma gauss lana. Devido aos

dados serem inclusivos, as massas dos resíduos sao exibidas no

espectro de velocidades de uma forma somada, assim nao nos é

possível fazer uma comparação mais detalhada de cada canal de

evaporação, como a apresentada na figura II1.5, obtida da

referência (Mo 83). Alternativamente podemos obter uma estimativa

simples da variação dos canais de evaporação com a variação da

energia de bombardeio, utilizando o código computacional de

decaimento estatístico PACE, de onde observamos que o canal de

evaporação de uma partícula a aumenta com o crescimento da energia,
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0.399 0.432 0.564

VD(cm/ns)
0.647

Figure IT. ia - Distribuiclo de velocidades dos resíduos de evaporacfo do
sistema " o • t0Nl, medidos em e u f - 4.82* e E.._ • 84 MBV.

Unha cheia é o ajuste feito, utilizando una curva gauawiana, de onde
podenof extrair o c«ntrdJde V . representado peia 7inh* trseejad».
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mesmo assim, em energias mais altas como E * 64 MeV o canal de

evaporação de nucleons (Oa • nN) detém a aalor probabilidade de

ocorrência, dando para o canal (1« • nN) w a porcentagem de 31.04X,

enquanto que para o canal (2« • nN) a porcentagem é 10.33X.

Neste ponto, é boa ressaltar que um espectro do tipo exibido

na figura IV. 12 foi feito para cada uma das medidas de fusão, e

onde nenhuma anormalidade quanto a obtenção d> dados foi

apresentada. Assim, podemos dizer que não existe nenhuaa

Incoerência quanto aos dados experimentais da função de excitaçâo,

podendo-se confiar nos resultados apresentados na

Podemos também utilizar o espectro de velocidades para fazer

análise alternativa das distribuições angulares. Para isto

precisamos primeiramente Integrar a expressão II1.40 com relação a

velocidade e negligenciar os termos de ordem superior, assim

obtemos:

-^-(0) * K cos2e exp
2s'

(7)

onde K é uma constante de normalização, 0, . o angulo de

laboratório do resíduo, V a velocidade do núcleo composto e s é a

varláncia (desvio padr&o) da distribuição da velocidade de recuo,

onde Hilscher e colaboradores (Hi 79) calcularam a seguinte

expressão para a variãncia quadratica para a emissão de nucleons:

2

s2 (8)

onde,

n -» número médio de nucleons evaporados

A -» número de massa do nucleon evaporado

A •+ número de massa do residuo de evaporação, obtido de:
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A •+ número de massa do núcleo conposto

T •» temperatura nuclear.

0 valor teórico de s (vindo da equação IV.8) é obtido através

dos resultados fornecidos pelo código computacional PACE para cada

UB dos parâmetros usados.

Tendo este valor teórico, podeaos compará-lo com valores

experimentais, obtidos dos espectros de velocidade e de ajustes

feitos para as distribuições angulares.

Para a regi ao de ângulos frontais (2**0 si 2°), que possui
LAB

maior seção de choque , construímos o grafico da seção de choque

diferencial dos resíduos de evaporação, em função de sen2© , que
LABtem uma dependência linear, como mostrado na figura IV. 13, onde sao

exibidas as três distribuições angulares do sistema 1B0 * "Vli,

medidas nas energias E « 43, 50 e 64 HeV. Para cada distribuição

foi feito um ajuste (representado na figura por uma linha cheia),

que leva em conta os dados experimentais obtidos Juntamente com a

equação IV. 7, e através do qual foi extraída a varlancia s para

cada energia.

Outro resultado experimental para s vem do espectro de

velocidades, onde se obtém s da largura a meia altura da gauss lana

(como mostrado na figura IV. 12).

Tendo então, os valores experimentais e teóricos da varlancia

(apresentados na tabela IV.6), podemos compara-los. Desta forma,

observamos que os valores de s obtidos experimentalmente pelas

distribuições angulares e de velocidades são bem consistentes

dentro dos erros experimentais, enquanto que o valor teórico possui

um desvio significativo em relação aos experimentais, devido ao

fato da expressão IV. 8 ser bem simples, não levando em conta

determinados mecanismos, como por exemplo a evaporação de

partículas a. Portanto, podemos observar que estes desvios são

Inerentes â equação utilizada e não devidos aos resultados obtidos

do programa PACE, que pelo que vimos na análise das distribuições

angulares, real12 'a no inicio deste capitulo, parece ser capaz de

prever relativamente bem os resultados da evaporação do núcleo
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Figura IV.13 - Distribuições angulares dos resíduos de evaporação

para o ãistem* ieO • eoNl nas energias E t o • 43, SO

e 64 MeV, As variínclac m são extraídas dos ajustes feitos,

representados por linhas cheias.
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E

LAB

(MeV)

43

50

64

E*

(MeV)

33.84

39.37

50.42

2.
2.
4.

n

164

751

360

(«Istr.

