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Resumo

Foram medidas as seções de choque de fusão para o sistema ®Be + "Si.

no intervalo de energia entre 17 e 38 MeV (lab ), pela deteçâo dos resíduos

de evaporação com a técnica de tempo de vôo. As distribuições angulares

foram medidas de 7.5° a 35° no referencial do laboratório, para E(9Be)= 26

e 38 MeV.

As seções de choque de fusão são significativamente menores que

as seções de choque totais de reação obtidas a partir do ajuste dos dados

de espalhamento elástico, na mesma região de energia. A comparação com

os dados existentes para sistemas compostos com A = 38 mostra que esse

efeito não pode ser entendido em termos da "linha estatística de yrast" do

núcleo composto formado.

Foi realizada uma análise sistemática da dependência com a energia

da razão entre a seção de choque de fusão e a seção de choque total de

reação para o sistema 9Be + 29Si e vários outros disponíveis na literatura.

0 valor de saturação da razão íimis. extraído pode ser associado à energia

de separação de um nucleon ou de um "cluster" nos íons leves participantes

na colisão, levando à inibiçâo da seção de choque de fusão.

vi



Abstract

Fusion cross sections for the 9Be + "Si system have been measured in
the energy range between 17 and 38 MeV ( lab ) by detecting the evapo-
ration residues with the time of flight tecnique. Angular distributions have
been measured from 7.5° to 35° in the laboratory frame at E(9Be)= 26 and
38 MeV.

The measured fusion cross sections are significantly smaller than
the total reaction cross sections obtained from fits to the elastic scattering
data in the same energy range. Comparison with existing data for com-
pound systems with A= 38 shows that this effect can not be understood in
terms of the "statistical yrast line" of the formed compound nucleus.

A sistematic analysis of the energy dependence of the ratio between

the fusion cross section and the total reaction cross section, for the system
9Be + ^Si and many other available in the literature has been perfomed.

The saturation value of the ratio ^tiis. extracted can be associated to the

nucleon or cluster separation energy of the light nuclei participant in the

collision, leading to an hnrance of the fusion cross section.
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Introdução

O estudo dos mecanismos de reação, na colisão de duas partículas, tem sido
uma ferramenta importante no entendimento das forças nucleares. A maneira como
dois núcleos atômicos interagem entre si tem propiciado a observação de uma grande
variedade de fenômenos que, por sua vez, tem motivado o desenvolvimento de acele-
radores com energias cada vez mais elevadas e o aprimoramento da instrumentação e
técnicas de deteção.

As reações entre íons pesados, em particular, tem sido objeto de muita atenção,
por favorecerem, em certas condições, a formação de um sistema muito singular: o
núcleo composto altamente excitado e com elevado momento angular. A principio,
a amálgama dos dois núcleos da colisão se tornaria possível toda vez que as forças
centrífugas e coulombianas repulsivas fossem compensadas pelas forças nucleares atra-
tivas. Dentro desse contexto, a probabilidade de fusão poderia ser entendida, sim-
plesmente, em termos de modelos que levariam em consideração apenas características
macroscópicas dos íons da colisão, como tamanho, carga e equações de movimento. 0
problema essencial desses modelos seria a determinação de um potencial capaz de des-
crever as seções de choque de fusão e sua dependência com a energia consistentemente,
para vários sistemas.

Contudo, o estudo do comportamento da seção de choque de fusão com a
energia, observado em um grande número de sistemas, tem revelado uma diminuição
da contribuição da fusão, na seção de choque de reação, particularmente em energias
elevadas em relação à energia correspondente à altura da barreira dada pelo potencial
total efetivo de interação. Esse desfavorecimento relativo do processo de fusão tem
apontado, de uma maneira geral, a importância de se considerar a competição entre
o processo de fusão e os outros mecanismos de reação, nos modelos que descrevem a
dinâmica das reações entre íons pesados.

Reações envolvendo íons fracamente ligados, tem sugerido que a estrutura
dos íons, no canal de entrada, desempenha um papel importante na determinação da
seção de choque de fusão, que é significativamente menor que a seção de choque de
reação, mesmo em energias próximas à energia correspondente à altura da barreira
coulombiana. Acredita-se, neste caso, ser possível estabelecer uma correlação clara
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entre características da estrutura dos núcleos ( através, por exemplo, da energia de
ligação de um nucleon ou "cluster" nos ions leves da colisão ) e a probabilidade de
fusão.

Dentro desse enfoque e na tentativa de se estabelecer uma sistemática para
sistemas leves ( Aaivo + ApTOjitu < 40 ), a medida da seção de choque de fusão para o
sistema 8Be + wSi é, por si só, atraente devido à '»cilidade com que um nêutron pode
ser separado do núcleo projétil ( a energia de ligação do nêutron, no 9Be, é de apenas
1.67 MeV ). Esta reação vem, também, completar um estudo sistemático de reações
que levam à formação do núcleo composto MAr, proposto pelo grupo, na investigação
da relevância da assimetria de massa do canal da entrada na inibição do canal de fusão,
cm energias mais elevadas. Nesse sentido, foram investigados, anteriormente, os canais
de reação n B + 27A1 e 19F + 19F, de forma exaustiva.

A proposta de um estudo sistemático torna-se indispensável para a caracte-
rização dos efeitos induzidos pela estrutura nuclear dos participantes da reação, assim
como as características do sistema intermediário ( núcleo composto ), que determinam
a dinâmica da colisão.

O capitulo 1 apresenta, de uma maneira suscinta, os principais modelos teóricos
relacionados com a formação e o processo de decaimento do núcleo composto; assim
como conceitos e códigos utilizados tanto no planejamento do arranjo experimenta],
como na análise e interpretação dos dados.

A escolha da técnica de deteção e o desenho do arranjo experimental para iden-
tificação dos resíduos de evaporação, são apresentados no capítulo 2, com um certo grau
de detalhamento. As diferentes etapas do procedimento que levam à determinação dos
valores absolutos da seção de choque de fusão a partir dos dados brutos são apresenta-
das, nesse capítulo, com certos detalhes de maneira a permitir uma melhor compreensão
das principais limitações da técnica de deteção escolhida e da origem das incertezas
nos valores de seção de choque.

O capítulo 3 apresenta as características da função de excitação, para o sistema
9Be + 39Si, na interpretação dos modelos de fusão considerados no capítulo 1 . Os
resultados de fusão e do espalhamento elástico obtidos para o sistema 9Be + 29Si, tem
sido estudados, sempre que possível, dentro de um contexto mais geral, na comparação
com outros sistemas encontrados na literatura.

Finalmente, no último capítulo, são feitos alguns comentários, tendo em vista
uma apresentação sistemática dos resultados, tanto dos obtidos neste trabalho assim
como os disponíveis na literatura. Torna-se claro ao final desse estudo, a correlação
entre alguns graus de liberdade macroscópicos (i.e. energia de ligação ) e a inibição
do processo de fusão. Ou seja, participantes da colisão com baixa energia de ligação
propiciam uma maior probabilidade de fragmentação e conseqüente perda de fluxo



no canal de fusão. A grande assimetria de massa do sistema estudado, por sua vez,
favorece a fusão, em relação a sistemas simétricos, na mesma região de massa, para
energias elevadas em relação à energia correspondente a barreira de interação.
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Capítulo 1

Fundamentos teóricos

1.1 Introdução

0 estudo das reações nucleares apresenta problemas de extraordinária comple-
xidade. Algumas dificuldades são intrínsecas ao sistema nuclear como, por exemplo,
as interações entre os constituintes dos núcleos. Outras provém da natureza de muitos
corpos dos núcleos e, conseqüentemente, da grande variedade de comportamentos que
eles são capazes de mostrar. Para citar um exemplo, em algumas circunstâncias o
núcleo exibe propriedades de partícula independente, em outras, seu comportamento
apresenta características típicas de um sistema coletivo.

>-, Ainda, na interação entre dois íons pesados são abertos muitos canais de reação
r- que podem apresentar correlações entre si, o que traz complicações adicionais para a

previsão teórica das características do canal de interesse.

L Por outro lado, as reações entre íons pesados apresentam, em geral, compri-
C' mentos de onda de de Broglie do movimento relativo pequenos (« IO"1 fm ), quando
v comparados com as dimensões geométricas do sistema ( da ordem de 5 a 10 fm ).
Q Nesses casos, os íons da interação podem ser tratados como partículas com trajetórias
, semiclássicas definidas de acordo com o parâmetro de impacto. Assim, os diferentes
.. processos que ocorrem em uma reação nuclear, podem ser interpretados em função de

conceitos semiclássicos o que representa, em muitos casos, uma grande simplificação
° de cálculo.

' ' Nas últimas décadas, um processo que tem sido objeto de muito interesse por
parte de muitos físicos nucleares é a formação de um sistema composto com alta ener-
gia de excitação e altos valores de momento angular, a partir de colisões entre íons
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pesados. Esse novo sistema, em geral, sobrevive por um tempo muito longo quando
comparado, por exemplo, com o tempo necessário para um nudeon atravessar o núcleo.
Assim, os nucleons repartem toda a energia e momento angular disponíveis no sistema
até alcançar o equilíbrio termodinâmico. Esse sistema equilibrado é chamado de núcleo
composto. Quando todos os nucleons pertencentes aos dois núcleos da colisão, partici-
pam na formação desse núcleo composto, o processo é denominado fusão completa.

0 núcleo composto decai, em geral, por emissão de partículas como neutrons,
protons, partículas alfa, dêuterons, trítions ou por radiação gama.

Nesta seção, será apresentada uma breve revisão dos modelos que descrevem
a formação e decaimento do núcleo composto e que foram utilizados neste trabalho na
interpretação dos resultados obtidos. Será feita, também, uma descrição suscinta do
código LILITA utilizado tanto no planejamento da experiência, como na análise dos
dados.

1.2 Formação do núcleo composto

Estudos sistemáticos das seções de choque de fusão e sua dependência com
a energia de bombardeio, para um elevado número de sistemas, permitiram a ob-
servação de características semelhantes para reações envolvendo íons de peso médio
( Aprojiui + Aaiw, < 80 ). As curvas de seção de choque de fusão em função do inverso
da energia de bombardeio, no referencial do centro de massa, apresentam o comporta-
mento médio esquematizado na figura 1 [ Ref. 1 ].

Para energias de bombardeio da ordem de uma a duas vezes a barreira cou-
lombiana, Vg, [ Região I ] a seção de choque de fusão, <7/M&o, praticamente coincide
com a seção de choque de reação, para um grande número de sistemas nessa região de
massa. Os dados experimentais, nesse intervalo de energia, parecem refletir uma forte
influencia de características geométricas do canal de entrada, como a altura e o raio da
barreira de interação ( V> e RB, respectivamente ). Assim, é possível descrever a seção
de choque de fusão (<Tjv,â0 ) na região I, através de uma parametrizaçâo simples:

(1)

onde ECM é a energia de bombardeio no referencial do centro de massa.

Para energias superiores a duas vezes a barreira, aproximadamente, [ Região 11 ] ,
a razão entre a seção de choque de fusão e a seção de choque de reação começa a de-
crescer linearmente com o inverso da energia de bombardeio. Acredita-se que essa
diminuição do fluxo de fusão seja conseqüência de uma competição dinâmica entre a
fusão e outros processos nucleares [ Ref. 2 ].
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Figura 1: Comportamento médio da seção de choque de reação ( crtacàB ) e
da seção de choque de fusão ( a}tlt-a0 ) , em função do inverso da energia de
bombardeio ( ECM ).

As tentativas de se entender a limitação da seção de choque de fusão nessa
região de energia, tendem geralmente a duas categorias extremas: aquela que enfatiza
as propriedades do projétil e do alvo ( isto é, do canal de entrada ) e a baseada nas
propriedades do núcleo composto formado.

Existe evidências de que, em energias de bombardeio muito altas [ Região III ],
as seções de choque de fusão começam a decrescer drasticamente cora o aumento de
energia [ Ref. 1 ]. Esse comportamento pode ser interpretado em termos das proprie-
dades assintóticas do núcleo composto no limite da gota líquida girante [ Ref. 2 e 3 ].

A maior parte dos modelos baseados no canal de entrada desenvolvidos para
explicar a fusão na região II de energia, requer informações muito específcas no que
diz respeito à dinâmica do sistema. Um exemplo é o modelo de Glas e Mosel [ Ref. 4 ].

Nesse modelo, a seção de choque de fusão, no espaço de fase dos momentos
angulares, é escrita como:

(2)

onde:

• Tt é a probabilidade de que a onda parcial com momento angular £ penetre a
barreira de interação;

• Pt é a probabilidade de que a onda parcial ( contribua para a fusão;

• k é o número de onda relativo, correspondente ao canal de entrada.



Supondo que só contribuam para a fusão as ondas parciais com / entre zero e
um certo valor máximo /„ [ aproximação de corte abrupto ] , isto é:

p _ /

a equação 2 assume a seguinte forma:

ÉDfc + nfi (4)

Os termos Tt são os coeficientes de transmissão através da barreira do potencial
efetivo de interação, que pode ser aproximada por uma parábola invertida, com as
seguintes características [ figura 2 ]:

• a altura Vs,t é o valor da barreira para uma onda parcial de momento angular (.
é, então, a soma dos potenciais nuclear, coulombiano e centrífugo;

• a curvatura ( hu,'t ) que, a princípio, pode depender de i;

• o valor máximo da barreira Va/ ocorre para r = RBJI- Em particular, para ( = 0,
R = RB,O é definido como o raio da barreira RB, apresentado na expressão 1.
Existem várias parametrizações para RB na literatura, como a de Kovar et ai
[ Ref. 5 ], onde:

f -10.5 + 3.71Ml£> + A]íliM) (4£> + Ág,*,) < 5.0
RB = { (5)

l > 5.0
onde Aaivo e Ari)jnn são os números de massa do alvo e projétil, respectivamente.

Com essas considerações, os coeficientes de transmissão adquirem a seguinte
forma:

( 6 )

Supondo que hui = tujt = constante e RBJ = RB = constante, e substituindo
o resultado na equação 4, a seção de choque de fusão é dada por:

Considerando que („ assume valores grandes é possível substituir a somatória
na expressão anterior por uma integral. A seção de choque de fusão pode, então, ser
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Figura 2: Esquema do potencial total efetivo de interação entre dois íons pe-
sados. A linha pontilhada corresponde à aproximação de parábola invertida
para a onda ( — 0.

escrita, como:

S

onde Ver e Rcr estão relacionados com („ segundo a expressão:

ECM = Ver + + 1 )

com

Aa\v0 •+• Aprojitil

( m0 é a massa de repouso de um nucleon ).

(8)

(9)

(10)

pode ser parametrízado de forma análoga à expressão 5, assim:

Her — rer[Aaív0 +

onde rer é chamado de raio crítico reduzido.

(H)

No limite de baixas energias a seção de choque de fusão se reduz à expressão
1, válida na região 1 de energia.
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Figura 3: Dependência dos valores de momento angular crítico (
momento angular rasante (tTat ) com a energia de bombardeio.

Por outro lado, para ECM -VB» hu>:

) e

(12)

Um ajuste dos dados experimentais, nessa região de energia, fornece um valor
para o raio crítico reduzido de aproximadamente 1.0 fm para a maioria dos sistemas.
No entanto, os valores de V^ extraídos desses dados não mostram, de uma forma clara,
alguma tendência sistemática.

A figura 3 mostra a dependência do momento angular crítico ((„)-( equação 9)
e do momento angular rasante ( t r a t ), com a energia de bombardeio. 0 momento an-
gular rasante é definido através da expressão:

ECM = VB (13)

Observa-se que em baixas energias lra i é menor que {„ e determina a limitação
da seção de choque de fusão. Em energias elevadas, a limitação passa a ser imposta não
mais pelo íra, mas pelo („, cuja origem física não pode ser explicada por este modelo.

Uma interpretação alternativa para a fusão nessa região de energia seria atri-
buir as limitações na seção de choque de fusão, às propriedades intrínsecas do núcleo
composto. Essa limitação na seção de choque, estaria associada à linha de yrast do
núcleo composto formado com uma energia de excitação E', isto é:

'«.a
!r Wr + 1 ) (")

9



onde:

é ° momento de inércia do núcleo composto, considerado por simplicidade
igual ao de um corpo esférico rígido, dado por:

2
INC = -Tn0ANctíNc (15)

o
e

RNC = ro-NcANC (16)

onde:

• mo é a massa de repouso de um nucleon;

• Ase é o número de massa do núcleo composto;

• RNC é o raio do núcleo composto;

• ro_Arc * r a ' ° reduzido do núcleo composto;

• £ * é a energia de excitação do núcleo composto, dada pela soma da energia de
bombardeio, no centro de massa, ECM-> e ào valor de Q para a formação desse
núcleo composto, a partir de um determinado canal de entrada; e

• &„ é interpretado, neste caso, como o valor mais elevado do momento angular
que o núcleo composto pode suportar, para uma dada energia de excitação.

Contudo, para justificar o conceito de Re, como uma distância crítica de se-
• paraçào para que ocorra a fusão, e para refutar o modelo de limitação pela linha de

yrast, Glas e Mosel mostraram que os valores de /*. determinados experimentalmente
são sempre menores que os calculados pela linha de yrast.

Por outro lado, Lee ti ai. [ Rei. 6 ] mostraram que o comportamento da seção
de choque de fusão para altas energias poderia ser parametrizado em termos de uma
"linha estatística de yrast" do núcleo composto. A idéia básica desse modelo é que os
íons pesados nâo se fundem na linha de yrast do núcleo composto onde a temperatura

' • nuclear é T=0 e a densidade de nívejs é baixa, mas a fusão ocorre para T > 0 e uma
densidade de níveis alta.

r)
-•. Foi proposto, então, que a linha estatística de yrast deveria ser paralela à linha
^ de yrast usual com um deslocamento na energia de um valor AQ, ou seja:

^ + 1 ) + AQ (17)

onde l'Jf corresponde ao valor mais elevado de momento angular que o núcleo composto
pode suportar, para uma dada energia de excitação, nesse modelo.
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Figura 4: Dependência dos valores de /( / +1) com a energia de excitaçáo do
núcleo composto.

Assim, utilizando uma aproximação de corte abrupto para os coeficientes de
transmissão na equação 2, a seção de choque de fusão pode ser escrita em função do
valor de t%:

li*

i=o

e, por substituição da equação 17, pode ser obtida finalmente a seguinte expressão:

Esta expressão contém dois parâmetros livres: AQ e rose ( contido implici-
tamente na expressão de INC )•

Uni ajuste da seção de choque de fusão para vários sistemas fornecem valores
de ro_jvc « AQ praticamente constantes: ro_jvc = 1.20 ± 0.05 fm e AQ — 10.0 ± 2.5
MeV.

O que transparece até o momento é que ainda não se compreendeu inteiramente
a influência da dinâmica e estrutura nucleares no processo de fusão. Isso é evidente pela
dificuldade que existe em demonstrar qual desses modelos ( canal de entrada ou núcleo
composto ) descreve melhor a realidade. Aparentemente a única "regra" estabelecida é
que existe um momento angular crítico médio, menor que o momento angular rasante
(figura 4 ), na região II de energia, além do qual não há contribuições para a seção de
choque de fusão.

Nos últimos anos as medidas de seção de choque de fusão que levam à formação
de núcleos compostos nas camadas 2s-\d mostraram características inesperadas
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[ Ref. 7 ]. A adição de um ou dois nudeons de Valencia aos núcleos do projétil ou do alvo
pode induzir comportamentos muito diferentes nas funções de excitação [ Ref. 7 e 8 ] .
Um exemplo, é o comportamento oscilatório observado em sistemas cujos núcleos inte-
ragentes são múltiplos alfa. Essas variações, não previstas por modelos macroscópicos,
tem sugerido que a estrutura dos íons interagentes pode desempenhar um papel im-
portante no processo de fusão.

Existe, também, algumas evidências experimentais [ Ref. 9 ] de que, mesmo
para energias próximas à da barreira coulombiana, a seção de choque de fusão é muito
menor que a seção de choque de reação. Esse comportamento foi observado em sis-
temas envolvendo projéteis fracamente ligados como 6Li, 7Li e 9Be ( 6Li —• a + d,
Q = 1.47 MeV; 7Li -» a + i , Q = 2.47 MeV; *Be -* n+8Be, Q = 1.67 MeV ) e foi
associado à competição entre os vários processos diretos de reação, com a fusão.

Investigações recentes da interação desses núcleos com outros fortemente liga-
dos têm mostrado que a facilidade com que os projéteis se dissociam exerce também
uma forte influência sobre as seções de choque de espalhamento elástico e inelástico.

Hugi e colaboradores [ Ref. 10 ) investigaram a interação de 6Li, 9Be, I 2C,
I6O com 2sSi para determinar as contribuições de processos diretos e fusão completa
na seção de choque de reação e estudar a influência da estrutura do projétil na im-
portância relativa desses dois mecanismos. A contribuição das reações diretas depende
muito fortemente da estrutura dos projéteis. Para energias baixas essa contribuição é
praticamente nula para os projéteis muito ligados como 13C e 1 6 0 , enquanto que, para
o 9Be e *Li, ela é da mesma ordem de grandeza da contribuição do processo de fusão,
na seção de choque de reação.

1.3 Decaimento do núcleo composto

A imagem de um núcleo como uma gota líquida torna-se muito útil para a vi-
sualização do processo de decaimento do núcleo composto. Na fusão completa, as duas
"gotas" ao colidirem se combinam para formar uma única gota, que, em função de sua
energia de excitação, pode-se dizer que possui uma alta temperatura. O decaimento,
ou "resfriamento", dessa gota pode ser pensado em termos da evaporação de um ou
mais de seus constituintes.

No intervalo de tempo entre a formação e decaimento do núcleo composto, os
nudeons do sistema interagem várias vezes entre si levando, ao que pode-se chamar,
a uma perda da memória do particular canal de entrada pelo qual o núcleo composto
foi formado ( canal A ). Da mesma maneira, as probabilidades dos vários modos de
decaimento ( canais B') serão independentes entre si e do canal de entrada A.
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O modelo de Hauser-Feshbach [ Ref. 11 J baseia-se, fundamentalmente, na
hipótese de que os processos de formação do núcleo composto e seu decaimento são
independentes entre si. Esta hipótese está sujeita aos vínculos das leis de conservação.
Além da energia total ( E* ), o momento angular total do sistema ( J ), sua projeção
no eixo z - por exemplo, na direção do feixe - ( Afj ) e a paridade ( P ) devem ser
conservados. Assim, definindo J como o momento angular do núcleo composto, tem-se
que:

J ~ f >t + SA = lB + SB (20)

onde:

• iA e tg correspondem aos vetores de momento angular orbital do movimento
relativo das partículas nos canais de entrada e de saída, respectivamente;

• 5,4 e 5 B sâo os spins intrínsecos dos canais Ae B, dados por:

S - f x f •
&A — 'alvo T Jproji

§B = L . + Ítvop (21)

onde /a/l,,,, Iproji hvap * ht» são os spins do alvo, do projétil, da partícula evaporada e
do núcleo residual, respectivamente.

Cada canal B' pode ser representado, então, pelo seguinte conjunto de números
quãnticos:

B' = {a'JB.i,fB.i,SB.jB;J,MJ,P} (22)
onde:

• a' denota o par de partículas desse canal e sua energia de total;

• /B; e JB'J S&° OS spins das partículas;

• 5*B' é o spin associado a esse canal, dado por §B> = 7̂ < + 7^;

C. • £B>,o momento angular orbital do sistema das duas partículas;

• fé o momento angular total, dado por: J-(B'-¥ §B';

£j • A/j é a projeção de / no eixo z\ e

• P é a paridade total dada pelo produto das paridades das partículas.

O
-': No modelo de Hauser-Feshbach, as seções de choque independem dos valores
y, de Mj.
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Assim, a seção de choque que relaciona o canal de entrada ( cana] A ) a um
particular canal de saída ( canal B ), onde o núcleo residual tem energia de excitaqâo
£*»»> sP'n Irn * paridade PTtt, pode ser escrita como:

9(J) = £<#(*;. *Jr*r) (24)

onde:

• °*NC.A e a scçáo de choque para a formação do núcleo composto, com energia de
excitaçâo E'NC, momento angular J e paridade P, a partir do canal A;

• GBP é a probabilidade para o decaimento para o particular canal B;

• g(J) corresponde à probabilidade total de decaimento do núcleo composto, onde
a somatória é calculada sobre todos os canais de saída acessíveis respeitadas as
leis de conservação de energia, momento angular e paridade total; e

• Jmaz corresponde ao valor mais elevado de momento angular total,que contribui
para o processo de fusão completa e depende do modelo adotado de formação do
núcleo composto.

A seção de choque para formação do núcleo composto com momento angular
J, a partir do canal de entrada A, pode então ser escrita da forma:

F —T5IE r ^( £ CM) (25)
KA l-"alw> + 1)\*V»Í + *) SA IA

onde:
• •

( . • kji é o número de onda do movimento relativo, associado ao canal de entrada A;
/*
r- • Tt,A corresponde aos coeficientes de transmissão do canal de entrada; e
C.
/- ( • EQM é & energia de bombardeio, no referencial do centro de massa.

0 A largura parcial de decaimento, G'g', pode ser determinada a partir da ex-
Q pressão:

Gf(£;t,,/,«,) = EI>, B (£; M ) (26)
s» tB

onde T(tB é o coeficiente de transmissão, no canal de saída.

De modo geral, nas reações com íons pesados, o número de canais de saída
abertos, a serem considerados no cálculo do valor de g(J), cresce extremamente rápido
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com a energia de excitaçâo do núcleo composto. A energia, o spin e a paridade dos
canais abertos podem ser determinados a partir de dados experimentais da literatura.
Contudo, o número de canais bem conhecidos, induidos explicitamente na somatória da
equação 24, costuma ser muito pequeno em relação ao número total de canais abertos.
A contribuição dos outros canais para o cálculo da probabilidade total de decaimento
pode ser estimada com o uso de uma fórmula de densidade de níveis, integrando-se o
valor de Tt,B>{E^ts,B') n a reS>*° de altas energias de excitaçâo de cada núcleo residual.