(MeV/u.

0.039

0.045
0.051

• t

d«

a.

±

±

±

••lee.)

a.) 1'*

0.002
0.001

0.001

(<

s
llstr

(MeV/u.

0.

0.

0.

040
046

049

e
.
a.

±

£

±

•nq.)

a.

0.
0.

0.

) f ' 8

002
002

001

8T
(eq. IV.8)

(MeV/u.a.a.

0.028
0.032

0.044

r

Tabela XV.6 - Comparação entre os valores de s obtidos experimentalmente das

distribuições angulares e de velocidades e teoricamente através

da equaçMo IV. 8. São apresentados também os valores da energia

de exaltação E e do número mé-dio de nicleons n para as

energias de bombardeio E « 43, 50 e 64 MeV.
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coaposto.

Para finalizar podeaos entto dizer que os dados aedldoe para

as distribuições angulares são coerentes.
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V - COMENTÁRIOS RNAIS

Neste trabalho, fizemos aedldas da seção de choque de fus&o

para o sistema 160 • ^Ni no Intervalo de energia de bombardeio ao

redor da barreira coulonblana, que foras comparadas com as do

sistema 180 + *^ii, cujo núcleo composto formado da Interação,

possui B mesma massa do 1B0 • "Vil.

Para nos certificarmos de que os pontos experimentais, nao

possuíam algum tipo de Incoerência no que se refere à aquisição de

dados, foi feita uma análise dos resíduos de evaporação através do

espectro de velocidades, onde os resultados encontrados se

mostrara* multo satisfatórios.

As funç&es de excltaçâo, para os resultados obtidos, foram

analisadas primeiramente, via teorias sealclasslcas de penetração

de barreira, de onde se obteve parâmetros da barreira de fus&o para

cinco potenciais diferentes. As figuras IV.5a e IV.Sb ilustram o

fato de que todos possuem a mesma forma analítica e se ajustam

razoavelmente bem ás seções de choque de fus&o para energias acima

da barreira, desde que, seja introduzido um parâmetro livre AR, no

valor do ralo efetivo dos núcleos interagentes.

Os valoreB dos parâmetros encontrados por esta analise (para o

sistema ie0 • ^Ni), se Mostraram abaixo daqueles obtidos para uma

sistemática ampla de dados da literatura. Indicando um

desfavorecimento da seção de choque de fus&o, com relação * teoria

unidlmensional de penetração de barreira, na região logo acima da

mesma. Estes fatos foram confirmados através do estudo da relação

de dispers&o, advinda dos potenciais ópticos, mostrando haver um

fechamento do canal de reação e conseqüentemente do de fus&o

nuclear para esta região de energia, uma vez que a seç&o de choque

de fus&o segue um comportamento similar mo da seç&o de choque de

reaç&o.

Com o objetivo de comparar os sistemas **0 • Ni e
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APÊNDICE

CALIBRAÇZO EM ENERGIA DO ACELERADOR TANDEM PELLETRON

1. INTRODUÇÃO

Achamos necessário realizar tuna nova callbraçao em energia do

sistema anallsador de feixe do acelerador Tandem 8UD-Pelletron,

pois os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de lons Pesados

necessita» de boa precisão em energia, precisão esta que nfio

sabíamos se poderia ser confiável, uma vez que a última callbraçao

feita no acelerador foi em 1983.

Este sistema anallsador consiste de um ima defletor de 90°

(ME-200), acoplado ao acelerador de partículas, que define e

controla a energia do feixe (Ro 76).

Nosso experimento se resumiu em usar uma dada reação de

espalhamento elástico para encontrar uma ressonância magnética

nuclear, variando a freqüência ou a energia E do feixe, uma vez
p

que a intensidade do campo magnético dentro do imã é diretamente

proporcional à freqüência f da ressonância magnética nuclear.