A expressão usual para a densidade de níveis e que foi utilizada neste trabalho
é a fórmula de gás de Fermi [ Ref. 12 ] , dada por:

I) = (2/ + l)exp [~ ( f f i y ] #(£"). (27)

(28)

onde a temperatura nuclear t está relacionada à energia de excitaçâo intrínseca U =
E' — A corrigida pela energia de emparelhamento A, e ao parâmetro de densidade de
níveis "a" por:

U = at7 - t. (29)

0 parâmetro de corte, a, na distribuição de spins depende da temperatura
nuclear ( i ) e do momento de inércia do núcleo residual ( 0 ), através da relação:

*' - ?. (30)

1.4 Código LILITA: simulação do decaimento se-
qüencial do núcleo composto

O código LILITA, foi desenvolvido por J. Gomez del Campo e colaboradores
[ Ref. 13 ], e permite determinar os.espectros de energia e as distribuições angulares,
no referencial do laboratório, para os resíduos de evaporação.

O programa simula, pelo método Monte Cario, o decaimento seqüencial do
núcleo composto termicamente equilibrado. Utiliza, para isso, as fórmulas provenien-
tes do modelo estatístico de Hauser-Feshbach para probabilidades de decaimento de
cada possível canal. No código LILITA sho considerados apenas os decaimentos por
emissão de neutrons, protons e partículas alfa. Esses canais de decaimento são os mais
prováveis para sistemas não muito peíados e na região de energia disponível no labo-
ratório. A probabilidade de transmissão da barreira coulombiana, nesses casos, para
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partículas de número atômico maior que o da partícula alfa é muito pequena em relação
à probabilidade de transmissão de neutrons, protons ou partículas alfa.

0 ponto de partida do cálculo consiste na determinação do estado inicia] do
núcleo composto. 0 número de massa ( Ase )> ° número atômico ( ZNC )> a energia
de excitação do núcleo composto ( E$ ) e sua velocidade ( Vsci no referencial do
laboratório ) são parâmetros bem determinados, a partir do canal de entrada.

A população inicial do núcleo composto ( A, Z ) em função do momento
angular J pode ser dada pelo modelo estatístico ou , experimentalmente, pela seção de
choque de fusão ( equação 18 ). A largura parcial para o decaimento via emissão de
partículas, também, pode ser definida pelo modelo estatístico ( equação 26 ). Assim,
após a emissão de uma partícula de massa ( a, ) e número atômico ( z, ), pode ser
calculada, no espaço E'-J, a população do núcleo residual ( A - a, ) , ( Z - z, ) . As
equações 24 e 26 podem ser aplicadas seqüencialmente até que a energia de excitação
do novo núcleo residual estiver abaixo ou no ponto onde o decaimento por emissão de
partícula não é mais permitido, energeticamente.

Desta forma, é possível chegar a uma previsão da distribuição de massa e
número atômico dos resíduos, que pode ser comparada aos resultados experimentais.

Os parâmetros relevantes, na utilização desse programa, então, são: valor ex-
perimental da seção de choque total de fusão quando existir, ou sua estimativa através
da expressão 1, e o valor do momento angular crítico fornecido pela relação 18.

Na figura 5, são apresentados os resultados correspondentes aos cálculos para
energias de bombardeio de 9Be de 15, 25 e 35 MeV ( no referencial do laboratório), da
ordem de 1, 2 o. 3 vezes a barreira coulombiana respectivamente ( Vfe = 11.4 MeV, no
laboratório, pela parametrização de Kovar e colaboradores [ Ref. 5 ] ) . Esses resultados
correspondem às distribuições angulares dos resíduos de evaporação para um número
total de eventos simulados de 30000 para cada uma das energias de bombardeio acima.
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Figura 5: Resultados da simulação de decaimento seqüencial da reação
pBe + 29Si -*MAr% pelo código LILITA, para energias de bombardeio de
15, 25 e 35 MeV. Número de eventos simulados, para cada energia: 30000.
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Capítulo 2

A experiência

2.1 Introdução

As medidas foram realizadas no Laboratório Pelletron do Instituto de Física da
Universidade de São Paulo. 0 Laboratório Pelletron possui um acelerador eletrostático,
do tipo tandem de 8 MV no terminal.

Nesta seção, serão descritos alguns aspectos relacionados com a experiência,
da obtenção do feixe e escolha da técnica de deteção, até a determinação da seção de
choque total de fusão.

0 2.2 O feixe
0
' j Para a medida da seção de choque de fusão do sistema 9Be + wSi, foi utilizado
, . o berílio como projétil.

;v No primeiro estágio de um acelerador tipo tandem são injete dos íons negativos
-/ ou moléculas ionizadas do elemento de interesse. Esses íons são atraídos por uma
'*} diferença de potencial da ordem de 6 a 8 MV, para o centro da máquina, onde atingem
j uma folha de carbono.

J
Na folha de carbono ou "stripper", o íon negativo participa de um processo

de troca de elétrons com os átomos de carbono da folha. No caso de íons moleculares,
pode ocorrer, também, a quebra das ligações entre os átomos do íon. Ao emergir da
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Figura 6: Distribuição de estados de carga de íons de berflio ao atravessarem
uma folha de carbono. [ Figura extraída da referência 14 ]

folha de carbono, os íons são positivos com diferentes estados de carga, seguindo uma
distribuição que depende, basicamente, do tipo e da energia dos íons incidentes na folha
[ Ref. 14 ]. A figura 6 mostra a distribuição de estados de carga para íons de berflio.
Esses íons são, então, acelerados, novamente, agora por repulsão eletrostática.

A taxa de núcleos de 9Be que atingem o alvo, no final do acelerador, depende
de vários fatores. Entre esses fatores, temos a intensidade do feixe de íons negati-
vos ( primeiro estágio ), a probabilidade de se obter o estado de carga desejado e a
transmissão do feixe através do acelerador.

A transmissão de um feixe por um acelerador depende do conjunto de elemen-
tos óticos ( desviadores magnéticos, quadrupolos eletrostáticos e magnéticos, fendas
colimadoras, etc. ) existente ao longo da máquina. Para cada tipo de feixe a foca-
lização dos íons negativos através da máquina é realizada de modo a maximizar a
intensidade da corrente de feixe no alvo.

0 desenvolvimento de técnicas para a obtenção de feixes intensos de íons nega-
tivos para injeção no primeiro estágio do acelerador, torna-se, então, particularmente
importante no caso de feixes com baixa transmissão.

Nesta experiência, foi utilizada uma fonte de íons negativos do tipo SNICS
("Source of Negative Ions By Cesium Sputtering " - Ref. 15).
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Nessa fonte, uma amostra de berilio natural em pó é prensada, diretamente
sobre o catodo, na forma de uma pequena pastilha. Átomos de Cs, injetados na fonte,
são ionizados com ajuda de um filamento. Esses íons de Cs são atraídos na direção da
superfície de berflio, realizando um processo conhecido como "sputtering". Os íons de
Be~ produzidos nesse processo são, finalmente, atraídos por uma diferença de potencial,
para a abertura de saída ou extrator.

Feixes negativos monoatòmicos de alguns elementos da família do Be, na tabela
periódica, são muito difíceis de se obter, devido a sua baixa eletroafinidade. Por tal mo-
tivo, feixes de Be" são pouco intensos e, muito provavelmente, metaestáveis [ Ref. 16 ].
Por outro lado, têm sido observados feixes relativamente intensos de íons moleculares
de berflio, como BeH" e BeO". Esses íons possuem eletroafinidades relativamente altas
quando comparados com a do Be".

Por exemplo, o íon de BeH" é um íon negativo muito mais estável que o Be"
e tem uma eletroafinidade de 2.8 eV. Esse feixe pode ser obtido a partir da injeção
de hidrogênio gasoso, além de Cs, dentro da fonte. O feixe de BeO" presente, mesmo
na presença do vapor de hidrogênio, se origina mais provavelmente no oxido presente
no metal Be. 0 melhor resultado obtido para o feixe de BeO" foi de 1.3 fiA, após
o primeiro imã seletor do acelerador, para uma pressão de hidrogênio da ordem de
30 mTorr. A corrente do feixe de BeH" medida, nesse caso, foi da ordem de 120 nA.

O uso de íons de BeO", no acelerador, tem a desvantagem de que a velocidade
dos íons de berflio no segundo estágio do tandem ( depois da passagem através da
folha de carbono ) é baixa e, conseqüentemente, a distribuição de cargas depois do
"stripping", tern um máximo para Be2+. Esse fator, aliado ao limite máximo da tensão
do terminal do acelerador ( cerca de 8 MV ), impossibilitou a obtenção de um feixe
de 9Be com energias de 17 a 40 MeV, a partir da injeção de BeO" no primeiro estágio
da máquina. Por tal motivo, foi utilizado feixe de BeH" com intensidade média da
corrente, no alvo, entre 2.0 e 60 nA.

2.3 Os alvos

Os alvos foram obtidos pelo método de evaporação [ Ref. 17 ] a partir de
uma amostra de wSi com tr ; pureza isotópica da ordem de 99.99% ( o silício natural
contém cerca de 4,7% do isótopo 29 do silício ).

Como os alvos de silício não são auto-portantes, o isótopo foi evaporado dire-
tamente sobre um filme fino de Í3C com, aproximadamente, 20 /xg/cm2 de espessura.
A espessura estimada da camada de 29Si é da ordem de 70 /ig/cm2.
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Finalmente, foi evaporada uma pequena camada de ouro sobre o alvo, utilizada
para a normalização das seções de choque. A camada de ouro tem, também, como
função minimizar a oxidaçào do alvo.

2.4 Deteçao dos resíduos de evaporação

A seção de choque de fusão foi determinada a partir da deteçâo e identificação
dos resíduos de evaporação, provenientes da fusão de 'Be + "Si.

A medida da seção de choque de evaporação por observação dos resíduos
de evaporação é uma técnica rotineira para sistemas mais pesados [ Ref. 18 ], com
( Aain + Aprojttu ) > 40, onde a identificação da massa ou carga dos resíduos é su-
ficiente para separá-los dos outros produtos. No entanto, para sistemas mais leves
[ Ref. 7 e 19 ] , ( A.j^, + ArT0Jétu < 30 ), os produtos das reações diretas possuem ca-
racterísticas semelhantes ( massa ou carga ) àquelas apresentadas por alguns resíduos
de evaporação. No caso particular de sistemas leves assimétricos, os resíduos de eva-
poração possuem massas maiores que as massas de núcleos provenientes de outros
mecanismos.

Os resíduos provenientes da fusão de 'Be com "Si podem ser identificados
pela medida de grandezas diretamente relacionadas ao número atômico e/ou número
de massa. Dois tipos de sistemas de deteçâo, construídos pelo grupo, têm se mostrado
muito eficientes, no estudo de reações nesta região de massa.

O primeiro deles é um sistema constituído de uma câmara de ionização sensível
à posição [ Ref. 20 ]. Na figura 7, são apresentados os resultados de uma simulação das
curvas de perda de energia no gás da câmara em função da energia cinética para cada
partícula de carga Z que atravesse a câmara [ Ref. 21 ]. Utilizando as distribuições
médias de energia previstas pelo código LILITA, verifica-se que esse sistema não oferece
resolução em carga suficiente para a identificação dos resíduos de evaporação, na região
de baixa energia do espectro de interesse.

O segundo sistema de deteçâo proposto é o chamado sistema de tempo de vôo,
utilizado na identificação das massas atômicas dos resíduos. Ele consiste, basicamente,

*•• na utilização de dois detetores alinhados com o alvo, separados entre si de uma distância
O "<f conhecida (figura 8 ).

<„ , No detetor dianteiro é produzido um sinal que marca o início do vôo do resíduo,
quando este atravessa uma folha de carbono de aproximadamente 20 /ig/cm2, liberando
elétrons nesse processo. Esses elétrons, são acelerados por uma diferença de potencial
de cerca de 1600 V entre a folha de carbono e uma grade. A grade uniformiza o campo
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Figura 7: Perda de energia no gás ( argônio ) de uma câmara de ionização,
em função da energia residual e do número atômico da partícula incidente.
Cálculos do programa DEDX, para janela de "mylar" de 50 /ig/cm3 e pressão
do gás de 15 e 25 Torr. As curvas sólidas representam as previsões do
programa LILITA para os espectros de energia para os diferentes núcleos
residuais da reação *Be + "Si (EM - 35 MeV, 9M = 15°).
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Figura 8: Ilustração esquemática de um sistema de deteçâo de tempo de
vôo. O quadro à esquerda mostra, de maneira simplificada, o detetor de
tempo utilizado nas medidas de seção de choque do sistema 9Be + "Si.
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elétrico dentro do detetor a fim de evitar a perda dos elétrons criados na passagem
do resíduo pela folha de carbono. Após atravessar a grade, os elétrons incidem em
um sistema multiplicador de elétrons ( uma montagem de dois "microchannel plates"
conhecida na literatura como CHEVRON • Ref. 22 ). São produzidos na saída do
detetor, da ordem de IO7 elétrons para cada elétron arrancado na folha de carbono
do detetor. Finalmente, os elétrons passam a um coletor ( o anodo do sistema ) de
geometria cônica, com uma impedáncia de 50 Ohms. Essas características garantem um
tempo de resposta muito curto ( menor que 100 picosegundos ). Esta é uma descrição
suscinta do detetor de tempo, desenvolvido pelo grupo [ Ref. 23 ]. O segundo detetor
do sistema do tempo de vôo é um detetor de barreira de superfície que proporciona o
sinal que assinala o final do tempo de percurso e fornece a energia ( E ) da partícula
detetada.

A diferença em tempo entre os sinais do CHEVRON e do detetor de barreira
de superfície, é o que se denomina tempo de vôo ( t ) da partícula que atravessou esses
dois detetores. O tempo de vôo ( t ) em coincidência com o sinal de energia ( E ),
medida no detetor de barreira de superfície, fornece espectros biparamétricos de E
versus i.

A massa da partícula (A) pode, então, ser determinada a partir da expressão:

A resolução em massa do sistema de tempo de vôo é dada por:

(32)

onde *f representa, genericamente, o erro relativo da grandeza X.

A incerteza na distância de vôo, resulta principalmente da diferença entre as
trajetórias axial e oblíqua das partículas. Tendo em vista o comprimento da distância
de vôo ( da ordem de dezenas ou centenas de centímetros ) e o pequeno ângulo sólido
subentendido ( da ordem de 10~s strad ),!f é desprezível quando comparada às incer-
tezas no tempo e na energia, como será discutido a seguir.

A resolução em energia é uma importante fonte de erros. Depende fortemente
da massa e da própria energia do íon além do tipo de detetor utilizado para observá-lo.
Os detetores de barreira de superfície possuem uma resolução em energia que pode ser
expressa [ Ref. 24 ] como:

y (33)
para A em u.m.a. e £ em MeV.
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Além da preocupação de se buscar a melhor separação em massa, existe dois
fatores a serem levados em conta. 0 uso de detetores de tempo implica em que os íons
tenham que atravessar alguma matéria. Esse fato prejudica a resolução de energia de
duas maneiras:

• perda de energia e alargamento ("straggling") de energia;

• "straggling" angular.

A perda de energia introduz um corte no espectro de energia e pode levar à
determinação distorcida das contagens de eventos.

O programa LOSSM foi utilizado para estimar as perdas de energia em todo o
sistema de deteção ( alvo, "backings", folha de carbono, perdas no próprio detetor de
barreira de superfície ) da partícula espalhada elasticamente ( *Be ) e de um resíduo de
massa 32 u.m.a. Essa massa corresponde ao valor médio de massa nas distribuições de
massa dos resíduos ( ver figura 5 ), previstas pelo código LILITA. A figura 9 representa
um esquema da perda de energia de uma partícula de massa 32 nas diferentes partes do
sistema de tempo de vôo, para energia de bombardeio de 15 MeV e ângulos de deteção
entre 5o e 40°, no laboratório. Os cálculos apresentados correspondem a alvos de wSi
de aproximadamente 70 /jg/cm* sobre "backing" de carbono de cerca de 20 pg/cm2 de
espessura.

Por outro lado, o alargamento em energia ou "straggling" de energia contribui
na deterioração da resolução em energia. Esse efeito quase independe da energia do
íon, mas aumenta com a espessura X do material atravessado e da carga Z do íon, de
acordo com a expressão [ Ref. 25 ]:

SE = O.mZimJx( 4 ) (34)
V V A/alvo

com E e A nas mesmas unidades da equação anterior. 6E é da ordem de 150 keV,
para alvos com espessuras entre 50 e 100 fig/cm3 e ions com número atômico menores
que 18.

O "straggling" angular depende da energia e massa das partículas, levando à
determinação distorcida da seção de choque, e pode ser estimado através do trabalho de

;•) Sigmund e Winterbon ( Ref. 26 ]. A figura 10 mostra o efeito do alargamento angular
na eficiência de um detetor de Si para íons de t 2C, 16O e 30Ne ao passarem por uma
folha de carbono de aproximadamente 40 /ig/cm2, em função da energia de bombardeio

' inicial [ Ref. 27 }. Os cálculos foram realizados utilizando a teoria de colisão de Meyer
[ Ref. 28 ] no arranjo geométrico mostrado na figura 10.

Finalmente, a resolução em tempo depende de características intrínsecas do
próprio detetor de tempo (CHEVRON). Basicamente, depende do tempo de subida do
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Figura 9: Perdas de energia no sistema de tempo de vôo para um resíduo
de evaporação de massa 32, produzido na reação 9Be + ^Si, em função do
ângulo de deteção. Os cálculos foram realizados com ajuda do programa
LOSSM, considerando alvos de wSi ( 70/ig/cm2) sobre "backing" de 12C
( 20 /ig/cm3 ). Energia de bombardeio: 15 MeV.
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Figura 10: Redução da eficiência de um detetor de silício para íons de 12C,
16O e 20Ne ao passarem por uma folha de carbono de 40 /*g /cm2 em função
da energia de bombardeio. [ Figura extraída da referência 27]
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a- 9Be espalhado por 12C

b- BBe espalhado por wSi

20
(»>

Figura 11: Energia de deteção e tempo de vôo de um resíduo de evaporação
de massa 32, produzido na reação 9Be -f wSi, para energias de bombardeio
de 15, 25 e 35 MeV, e ângulos de deteção de 10° e 40° ( lab ). As perdas
de energia no sistema e o tempo de vôo foram estimados com ajuda do
programa LOSSM, para um alvo de silício ( 70 /ig/cm2 ) sobre "backing"
de 12C ( 20 //g/cm2 ). Para os cálculos de tempo de vôo foram consideradas
distâncias de vôo de 83 mm ( 10° ) e 61 mm ( 40° ). Os pontos sobre as
curvas tracejadas representam as estimativas da energia de deteção e tempo
de vôo de íons de 9Be elásticamente espalhados por núcleos de MSi e 13C,
enquanto que as curvas cheias correspondem aos resultados obtidos para
32S.

pulso que marca a passagem do íon DO CHEVRON, que está extremamente vinculado à
tensão aplicada entre a grade e os "microchannel plates" do detetor de tempo. Embora
o aumento de tensão aplicada no detetor de tempo contribua para uma diminuição no
tempo de subida, para valores de tensões muito elevadas ( maiores que 4 kV ) começam
a ser observadas faíscas no detetor. A resolução em tempo do sistema de deteção
desenvolvido pelo nosso grupo é da ordem de centenas de picosegundos.

A figura 11 representa uma previsão do programa LOSSM para as energias dos
resíduos de fusão e do projétil elásticamente espalhados pelo 29Si e 12C, incidentes no
detetor de barreira de superfície e seus respectivos tempos de vôo. Os cálculos foram
feitos para vários valores de energia do projétil ( £;„(, = 15, 25 e 35 MeV).
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2.5 Arranjo experimental

As medidas do sistema 9Be + wSi foram realizadas na câmara de espalhamento
da canalização 30cB do Laboratório Pelletron.

Um parâmetro importante na montagem do arranjo experimental é a distância
entre o CHEVRON e o detetor de barreira de superfície do sistema de tempo de vôo,
isto é, a distância de vôo. A resolução em massa dos espectros das partículas detetadas
no detetor do sistema de tempo de vôo melhora sensivelmente para os casos envolvendo
distâncias de vôo da ordem de metros, como mostra a equação 32.

Para as medidas correspondentes à função de excitação, foi acoplado à câmara
de espalhamento, de cerca de 100 cm de diâmetro, um tubo de, aproximadamente.
150 cm de comprimento. Isso aumenta significativamente a distância de vôo, para
proporcionar uma melhor resolução em tempo.

Os alvos foram colocados em um suporte, preso ao centro da tampa da câmara,
que permite a troca ou o posicionamento de um determinado alvo, exatamente na linha
do feixe, sem alterar a pressão interna da câmara.

Os dois detetores, para a medida do tempo de vôo, foram alinhados com o
alvo, formando um ângulo de 15° em relação à linha de feixe. Esse ângulo é próximo
ao ângulo onde ocorre o máximo das distribuições angulares de fusão ( ^ x 0/s» ), de
acordo com a previsão do código LILITA ( figura 5 ).

O detetor de barreira de superfície, para essas medidas, foi montado no extremo
do tubo, a uma distância de aproximadamente 193 cm do alvo. Uma inclinação do
detetor de cerca de 72.5° em relação à trajetória de vôo, permitiu compensar os efeitos
das possíveis diferenças de trajetória das partículas nele incidentes ( ver item anterior ),
como mostra a figura 12a.

O CHEVRON, por sua vez, foi posicionado a 28 cm do alvo, proporcionando
uma distância de vôo de aproximadamente 165 cm. Para eliminar correções devidas ao
"straggling" angular, o que significaria perda das partículas pesadas de baixa energia,
foi utilizada uma máscara com um orifício de 3 mm de diâmetro sobre a folha de
carbono do detetor de tempo e um detetor de barreira de superfície com uma área de
300 mm2.

Em uma segunda tomada de dados, foram medidas distribuições angulares nas
energias de 26 e 38 MeV, entre 7.5° e 35° (lab ) e repetidas algumas medidas da série
anterior para efeitos de renormalização.
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Figura 12: Esquema do arranjo experimental utilizado na série de medidas:
a) da função de excitação; b) das distribuições angulares.
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Nas medidas das distribuições angulares não foi possível a adaptação de tubos
nos diferentes ângulos de interesse, devido ao desenho da câmara e à própria condição
de alinhamento do sistema de tempo de vôo.

Os detetores do sistema de tempo de vôo, neste caso, foram alinhados com o
alvo sobre um braço móvel, chamado braço de vôo, dentro da câmara como apresentado
na figura 12b. 0 braço torna possível o posicionamento do sistema de tempo de vôo em
ângulos, no laboratório, entre 0* e 40°, em relação à direção do feixe. Seu comprimento
é função do ângulo que ele forma com a linha do feixe, 0/,», e varia com cos( 0/«» ).

Nesta série de medidas, os alvos foram colocados em um suporte na entrada
da câmara, permitindo alcançar distâncias de vôo maiores que as que poderiam ser
obtidas com os alvos no suporte central.

O CHEVRON foi colocado a uma distância da ordem de 18 cai do alvo. O
detetor de barreira de superfície, com 300 mm2 de área, foi colocado na outr& extremi-
dade do braço de vôo. Desta maneira, a distância de vôo, para o braço posicionado em
0°, é da ordem de 70 cm, cerca de 30% da distância disponível para o caso da tomada
de dados para a função de excitaçâo. Foi utilizado, neste caso, uma máscara para a
folha de carbono com orifício de 2 mm de diâmetro.

Foi introduzida, entre o alvo e o CHEVRON, uma placa de chumbo, fora da
linha do sistema de tempo de vôo. A função dessa placa é servir como blindagem dos
raios X e elétrons provenientes do alvo, que atingem a folha de carbono e deterioram
a resolução em tempo do sistema.

Nas duas séries de medidas, além do sistema de tempo de vôo, foi utilizado
um segundo detetor de barreira de superfície, de área menor que a do anterior, fixo
dentro da câmara ( sistema monitor ). A função desse detetor é a de pôr em evidência
qualquer irregularidade que acontecesse com o alvo durante a experiência ( por exemplo,
rompimento do alvo ).

Para a medida da carga incidente no alvo, foi utilizado um copo de Faraday,
situado a 200 cm do centro da câmara.

2.6 Dispositivo eletrônico de deteção

A eletrônica utilizada nesta experiência é convencional, p...a esse tipo de me-
dida.

Na figura 13, é apresentado o esquema da eletrônica utilizada na obtenção dos
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Figura 13: Dispositivo eletrônico para o sistema de tempo de vôo e sistema
monitor. Legenda: QUAD. AMPL. - quadruple amplifier; CFD - Constant
Fraction Discriminator; TAC - Time to Amplitude Converter; TSCA - Ti-
ming Single Channel Analizer; GDG - Gate and Delay Generator; ADC
- Analog to Digital Converter; TIME PICKOFF - Time Pickoff Amplifier;
COINC - Universal Coincidence; DELAY AMPLIF. - Delay Amplifier; PRE
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espectros de tempo de vôo das partículas detetadas. 0 sistema é constituído basica-
mente de dois ramos: um rápido, onde são tratados os sinais de tempo provenientes
do sistema de tempo de vôo; e um lento, associado ao sinal de energia dos resíduos de
evaporação.

O pulso proveniente do CHEVRON é amplificado por um "Quadruple Am-
plifier" e passa por um discriminador "Constant Fraction" ( CFD ). Nesse módulo é
gerado um pulso lógico que, após passar por uma linha de atraso ( da ordem de 300 ns ),
segue para a entrada STOP de um "Conversor de Tempo em Amplitude" ( TAC ).

O sinal oriundo do detetor de barreira de superfície passa por um "Time Pickoff
Amplifier", que amplifica o pulso sem afetar praticamente o tempo de subida do pulso
original ( o tempo de subida é de aproximadamente 1 ns ).

A saída rápida do "Time Pickoff Amplifier", qu*> corresponde à informação de
tempo, é amplificada por um "Quadruple Amplifier" e após passar pelo CFD fornece
diretamente o sinal associado ao CHEVRON. Esta inversão temporal dos eventos per-
mite reduzir o tempo morto do TAC e o número de coincidências casuais, aumentando
a eficiência do sistema.

O TAC gera um pulso com amplitude proporcional à diferença em tempo entre
sinais de START e STOP, que é enviado para o "Conversor Analógico-Digital" (ADC),
número 5, com um pequeno atraso ( figura 13 ).

O sinal de energia ( saída lenta do "Time Pickoff Amplifier") passa também
por um processo de amplificação e discriminação e, depois de atrasado, segue para os
ADC's I e 4.

A aquisição dos sinais nos ADC's 4 e 5 só é efetuada quando for satisfeita a
condição de coincidência desses sinais fornecida pelo "Universal Coincidence" ( sinal
de GATE, na figura 13 ).