Usa vez que desejávamos saber se o Ima defletor ME-200 estava

calibrado em energia, utilizamos um sistema de reação bem conhecido

e que Já havia sido usado para calibrar o Ima anteriormente (Hi 75,

Ro 76). Assim a reaçfo escolhida foi 12C(p,p)12C (Hi 75, Le 69), da

qual tem-se conhecimento da existência de uma ressonância no >3N

(1- estado T * 3/2 do I3N) que por sua vez é be» definida, muito

estreita (T * 1.22 XeV) e Isolada na função de excltaçao para

espalhamento elástico. Além disso, a energia desta ressonância foi

precisamente estabelecida (E - 14230.75 x 0.20 KeV)

utilizando-se técnicas de tempo de vôo (Hu 73).
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2. MONTAGEM DA EXPERIÊNCIA

O esquema simplificado do arranjo experimental utilizado aqui

é aostrado na figura 1.

Para a realização da experiência foi utilizada a câmara de

espalhamento, localizada na canallzaç&o 30° B, onde fixou-se um
12 2

alvo de C de aproximadamente 40ug/cm de espessura, um detector

de estado sólido acoplado a collmadores de tftntalo com 1 mm de

espessura e 2 mm de diâmetro. Este detector foi posicionado à

• 165° coir. relação ao feixe incidente.

Para efeitos de cálculos, colocou-se na mesma direção do feixe

Incidente (0°) e a 2m da entrada da câmara, um copo de Faraday

ligado a um. integrador de corrente, que fornece a intensidade da

carga integrada durante a experiência.

fE.XE «KDUTC AtVOz^z
KTCTOft K OTAOO
SÓLIOO C COUMADORCS

Figura 1 - Esquema simplificado do arranjo experimental utilizado
na experiência de espalhamento elástico de prátons pelo
1ZC.

A eletrônica utilizada é trivial, constituída apenas de um

pré-ampllflcador, um amplificador e um sealer que fornece as

contagens obtidas pelo integrador.

Para a aquisição dos dados foi utilizado um anallsador

•ulti canal conectado a um Microcomputador PC. Os espectros

armazenados no mui ti canal sao transferidos para a memória do micro,

de onde sao armazenados em disquete e analisados posteriormente no

próprio ml crocomputador.
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3. RESULTADOS OBTIDOS

Tendo conhecimento da energia de ressonância da reação

utilizada, nos limitamos a começar o processo de medida que nos

abrangesse este intervalo de energia no qual a ressonância foi

encontrada.

A figura 2, na próxima página, apresenta um espectro de

protons, onde além dos picos correspondentes ao espalhamento

elástico e lnelástico pelo carbono natural, observou-se outros

picos devido a contamlnantes (>3C, l*N, 160) no alvo.

Para cada energia medida, os valores das integrais calculadas

para os picos inelásticos e elásticos do 12C e os picos elásticos

dos contamlnantes foram sistematicamente divididos pelos valores

registrados no sealer. Assim, localizou-se, com intervalo de

freqüência de aproximadamente 2 KHz, entre os pontos experimentais,

a ressonância na curva de excltação, apresentada na figura 3.

Através da curva de excitação, determinou-se o "centro" da

ressonância que se caracteriza por uma região onde a seção de

choque é multo sensível a variações na energia ou na freqüência.

No trabalho de Hirata (Hi 75), no quel nos baseamos, é

descrita a callbraçao do acelerador Pelletron e é relatado que, na

reprodutlbilIdade do campo magnético, no procedimento de reciclagem

do Imã analisador acoplado ao acelerador, foi obtida para o

"centro" da ressonância uma diferença de intervalo em freqüência de

4 KHz, respectiva a transi ações das várias curvas de excltação

levantadas, onde foi adotada como freqüência de ressonância o ponto

médio deste Intervalo que corresponde â f « 18359 KHz, tendo

portanto uaa Incerteza de t 2 KHz.

Assia se compararmos com o valor da freqüência encontrado por

nós (f • 18356.5 KHz), que eqüivale a uaa energia de ressonância

de E « 14.229 MeV, podemos concluir que o acelerador possui boa

reprodutibllIdade do campo magnético no imã analisador e portanto

reproduz valores exatos em energia; em outras palavras, o sistema

analisador de feixe do acelerador Tandem 8UD-Pelletron está
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Figura 3 - Ressonância T « 3/2 do t9H observada através da reaçto
12C(p,p)l2C. Os pontos experimentais foram obtidos a

0 « 165° com passos de 2 Khz. As barras de erros representam

erros absolutos. As curvas traçadas pelos pontos experimentais, rito

têm significado teórico, sto apenas um guia visual. O centro Ide da

ressonância se encontra em f 18356.5 Khz ou E
r#»

14.229 MeV.
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calibrado en energia e desta foraa teaos condição de dizer que os

dados obtidos para este trabalho cfto aulto precisos em energia.
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