A eficiência do sistema pode ser calculada através da análise dos espectros de
energia obtidos no ADC 1 ( sem requerimento de coincidência ), que serão chamados
espectros singles, e os adquiridos no ADC 4, que estão em coincidência com o sinal de
tempo do TAC.

A eficiência de deteçào foi monitorada, também, em linha, a partir da razão
entre o número de pulsos provenientes do detetor de barreira de superfície ( "Sealer" 2 )
e o número de coincidências obtidas ( "Sealer" 1 ).

Finalmente, o sinal proveniente do sistema monitor é pré-amplificado, ampli-
ficado, armazenado em um multicanal-"Northern". Outra saída paralela leva o mesmo
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sinal ao ADC 2. Esses dois espectros são utilizados para a determinação do tempo
morto do sistema de aquisição, como será apresentado no item sobre eficiência do sis-
tema de deteção.

2.7 Aquisição de dados

Os eventos que chegam nos ADC's I e 2 são processados em diferentes posições
da memória de um computador VAX/VMS, através de uma matriz lógica de fiação.
Obtém-se, desta maneira, dois tipos de espectros no modo "multicanal": um, de energia
das partículas que incidem no detetor de barreira de superfície do sistema de tempo de
vôo; e outro, de energia das partículas detetadas no sistema monitor.

Por outro lado, as informações de energia e tempo, adquiridas em coincidência,
são processadas em modo "fila". Esse método de aquisição consiste em armazenar
na memória do computador os pares de parâmetros [ PE (Energia, em canais), PT
(Tempo, em canais) J, evento por evento, na mesma ordem em que são adquiridos.
O seguinte esquema ilustra o formato de aquisição de N eventos, durante o tempo de
medida.

PE\\PT\
*~ Evento 1 —»

PE2\PT2
«- Evento 2 -»

PEZ\PTZ
«- Evento 3 -»

PEN\PTN
Evento N

Ao término de cada medida, esses dados são gravados em fitas magnéticas
( dados brutos ).

Por outro lado, os espectros do monitor armazenados no multicanal "Northern"
são transferidos a um microcomputador PC-XT acoplado ao multicanal e são gravados
em disquete, em código binário, utilizando-se o programa PLESP [ Ref. 29 ].
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2.8 Redução de dados

2.8.1 Espectros biparamétricos

0 programa ABAIXA [ Ref. 30 ], implantado no sistema VAX/VMS, organiza
os dados lidos da fita de dados brutos e os apresenta, para cada tipo de evento, no
formato [ PE, PT, F ], onde F éo número de ocorrências da dupla [ PE, PT ] na fita
de dados brutos. Os dados agora, passam a apresentar o seguinte formato:

PE\
PE2
PEZ
PE*

PT\
PT2
PTZ
PTi

Fl
F2
FZ
F4

A seguir, os dados são agrupados em blocos de tamanho fixo, o que reduz o
tempo de leitura dos mesmos nas etapas seguintes da análise.

Através do sistema POLIGO, desenvolvido pelo Grupo de Desenvolvimento e
Apoio à Computação (GDAC) do Laboratório Pelletron [ Ref. 31 ], os dados obtidos
no sistema ABAIXA são lidos e exibidos em um terminal gráfico de alta resolução
( TEKTRONIX 4014 ). Na figura 14 podem ser observados dois espectros adquiridos
nesta experiência. No eixo horizontal ( PE ) está representada a energia da partícula
( em canais ) e no vertical ( PT ), seu tempo de vôo. A densidade de pontos no espectro
é proporcional ao número de contagens, correspondentes a cada par ( PE, PT ) .

O programa POLIGO permite isolar regiões de interesse, dentro do espectro,
através da definição de poligonais no TEKTRONIX. Uma vez traçadas essas poligonais.
podem ser exibidas as projeções nos dois eixos ( energia e tempo de vôo ), dos pontos
internos a uma dessas poligonais.

Outro recurso do programa POLIGO é a geração de espectros com eixos defini-
dos através de expressões numéricas que envolvam simultaneamente os dois parâmetros
adquiridos ( PE e PT ) . Desta maneira, podem ser construídos espectros de energia
em função da massa dos resíduos, para a identificação dos resíduos de evaporação da
fusão de 9Be + 2BSi.
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a)

PE

b) PT

Tit PE

Figura 14: Espectros de energia ( PE ) das partículas incidentes no detetor
de barreira de superfície do sistema de tempo de vôo, em função do seu
tempo de vôo ( PT ), para estudo da reação 9Be + wSi, correspondente
às séries de medidas: (a) da função de excitação; (b) das distribuições
angulares ( E,ab = 26 MeV; $lab = 15° ).
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A expressão mais geral, para a determinação da massa ( PM, em canais ) dos
espectros, é da forma:

PM = K[PE - Eo){ To - PT)7 (35)

onde Eo e To estão relacionados aos deslocamentos da origem dos eixos de energia e
tempo, devido à eletrônica utilizada; e K é um coeficiente que depende fortemente da
distância de vôo.

0 programa LINET de linearização [ Ref. 32 ] , permite obter os coeficientes
À\ £o e To- Esse código efetua uma ajuste da expressão 35, para PM, pelo método de
mínimos quadrados, tendo como dados de entrada, alguns pontos [ PE, PT ] sobre a
faixa correspondente ao espalhamento elástico do 9Be ( PM = 9 ).

Na figura 15 pode ser observado um espectro de energia, PE, em função da
massa, PM, definida pela expressão acima, a menos de um fator de escala. Nesse
espectro são apresentadas três poligonais de interesse na análise: FUSÃO, delimitando
a região dos resíduos de evaporação; ELAST, que contém a linha de massa 9 ( região
correspondente ao espalhamento elástico do 9Be ); e GL, que envolve o espectro inteiro.

A figura 16 mostra a projeção do espectro global nos eixos de energia e de
massa.

Finalmente, podem ser obtidos, através do programa POLIGO, arquivos dos
histogramas correspondentes às projeções em energia (figura 17a ) e massa (figura 17b )
dos eventos correspondentes à região delimitada pela curva FUSÃO.

0 número de eventos correspondentes à fusão, V}ul&0, é determinado, direta-
mente, a partir da soma das contagens, nas projeções em massa ou energia, da faixa
FUSÃO.

As incertezas em V)u,Sc,, estão associadas ao erro estatístico, isto é, à raiz
quadrada desse número de contagens. Contudo, é importante verificar a existência de
possíveis cortes em baixas energias originados, por exemplo, nos discriminadores do
dispositivo eletrônico.

Para isso, foram analisados os espectros de velocidade dos resíduos de eva-
poração. Assumindo a isotropia das distribuições angulares das partículas leves emiti-
das pelo núcleo composto, no referencial do centro de massa, a distribuição de veloci-
dades dos resíduos de evaporação, no referencial do laboratório, ( Vr ), pode ser escrita
como [ Ref. 13 ]:

dttdV,

onde:

dÊvr
 = *V''eXp [- | (VW*CnM + ^ V*ce*M]J
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Figura 15: Espectro de energia ( PE ) em função da massa ( PM ) das
partículas detetadas no sistema de tempo de vôo. A poligonal FUSÃO,
mostrada na figura, delimita a região de massa dos resíduos de evaporação
da reação 9Be + ^Sí, enquanto que a poligonal ELAST contém os eventos
correspondentes às partículas de número de massa 9 ( região do espalha-
mento elástico ). Por último, todos os eventos do espectro biparamétrico da
figura estão delimitados pela poligonal GL. O espectro da figura foi obtido
para Elab = 26 MeV e 0/o6 = 15°.
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PM

Figura 16: Projeção de todos os eventos detetados no sistema de tempo de
vôo ( poligonal GL da figura 15 ), nos eixos: (a) de energia e (b) de massa.

a)

O

c-

c

PB

b)

11*

Figura 17: Projeção dos eventos observados na região de fusão, dos espec-
tros de energia em função da massa das partículas ( poligonal FUSÃO da
figura 15 ), nos eixos: (a) de energia e (b) de massa.
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• K é uma constante de normalização;

• V/vê é a velocidade do núcleo composto no referencial do laboratório;

• Oiab é o ângulo de deteção do núcleo residual (lab);

• 5 é o desvio padrão da distribuição de velocidades do recuo.

Portanto, é esperado que V~2 Jnfy-» apresente uma dependência gaussiana com
a velocidade ( dada pelo termo gaussiano da equação 36 ).

OÒ espectros de velocidade foram obtidos a partir das projeções no eixo de
tempo, dos eventos na região de fusão, por transformação do eixo de tempo PT em
eixo de velocidade ( PV ), através da relação:

PV = ( To - PT T 1 (37)

onde To é determinado a partir da expressão 35.

Finalmente, a obtenção dos espectros VT~2 jníw * dada diretamente pela razão
entre o número de contagens em cada canal pelo quadrado da velocidade, a menos de
um fator de escala.

Na figura 18 estão representados dois espectros desse tipo, correspondentes às
duas séries de medidas ( função de excitação c distribuições angulares ). A partir da
figura 18, pode-se concluir que os espectros nâo apresentam nenhum corte apreciável
em baixas velocidades, introduzido pela eletrônica ou detetor.

2.8.2 Seção de choque diferencial de fusão

A seção de choque diferencial de fusão é dada experimentalmente, pela ex-
pressão:

onde:

é o número de eventos correspondentes à fusão, nos espectros biparamé-
tricos;

• Nf é o número de partículas do feixe que incidiram no alvo durante a medida;

• NA é o número de partículas presentes no alvo;
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r
c

é o ângulo sólido subentendido pelo CHEVRON, rio sistema de
tempo de vôo; e

• í/u*âo é a eficiência de deteçâo dos resíduos correspondentes à fusão.

2.8.2.1 Número de partículas do feixe, NF

0 número de partículas do feixe, que incidiram no alvo durante o tempo de
cada medida, Nf, pode ser determinado diretamente a partir da relação entre a carga
integrada do feixe, durante o tempo de exposição, Qr, e o estado de carga médio das
partículas do feixe, após atravessarem o alvo.

A variação da relação entre o número de eventos observados no monitor e o
valor de NF correspondente fornece informações sobre a imprecisão no valor da carga
integrada e/ou deterioração do alvo.

O número de partículas espalhadas que atingem o monitor pode ser determi-
nado diretamente dos espectros a partir das áreas dos picos correspondentes ao projétil
( 9Be ) espalhado pelos componentes do alvo ( figura 19 ). A identificação desses picos

(. ê possível, com o estudo da cinemática da reação. Os picos com áreas mais expressivas
1 no espectro da figura 19 correspondem ao espalhamento de 9Be pelo carbono, oxigênio,
r 29Si e ouro, contidos no alvo.

r , A área de cada pico pode ser determinada a partir da soma ( canal a canal )
" das contagens entre os canais que delimitam o pico. A subtração de um fundo linear

pode ser efetuada, num procedimento padrão, a partir de uma estimativa do número
C-' de contagens médio, correspondente ao fundo, em regiões próximas aos picos de espa-
C lhamento elástico. 0 erro associado a essas áreas é dado, principalmente, pelo seus
Ç desvios estatísticos ( a raiz quadrada desses valores ), devido ao fundo relativamente
(j pequeno.

o
f A razão entre o número de contagens do pico de ouro e a carga integrada

do feixe é proporcional à seção de choque diferencial experimental de espalhamento
^ elástico de 9Be pelo ouro. Por sua vez, o espalhamento elástico de 9Be pelo ouro é do
*- tipo Rutherford, no intervalo angular considerado [ Ref 33].
O
O As incertezas na determinação do número de partículas do feixe são inferiores
O a 2%.

O
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Figura 19: Espectro de energia das partículas detetadas no sistema mo-
nitor. Os picos correspondem, da esquerda para a direita, aos eventos de
espalhamento elástico de 9Be por íons de "C, 16O, 29Si e I97Au, contidos no
alvo. ( Elah = 26 MeV, Blab = 15° ).
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2.8.2.2 A eficiência de deteção dos produtos de fusão

A eficiência de deteçâo dos produtos de fusão depende do desempenho da
eletrônica ( nível dos discriminadores, por exemplo), da eficiência intrínseca do detetor
e do tempo morto do sistema de aquisição.

O tempo morto do sistema de aquisição pode ser observado diretamente a par-
tir da comparação dos espectros singles, adquiridos simultaneamente no SPM [ Ref. 30 ]
e em um multicanal "Northern", conforme mencionado na seção sobre o dispositivo
eletrônico de deteção. Foi possível observar que o tempo morto do sistema é desprezível
( menor que 1% ), na maioria dos casos.

A eficiência de deteção dos resíduos de fusão ( £/«»<> ) do sistema de tempo de
vôo depende basicamente da eficiência intrínseca do detetor de tempo que, por sua vez,
está associada à quantidade de elétrons provenientes da folha de carbono e ao ganho
do multiplicador de elétrons.

O número de elétrons produzidos na folha de carbono, do detetor de tempo,
depende do tipo de partícula nela incidente [ Ref. 34 e 35 ]. Desta maneira, os valores
de eficiência de deteção para partículas leves ( 9Be, partículas a, por exemplo ), são
bem menores que os correspondentes as partículas pesadas.

Foi realizado um estudo da eficiência de deteçâo do sistema de tempo de vôo
em função do número atômico das partículas nele incidentes. Os dados correspon-
dem às medidas de seção de choque do sistema I0B + I0B, para várias energias de
bombardeio, em 16° ( lab ) [ Ref. 36 ]. Foi utilizado um sistema de tempo de vôo
com o CHEVRON como detetor de tempo, e uma câmara de ionizaçáo, que permite a
identificação simultânea do número atômico e massa das partículas.

Com o uso do sistema SPM-CAMAC [ Ref. 37 ], torna-se possível a aquisição
de espectros biparamétricos ( com sinais de energia e perda de energia no gás das
partículas detetadas apenas na câmara de ionizaçáo ) e triparamétrícos ( com sinais de
energia e perda de energia no gás da câmara de ionizaçáo em coincidência com o sinal
de tempo do CHEVRON ), simultaneamente.

A eficiência de deteção desse sistema pode ser determinada a partir da relação
entre o número de eventos do espectro triparamétrico, para partículas de um dado
número atômico ( Z ), e a soma do número total de eventos ( dos espectros bipa-
ramét ricos com os eventos correspondentes nos espectros triparamétricos ) na mesma
região de número atômico. A figura 20 mostra o resultado dessa análise, para as
partículas de 1 < Z < 11, com energia do projétil ( I0B ) de 48 MeV ( lab ). Pode-se
observar, a partir da figura 20, que a.eficiência de deteção para as partículas leves é
muito menor que a eficiência observada para as partículas de número atômico mais
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Figura 20: Eficiência de deteção de partículas, em função do número
atômico ( Z ) . Dados do sistema 10B + 10B, EM = 48 MeV; 9M = 16°, obtidos
com o sistema de deteção esquematizado na figura à direita [ Ref. 36 ].

elevado.

Outro fator limitante da eficiência é o ganho do multiplicador de elétrons
que depende, principalmente, da diferença de potencial entre a folha de carbono e
os "microchannel plates71 do CHEVRON, da taxa de contagem, da proximidade do
detetor ao alvo, das condições de pressão em que ele trabalha e do tempo que ele tem
de uso. As curvas características de ganho em função da taxa de contagem dependem
do particular tipo de "microchannel plate" utilizado e mostram um decréscimo no fator
de multiplicação com o aumento da taxa de contagem [ Ref. 22]. A alta sensibilidade
desse instrumento à radiação X, torna crítica sua utilização próximo ao alvo porque os
raios X produzidos podem diminuir a eficiência de deteção.

A comparação dos espectros singlts do detetor de barreira de superfície com
as projeções em energia de todos os eventos dos espectros biparamétricos, fornece
informações sobre a eficiência do sistema de tempo de vôo.

O ganho em energia dos espectros singks pode ser modificado de forma a fazê-lo
coincidir com as projeções em energia-do espectro biparamétrico correspondente. Esse
procedimento torna-se relativamente simples com a utilização do pacote de programas
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Figura 21: Ajustes de calibraçâo de energia dos espectros do detetor de
barreira de superfície, obtidos no multicanal "Northern" ( espectro inferior)
e das projeções no eixo de energia dos espectros biparamétricos ( espectro
superior ). Os espectros correspondem aos eventos detetados em 15°, para
energia de bombardeio de 26 MeV, no referencial do laboratório.

VAXPAK ( Ref. 38 ] implantado no computador VAX/VMS do Laboratório PeDetron.
A figura 21 apresenta uni exemplo de ajuste de calibraçâo em energia dos espectros
correspondentes a uma medida cm 15° para energia de bombardeio de 26 MeV.

Devido à dependência da eficiência de deteção do sistema de tempo de vôo
com o tipo de partícula, foram divididos os espectros de energia em três regiões: uma
região, em altas energias, que contém, praticamente, apenas eventos correspondentes ao
espalhamento elástico; uma região de baixas energias, onde a contribuição de partículas
leves ( preponderantemente, partículas alfa ) é expressiva; e, finalmente, uma região em
energias intermediárias, onde praticamente não há contribuição de partículas mais leves
que o projétil. O valor da eficiência de deteçào dos resíduos de fusão está relacionada
ao número de eventos observados na região intermediária de energia.

A possibilidade de separação dessas três regiões nos espectros de energia está
vinculada à relação entre o alcance das partículas leves no detetor de barreira de su-
perfície do sistema de tempo de vôo e a espessura do detetor. A figura 22 apresenta
parte de dois espectros biparamétricos de energia em função da massa da partícula
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de* -*tada, para a mesma energia de bombardeio e mesmo ângulo de deteção, obtidos
em duas séries de medidas diferentes. A espessura do detetor da figura 22a é maior que
a espessura do detetor correspondente à figura 22b, como se pode observar a partir da
comparação, nos dois espectros, do valor máximo da energia das partículas alfa dete-
tadas, relacionado ao poder de freiamento dessas partículas em cada um dos detetores.

Na medida da função de excitação, foi utilizado um detetor de barreira de
superfície relativamente fino quando comparado com o alcance das partículas alfa no
detetor. Esse fato permitiu delimitar as diferentes regiões de energia com boa precisão.
A figura 23 mostra os valores de eficiência na região intermediária de energia ( £int )
e a eficiência medida na região correspondente ao espalhamento elástico ( £eiâ$tic0 ) ,
para os diferentes espectros analisados. 0 número de eventos na região correspondente
ao espalhamento elástico é, em geral, muito maior que o número de eventos na região
intermediária, tanto nas projeções de energia dos espectros biparamétricos, como nos
espectros singles. A eficiência de deteção dos resíduos de fusão ( £/fc,s0 ) foi calculada
a partir do produto do valor da eficiência de deteção dos eventos na região do espalha-
mento elástico ( £,tá,uco ) correspondente, multiplicada pelo valor médio da razão entre
a eficiência obtida na região intermediária de energia e na correspondente região do
espalhamento elástico, sobre toda a série de medidas. Como os valores de €eií,tlcc são
muito precisos (incertezas da ordem de 1% ), esse procedimento permite obter valores
de £ju,-ao com incertezas da ordem de 4%.

Nos espectros de energia correspondentes à medida das distribuições angula-
res, contudo, não foi possível separar as regiões de energias "baixa" e "intermediária",
porque foi utilizado um detetor de barreira de superfície relativamente grosso. Nes-
ses espectros só foi possível a determinação independente dos valores da eficiência
de deteção para os eventos de espalhamento elástico, apresentados na figura 24. A
eficiência de fusão, nesse caso, foi estimada supondo ser diretamente proporcional à
eficiência para o espalhamento elástico, de forma análoga às medidas da função de ex-
citação. A eficiência para o espalhamento elástico varia muito pouco com o ângulo, nas

C medidas das distribuições angulares, para uma dada energia, como se pode observar na
r figura 24. Assim, o fator de proporcionalidade entre a eficiência de fusão e a eficiência
^ do espalhamento elástico foi suposto independente do ângulo e pode ser determinado
r , a partir da comparação direta dos valores normalizados de seção de choque diferencial

de fusão dos pontos repetidos nas duas séries de medidas. As incertezas no valor de
v £/utãoi P a r a a série das distribuições angulares, nesses casos, são da ordem de 4%.

O
C 2.8.2.3 O fator de normalização,

No cálculo da seção de choque diferencial de fusão, absoluta, é de fundamental
importância determinar o fator y Afl ' com boa precisão, lembrando que N4 é
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Figura 22: Comparação entre dois espectros medidos com detetor de bar-
reira de superfície de diferentes espessuras ( ver texto ). A figura superior
corresponde à medida realizada com de um detetor de barreira de superfície
de espessura maior que a da figura inferior. As poligonaís na figura mos-
tram as regiões correspondentes às partículas alfa detetadas no sistema de
tempo de vôo. ( Espectros obtidos para E,at = 26 MeV em $lai, = 15° )
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Figura 23: Eficiência de deteção na região intermediária de energia ( £int )
e na região correspondente ao espalhamento elástico ( £tf4#«eo ), na série de
medidas da função de excitaçao. A figura apresenta, também, a razão entre
€int e fe/irtieo, para cada medida.
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Figura 24: Eficiência de deteção dos eventos correspondentes ao espalha-
mento elástico de 9Be pelos constituintes do alvo, para a série de medidas
das distribuições angulares.
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o número de partículas no alvo e AÇICHEVRON é o ângulo sólido subentendido pelo
CHEVRON.

Essa constante de normalização pode ser obtida através do estudo do espalha-
mento elástico de 9Be pelo MSi. A seção de choque diferencial de espalhamento elástico
é definida, de forma análoga à seção de choque diferencial de fusão, pela expressão:

( j \ tláttiCO,SÍ yr i c • L • \

do\ = Yeli«USr,toparam.) ^
dfl / NFNA &flcHEVftOK Sttâitico

onde:
• Yeiàtttco{Si, biparam.) é o número de eventos do pico de espalhamento elástico nas

projeções de energia dos espectros biparamétricos;

• ^elástico é a eficiência de deteção para eventos na região do espalhamento elástico;

i .Xp é o número de partículas no feixe; e

• NA e AftcHEVRox como definido acima.

O fator de normalização w A{>
 !—; pode ser obtido através do ajuste, por

mínimos quadrados, de valores teóricos da seção de choque de espalhamento elástico e
dos valores experimentais ( não normalizados ), em ângulos dianteiros.

Os valores teóricos da seção de choque diferencial de espalhamento elástico
são obtidos através de cálculos de modelo ótico, com ajuda do programa PTOLEMY
[ Ref. 39 ]. O potencial nuclear utilizado no programa é do tipo Woods-Saxon conven-
cional com quatro parâmetros independentes da energia de bombardeio.

Os parâmetros óticos foram obtidos a partir do estudo de Balzer e colabora-
dores [ Ref. 33 ] sobre o espalhamento elástico de 9Be com sete núcleos pesados para
várias energias de bombardeio. Os autores obtiveram um potencial universal de 9Be
para alvos de MMg. 27A1, 28Si, 40Ca. 58Ni, natAg e 197Au, onde a difusividade ( c ) e a
razão entre a parte imaginária ( H o ) e a parte real ( Vo ) são muito bem definidas.

Para VÓ > 20 MeV, os parâmetros do potencial podem ser dados a partir das
seguintes relações:

Wo = (1.83VO+ 1.94 ) MeV (40)

aR = o; = 0.87 fm (41)

l ^alvo T ^projétil )

zk] (43)

onde:
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Tabela 1: Famílias de parâmetros do potencial ótico para o sistema
9 Be + 29Si [ Ref. 33 ] .

Vo (MeV)
20
40
60
100

ir0 (MeV)
38.54
75.14
111.74
184.94

rR = Tt (fm)
1.04
0.90
0.82
0.71

r c (fm)
0.72
0.72
0.72
0.72

aR — al ( f m )
0.87
0.87
0.87
0.87

• aR[i) é a difusividade do potencial real ( imaginário );

• rR[!) e ° raio reduzido do potencial real ( imaginário );

• R\ é uma correção do raio total de interação; e

e Apronta são os números de massa do alvo e do projétil, respectivamente.

Foi observado que os valores de difusividade e de Wo/Vo são bem maiores que
os encontrados para os dados de espalhamento elástico de íons de 12C e 1 6 0 para os
mesmos alvos considerados no caso do 9Be, e são semelhantes aos encontrados para os
potenciais de 6>7Li. A correção R\ é similar ao caso do potencial de 6>7Li, mas não é
necessária no caso do espalhamento de 12C e 16O.

Foram utilizados, para normalização, a média da seção de choque de espalha-
mento elástico esperada para quatro potenciais óticos (tabela 1 ), correspondentes a
Vo igual a 20, 40, 60 e 100 MeV ( figura 25 ).

As incertezas relativas na determinação da constante de normalização resulta-
ram da ordem de 2% para os dados das duas séries de medidas.

2.8.2.4 Comportamento dos dados das distribuições angulares

A figura 26 apresenta os valores experimentais das seções de choque diferenciais
dos resíduos de fusão ( ( ^ ) / l " B 0 ) em função do ângulo de deteção ( 9iab ), para as
energias de bombardeio de 26 e 38 MeV e em um intervalo angular de 7.5° a 35°, no
laboratório.

As duas distribuições angulares de fusão são apresentadas, também, em termos
de 4fc versus 0/Bt, ( figura 27 ), curvas mais convenientes para a obtenção dos valores de
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Figura 25: Distribuições angulares do espalhamento elástico do sistema
9Be + 29Si. As curvas correspondem aos valores médios de jj^ obtidos
a partir dos potenciais óticos da tabela 1. Os pontos correspondem aos
valores experimentais obtidos para £;„(, = 26 e 38 MeV.
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Figura 26: Valores experimentais de seção de choque diferencial de fusão
do sistema 9Be + ^Si, para energias de bombardeio de 26 e 38 MeV (lab).
As curvas correspondem às previsões do código LILITA, a menos da nor-
malização.

52



de
(mb/rad)

100000 -q

10000 -

íooo -

100 -j i r

10 20 30 40 *>lab(°)

Figura 27: Curvas de % do sistema 9Be + MSi, para as energias de bombar-
deio de 26 e 38 MeV (Iab). As curvas correspondem às previsões do código
LILITA, a menos da normalização.
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de partículas mais pesadas que seriam as responsáveis pela observação dos resíduos de
evaporação, em ângulos traseiros.

2.8.3 Seção de choque total de fusão

Para as energias de bombardeio de 26 e 38 MeV, no referencial do laboratório,
a seção de choque total de fusão ( Oj^sho ) è dada pela integração, em ângulo sólido,
das seções de choque diferenciais (jj^)'1"00, através da relação:

J d(l (45)

ou, em termos de ^ , definido anteriormente ( equação 44 ):

oju.ao = J~(elab)de (46)

onde 6lcib è o ângulo no referencial do laboratório para o qual foi medida a seção de
choque diferencial.

Em primeira aproximação, a seção de choque total de fusão é dada pela soma
das áreas dos trapézios sob as curvas f̂ em função do ângulo de deteção, como ilustra
a figura 28. 0 valor máximo de 0/aj, onde (%)**'*" se anula, foi estimado a partir da
tendência dos valores experimentais de jfc para ângulos traseiros, até alcançar o valor
de 1 mb/srad. Para as duas energias de bombardeio, &%" foi considerado ser (55 ± 5)°.

A contribuição da seção de choque calculada no intervalo de 0o a 10° é da
ordem de 30% na seção de choque total de fusão, para as duas energias de bombardeio.
Apesar da grande discrepância existente entre o valor experimental da seção de choque
diferencial de fusão, em 7.5°, e o valor previsto a partir dos cálculos do programa
LILITA ( da ordem de 25% menor que o valor experimental), o valor da seção de choque
total de fusão, nas duas energias, não se altera significativamente ( menos de 7% ).

A seção de choque calculada no intervalo angular de 35° a 55° contribui com
cerca de 10% para a seção de choque total de fusão.

Um procedimento mais preciso, para o cálculo da seção de choque total de
fusão, consiste em ajustar os dados, para $tat > 10°, pela função:

( 4 7 )
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Figura 28: Cálculo da seção de choque total de fusão, para o sistema
9Be + 29Si, pelo método de soma das áreas dos trapezios. Os dados da
figura correspondem aos valores de f̂ medidos para £/„* = 26 MeV.

56



j_fu»«o 100000
~ , ~ (rak/nd)

10000 -

1000 -

100
9labC)

Figura 29: Ajuste das distribuições angulares de fusão do sistema 9 Be + w Si ,
pela função:

onde A, B, C e D são parâmetros livres do ajuste. Os valores de seção de choque
obtidos a partir da integração da função ajustada ( figura 29 ), na região de 10° a 55°,
concordam entre 2% e 10% com os obtidos pelo cálculo das áreas dos trapézios, para
26 e 38 MeV, respectivamente.

A forma das distribuições angulares varia muito pouco com a energia do
projétil, o que permite calcular a seção de choque total de fusão a partir do valor
de *jg medido em 15°, através da seguinte relação:

(48)

onde C é um fator de escala, determinado a partir da razão entre a seção de choque
total e jg ( 15° ), das curvas das duas distribuições angulares medidas. A incerteza no
valor do fator de escala é de 7% e no valor das seções de choque totais de fusão é de
10 a 13%.

A tabela 2 apresenta os valores de seção de choque de fusão, para o sistema
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9Be + ^Si, para as energias entre 17 e 38 MeV ( lab ).

Tabela 2: Seção de choque total de fusão do sistema 9Be + "Si, em função
da energia de bombardeio.

c
C
r

c
ü
c
o

ECM (MeV)
15.26
17.17
19.84
22.13
24.42
26.71
29.00

469
767
769
884

1010
1096
1048

»(mb)

±60
±90
±70
±80
±100
±100
±100

t
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Capítulo 3

Discussão dos resultados

3.1 O Espalhamento Elástico

O comportamento da seção de choque de espalhamento elástico experimental
em função do ângulo de espalhamento, pode ser descrito satisfatoriamente através da
família universal de potenciais, obtido por R. Balzer e colaboradores [ Ref. 33 ] para
sistemas envolvendo projéteis de 9Be.

Além da grande difusividade e da grande razão entre as partes imaginária
( Wo ) e real ( Vo ) do potencial de interação, WQ/VQ, as distribuições angulares de
9Be elasticamente espalhado, por exemplo, por núcleos de 28Si, têm revelado uma
característica particularmente interessante: a presença de dois processos de absorção
diferentes. Isso pode ser distinguido, de maneira mais clara, no diagrama de Wegner
[ Ref. 41 ], mostrado na figura 30, onde o logarítmo da razão entre a seção de choque de
espalhamento elástico experimental e a seção de choque Rutherford é apresentado em
função d? distância clássica de máxima aproximação reduzida ( d ), definida a partir
da seguinte relação:

>-3\. 1 1
l *"»(fc*/2)J'

(49)

onde:

• D é a distância de máxima aproximação clássica;

são os números atômicos do alvo e projétil, respectivamente;
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Figura 30: Comparação entre a razão da seção de choque de espalhamento
elástico e seção de choque Rutherford dos sistemas 9Be + 28Si ( 20 MeV )
e " o -i- 28§j ( 3 6 \ ( e v )5 e m função da distância de máxima aproximação
reduzida (<?)•[ Figura extraída da referência 42 ]

• e é a constante de carga fundamental;

• ECM é a energia de bombardeio, no referencial do centro de massa;

é o ângulo de deteção, no referencial do centro de massa;

e Aprojétu são os números de massa do alvo e projétil, respectivamente.

A introdução de trajetórias clássicas de partículas em um campo coulombiano,
para a definição da distância de máxima aproximação, possibilita uma compreensão
qualitativa das características médias da interação do núcleo projétil com o núcleo alvo.

A partir da figura 30, pode-se observar que para o sistema 8Be + MSi [ Ref. 42 ],
o fluxo do canal elástico diminui mais devagar na região próxima à superfície ( d da
ordem de 1.7 a 2.15 fm ) do que na região mais interna do centro espalhador ( valores
infeiiores a 1.66 fm, aproximadamente ). A pequena inclinação da curva definida
pelos dados experimentais, na região mais externa, parece indicar a existência de um
mecanismo de menor absorção do que aquele que ocorre para valores de d inferiores
a 1.66 fm. Por outro lado, a região de d da ordem de 1.7 a 2.15 fm corresponde a
distâncias de máxima aproximação muito superiores aos valores dos raios de fusão,
na região 1 de energia encontrados na literatura ( os valores de TB são, em geral, da
ordem de 1.3 a 1.6 fm, para sistemas na região de massa de (ApTOjitn 4 Aaiw) < 80
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Figura 31: Valores experimentais da razão entre a seção de choque de espa-
Ihamento elástico e a seção de choque Rutherford, em função da distância
de máxima aproximação reduzida, para o sistema 9Be + 38Si em energias de
45.4 MeV ( círculos) e 34 MeV (triângulos ). A curva da figura representa
os valores médios de ofofoth para vários íons pesados ( A > 12 ) incidentes
sobre alvos de 28Si, em função de d. [ Figura extraída da referência 43 ]

[ Ref. 5 ] ). A absorção nessa região mais externa de d, tem sido, portanto, interpretada
como sendo devida a mecanismos diretos de reação.

Já no caso de reações induzidas por outros projéteis, como 12C , 14N, 160 e
1 80, os dados caem praticamente sobre uma curva comum no diagrama de Wegner
que apresenta, praticamente, apenas uma região de forte absorção para valores de d
inferiores a 1.68 fm ( figura 31 - obtida da Ref. 43 ).

Os dados do sistema 9Be + raSi, para £/oi(
9Be)= 26 MeV e 38 MeV, apresen-

tam um comportamento semelhante ao observado no sistema 9Be + 28Si, como mostra
a figura 32. Essa semelhança, contudo, não chega a surpreender, visto o bom acordo
entre as seções de choque de espalhamento elástico medidas e os valores teóricos obtidos
a partir da parametrização universal do potencial ótico, observado nos dois sistemas.

0 comportamento observado para esses dois sistemas acima, não é exclusivo
de reações envolvendo núcleos de 9Be como projéteis, mas também tem sido observado
no sistema 6Li + í8Si [ Ref. 10 ]. Desta maneira, a existência de uma região de fraca
absorção no diagrama de Wegner de sistemas envolvendo projéteis de 9Be e flLi, tem
sido apontada como uma clara evidência da influência da energia de ligação do projétil,
no potencial ótico.
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Figura 32: Diagrama de Wegner para o sistema 8Be + 29Si, para energias
de bombardeio de 26 e 38 MeV (lab ). As curvas da figura representam os
resultados do modelo ótico, a partir da família de parâmetros do potencial
ótico correspondente a Vo = 60 MeV, dado na tabela 1.
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A relativamente alta energia de ligação dos ions nC, 1 60 e MN parece prevenir
qualquer quebra substancial em grandes distâncias de interação, o que permite uma
perda de fluxo no cana) elástico apenas no caso em que os núcleos alcancem a distância
crítica para a fusão.

3.2 A função de excitação.

A seção de choque de fusão para o sistema 9Be + wSi está apresentada na
figura 33 em função do inverso da energia de bombardeio no referenciai do centro de
massa. Na região de energia estudada, a seção de choque de fusão cai quase linear-
mente com \/EcM à medida que a energia diminui. Esse comportamento da função de
excitação para a fusão concorda qualitativamente com o comportamento previsto pelo
modelo fenomenológico de Glas e Mosel, apresentado no capítulo 1.

Como pode ser observado na expressão 8 ( Capítulo 1 ), o modelo de Glas e
Mosel descreve a dependência da seção de choque de fusão com a energia de bombar-
deio em função de cinco parâmetros: Vg e RB ( altura e raio da barreira de fusão,
respectivamente), que descrevem os dados na região de baixas energias; V^ e R^
( Ver corresponde ao valor da energia potencial para r = R^, onde Re, ê a distância
crítica de fusão), que são mais sensíveis na região de energias intermediárias; e hu que
está relacionado com a curvatura da barreira de fusão, no ponto r = Rs-

As medidas da seção de choque de fusão até energias da ordem de 29 MeV
( CM ), não parecem abranger uma região de energia suficientemente larga para a
observação clara de alguma limitação na seção de choque de fusão para essa reação.
A energia de bombardeio de 9Be tem seu limite superior em cerca de 31 MeV ( no
centro de massa ), para o estado de carga 4+ do projétil ao emergir do "stripper", dada
pela máxima tensão disponível no terminal do acelerador, no período em que foram
realizadas as medidas. Desta maneira, apenas os parâmetros da barreira RB e V#
podem ser deduzidos com boa acuraria, a partir do ajuste dos dados, pela expressão 8.

A largura da barreira de fusão ( hu} ) foi mantida fixa em 2.0 ou 5.0 MeV,
que são os valores mais utilizados na literatura. Os quatro parâmetros remanescentes
( Vfi, RB, Ver, RCT ) foram varados, independentemente, de modo a ajustar os dados
para todas as energias. Foram utilizados valores de VB e V^ de 6 a 12 MeV, e para
RB e Rcr entre 6.0 e 8.0 fm. A figura 34 apresenta a correlação dos quatro parâmetros
livres para alguns valores escolhidos de Vg, VCT, RB e ReT , supondo hu=2.0 MeV. O
quadro central da figura contém a curva que determina o menor valor de \7 encon-
trado, e os valores finais dos parâmetros do modelo de Glas e Mosel, que minimizam
o x2, encontram-se na tabela 3. A curva cheia da figura 33 foi calculada a partir da
expressão 8 com os parâmetros da tabela 3.
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Figura 33: Seção de choque total de fusão para o sistema 9Be + 29Si. A
curva da figura corresponde ao cálculo do modelo de Glas e Mosel, com os
parâmetros da tabela 3, que fornecem o melhor ajuste dos dados experi-
mentais.

Tabela 3: Valores dos parâmetros do modelo de Glas & Mosel correspon-
dentes ao melhor ajuste dos dados de fusão do sistema eBe + wSi.

VB (MeV)
11.00 ± 1.00

R
7.8

\B (fm)
8 ± 0.50

hu!(MeV)
2.00

V
10

>„ (MeV)
.00 ± 1.00 7

Rcr
.00

(fm)
±0.50

c
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Figura 34: Correlação dos parâmetros do modelo de Glas e Mosel( V8, RB,
Ver> Rcn para ftw = 2.0 MeV ), para a determinação do melhor ajuste dos
dados experimentais do sistema "Be + "'Si.



Na figura 35 é apresentada a sistemática feita por Kovar e colaboradores
[ Ref. 5 ], a partir dos dados de fusão na região I de energia, para sistemas envol-
vendo projéteis de C, 0 e Cl, juntamente com os valores de VB e RB obtidos a partir
dos dados do sistema 9Be + ^Si.

Podemos observar nessa figura que o valor de RB obtido mostra-se compatível
com o valor esperado a partir da sistemática de Kovar, enquanto que o valor da altura
da barreira coulombiana, para a onda 5, parece ser maior em relação ao esperado nessa
sistemática. Contudo, o acréscimo na figura 35 dos valores de VB e RB para vários
sistemas nessa região de massa, medidos recentemente, revela grandes flutuações dos
valores de VB como função de (Á^i{tU + AlJ^,) (ver figura 36). A origem dessa grande
flutuação nos valores de VB não pode ser entendida a partir de medidas inclusivas
da seção de choque de fusão, nem em termos dos modelos macroscópicos que tentam
explicar a fusão nessa região de energia.

Um estudo recente sobre a influência da assimetria de massa do canal de en-
trada na limitação da seção de choque de fusão, na região II de energia { Ref. 57 ],
tem apontado que a fusão é menos inibida para canais de entrada assimétricos. Para
esse estudo, foi definida uma seção de choque reduzida de fusão, o"*lio, a partir dos
valores da seção de choque de fusão ( 0/u,ac. )i da energia de bombardeio, no referencial
do centro de massa ( ECM ) e do raio da barr eira de interação ( RB ), para um dado
sistema, relacionados através da expressão:

rei _
5
B

A apresentação dos dados de fusão em termos da orf*tig como função da energia
disponível acima da barreira, ( ECM ~ Vfe ), permite uma renormalizaçâo dos dados de
fusão na região I para diferentes canais de entrada, região onde os efeitos geométricos
são predominantes na determinação da seção de choque de fusão. Desta maneira,
os dados de fusão correspondentes à região I de energia, determinam uma reta com
coeficiente angular ir, no gráfico o"*tio versus ( ECM ~ VB )• Com o aumento da energia
de bombardeio, novos canais de reação são abertos, e podem levar a uma inibição da
seção de choque de fusão ( região 11 de energia). Esse efeito determina, então, uma
nova linha no gráfico off*tioy- ( ECM — VB ), que se desvia da primeira de um ângulo o
( ver figura 37 ).

Assim, foi possível estabelecer, de forma quantitativa, uma correlação entre
um fator de inibição de fusão ( F1F = tan a ) e a assimetria de massa do canal de
entrada ( i] ), definida como:

A ~ '•/et*

''fitado T '•Uvt

onde Aiett ( v4p£jodt, ) é o número de massa do parceiro leve ( pesado ) para um dado
canal de entrada, e apresentada na figura 38. Correlações semelhantes podem ser
obtidas a partir dos dados disponíveis na literatura [ Ref. 58 e 59, por exemplo ].
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+ l4N
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+ l60
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5.337
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5.53
5.42
7.70
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Figura 36: Valores de Va e /?/>, em função de (A]f3+A\/3) para alguns sistemas
não incluídos no estudo sistemático realizado por Kovar e colaboradores
[ Ref. 5 ] .
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Figura 38: Valores do fator de inibição de fusão ( FIF ) em função da assime-
tria de massa do canal de entrada (»? ) . [ Figura extraída da referência 57 ]



A figura 39 mostra os resultados obtidos para quatro canais de mirada que le-
vam à formação do mesmo núcleo composto ( Aievt + Apt,ado = 38 ), entre eles o sistema
9Be + wSi. Pode-se observar, claramente que o sistema simétrico apresenta uma li-
mitação muito forte da seção de choque de fusão a partir de energias de bombardeio
da ordem de 2.6 vezes o valor da barreira. Os valores de F1F determinados para esses
quatro sistemas estão na figura 40.

A seção de choque total de fusão, como discutido no capítulo 1, pode também
ser usada para estimar o valor do momento angular crítico ( („ ), associado ao processo
de fusão. A equação 19, do capítulo 1, relaciona diretamente a seção de choque de fusão
e o momento angular crítico de fusão, quando assumido o modelo de corte abrupto para
o momento angular orbital. A figura 41 apresenta a dependência do momento angular
crítico com a energia de excitação do núcleo composto MAr*, formado a partir da reação
9Be + wSi. Também estão mostrados na figura a curva determinada pelos valores do
momento angular rasante ( tra3 ) para esse sistema, obtidos a partir dos valores da
seção de choque de reação determinados a partir dos potenciais óticos apresentados na
tabela 1. As linhas lisa e pontilhada, que aparecem na figura, representam os valores
de íCT(tçr + 1) obtidos a partir das expressões 14 ( linha de yrast do núcleo MAr" ) e
17 ( linha estatística de yrast ), respectivamente.

Os valores de momento angular crítico de fusão, não coincidem com os valores
de momento angular rasante, mesmo em energias de excitaçào baixas, conseqüência
da grande diferença entre a seção de choque de fusão e a seção de choque de reação.
Por outro lado, os valores de momento angular crítico encontrados não podem ser
entendidos em termos das propriedades do núcleo composto, como sua linha de yrast
ou a linha estatística de yrast. Pressupõe-se que as ondas parciais rasantes devam
contribuir para processos diretos.

A figura 42 apresenta os resultados obtidos a partir dos dados de fusão para
quatro canais de entrada que levam à formação do núcleo composto ^Ar". O fato
significativo dos dados da figura 42 é que os valores de momentos angular crítico, de-
terminados para os quatro canais de entrada, não mostram tendências de convergência
em nenhuma região do plano E'- ((f. + 1). A limitação comum no momento angular
crítico de diferentes canais de entrada, que levam à formação de um núcleo composto
específico, é uma característica que coloca em evidência a limitação da seção de cho-
que de fusão devido a alguma propriedade do núcleo composto. Embora os quatro
canais de entrada da figura 42 ainda possam alcançar um limite comum nos valores de
momento angular crítico de fusão, em energias maiores, o mecanismo responsável pela
limitação da seção de choque de fusão em baixas energias não parece estar relacionado
às linhas de yrast ou estatística de yrast. Resultados similares tem sido observados
para sistemas que levam aos núcleos compostos 22i33Na [ Ref. 60 ] e 26AI [ Ref. 61 ].
A coincidência entre os dados dos sistemas *Be + 29Si e n B + J7Al, então, não deve
ser atribuida a alguma propriedade do núcleo composto, mas pode ser simplesmente
conseqüência do valor de Q para o canal de entrada e da competição da fusão com
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Figura 39: Seção de choque reduzida de fusão ( equação 50 ) em função
de ( Ecu - VB ), para os sistemas »Be + wSi, »B + J7A1 [ Ref. 50 ],
"C + MMg ( Ref. 51 ] e I9F + WF [ Ref. 53 ], que levam & formação do
núcleo composto MAr.
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Figura 41: Energia de excitaçâo do núcleo composto (MAr) formado n« fusão
dos núcleos 9Be + wSi, em função de !„{£„ +1). As curvas lisa e pontilhada
correspondem, respectivamente, às previsões para o momento angular pela
linha de yrast ( expressão 14 ) e linha estatística de yrast (expressão 17 )> Os
valores médios do momento angular rasante, calculados a partir do potencial
ótico ( tabela 1 ), determinam a reta tracejada da figura.
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Figura 42: Energia de excitação do núcleo composto (MAr) em função de
tcAlcr + 1), para os sistemas 9Be + 29Si, "B + 27AI [ Ref. 50 ], "C + 26Mg
[ Ref. 51 ] e 19F + 19F [ Ref. 53 ]. As curvas lisa e pontilhada correspondem,
respectivamente, às previsões para o momento angular pela linha de yrast
( expressão 14 ) e linha estatística de yrast ( expressão 17 ).
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Figura 43: Comparação entre a seção de choque total de fusão e seção de
choque total de reação, para o sistema 9Be + wSí.

outros processos em baixas energias, efeitos que, acidentalmente combinados, podem
levar a valores comuns de momento angular crítico, para os dois canais de entrada em
questão.

3.3 Contribuição da seção de choque de fusão na
seção de choque de reação.

Os valores de seção de choque de reação podem ser obtidos diretamente a partir
dos potenciais óticos ( tabela 1 ) que ajustam os dados de espalhamento elástico. Na
figura 43 são apresentados os valores médios das seções de choque de reação para
os quatro potenciais óticos estudados, procedimento este, que permite estimar uma
incerteza da ordem de 5 % para os valores absolutos da seção de choque de reação.
Para comparação, são apresentados também os valores da seção de choque de fusão
para o sistema 9Be + wSí.

A seção de choque de fusão representa apenas 40 a 66 % da seção de choque
de reação. A grande diferença entre a seção de choque de fusão e a seção de choque
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Figura 44: Valores da seção de choque de fusão ( aíu,-ao ), seção de choque
de processos diretos (<7*r ) e seção de choque total de reação ( <rrtac-ao ) para
os sistemas 6Li + 28Si, 9Be -f 38Si e 13C + 38Sí. As curvas são apenas guias
visuais. [ Figura extraída da referência 10 ]

de reação, para uma dada energia, tem sido interpretada, no caso específico de reações
envolvendo núcleos de ftBe ( por exemplo, a energia de ligação de um neutron, no 9Be
é da ordem de 1.67 MeV ), como uma conseqüência da baixa energia de ligação dos
núcleos de 9Be e da grande probabilidade de ocorrência de reações diretas em energias
muito baixas, no caso de sistemas muito leves, de uma forma geral. Ao contrário
da fusão em sistemas envolvendo íons fortemente ligados, como 12C e 1 60, a seção
de choque de "break-up" para 9Be é uma fração significativa da seção de choque de
reação, mesmo em baixas energias [ Ref. 10 ]. Também, na interação de outros núcleos
fracamente ligados como 6Li e 7Li, tem sido demonstrada a importância do processo
de "break-up" | Ref. 62 ].

Hugí e colaboradores [ Ref. 10 ], estudaram a importância relativa dos proces-
sos de fusão e reações diretas na seção de choque de reação, para o caso de sistemas
envolvendo projéteis com baixa energia de ligação (isto é, 9Be e *Li) em comparação
com outros fortemente ligados ( isto é, I2C ), e o núcleo alvo MSi. Observaram que
a contribuição da seção de choque de fusão na seção de choque total de reação é, em
média, menor para o sistema 9Be + MSi, quando comparado com 6Li + 38Si, como
mostra a figura 44 ( Ref. 10 ]. Neste caso, a identificação dos vários processos ( isto é,
fusão e reações diretas ) foi feita a partir dos espectros de energia das partículas leves
detetadas.
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O mesmo grupo, também observou que, para o sistema 6Li + MSi, o mecanismo
de reação direta mais importante é a transferência de neutrons, que é responsável por
aproximadamente 50% da seção de choque total de processos diretos. O restante é
repartido, principalmente, entre o "break-up" ( 6Li —» o + d ) e processos de trans-
ferência de partículas alfa ( a fragmentação em 3 corpos é desprezível [ Ref. 63 ]). O
espalhamento inelástico contribui com uma pequena porcentagem.

Da mesma forma, segundo esse trabalho, os processos de transferência de
partículas alfa e 5He, para o sistema 9Be •+ 2gSi, se torna mais provável com o aumento
de energia, tendo seção de choque desprezível em energias de bombardeio baixas ( ener-
gias até 1.20 vezes a altura da barreira de fusão ) até contribuir com 50% da seção de
choque quasi-elástica, para energias mais elevadas. Em baixas energias, os processos de
"break-up" e transferência de nêutron contribuem, praticamente, com a mesma intensi-
dade na seção de choque de processos diretos. O espalhamento inelástico é responsável
por uma pequena porcentagem entre todos os processos diretos, de maneira semelhante
ao caso mencionado anteriormente.

Por último, o sistema 12C -f 28Si apresenta, segundo esse estudo, uma parti-
cipação muito expressiva do espalhamento inelástico, responsável por cerca de 2/3 da
seção de choque total de reações diretas. Os espectros de partículas alfa apresentam
um grande número de partículas alfa emitidas com alta energia, provenientes possi-
velmente de uma reação de transferência que leva ao resíduo 8Be*, ou de reações de
transferência de 2 partículas alfa ou 8Be.

A dependência da razão entre a seção de choque de fusão e seção de choque
de reação ( J7e"<*ó )> c o m a e n e r 8 ' a de bombardeio, para as reações *Be,6Li,12C + MSi
[ Ref. 10 ] ( figura 45 ), apresenta aspectos interessantes. Os valores médios dessa
razão, para o sistema 9Be + 2BSi, sugerem uma ligeira diminuição da participação da
fusão em baixas energias de bombardeio. Uma seção de choque de fusão desprezível,
seria esperada para energias inferiores à da altura da barreira coulombiana ( 8.8 MeV,
para o sistema 9Be + 28Si ). Outra característica dos dados mostrados na figura 45 é
que o sistema 9Be + J8Si apresenta, em média, uma contribução pequena do processo
de fusão, em relação aos outros dois sistemas. E importante ressaltar que esses dados
foram analisados pelo mesmo grupo, o que excluí, a priori, problemas de normalização
das seções de choque de fusão e de reação para os três sistemas.

Na tentativa de se comprender a dependência de / /^ '^ com a energia de
bombardeio, em termos da estrutura do projétil, foi realizado um estudo sistemático
de outras reações que envolvem núcleos de 9Be como projéteis.

Para a comparação dos resultados de diferentes trabalhos é importante levar
em conta a definição experimental de seção de choque de fusão, particularmente crítica
para sistemas leves. A tabela 4 contém um resumo do arranjo experimental e partículas
detetadas, para cada um dos sistemas que serão apresentados mais adiante. A coluna

77



1.2

r«*c(o
1 -

0.8 -

0.6 -

0.4 -

0.2 -

• *Li + "Si
D 'Be + 28Si

"C + "Si

~r
5

10

'CM

15

(MeV)
20 25 30

Figura 45: Razão da seção de choque de fusão e a seção de choque total
de reação ( */wV ) em função da energia de bombardeio, para os sistemas
6 28 9 T 28 12 28 [ f ]6Lí + 28Si, 28Si e 12C + 28Si [ Ref. 10

"normalização", nessa tabela, nos permite identificar os casos em que a seção de choque
de fusão foi normalizada a partir de dados do espalhamento elástico. Essa condição
contribui para o aumento da confiabilidade da dependência da ***££0 com a energia.
Não foram incluídos, nesse estudo, os resultados das medidas referentes aos sistemas
9Be + 28Si e 9Be + ""'Ca, medidos por Eck e colaboradores [ Ref. 43 e 66, respecti-
vamente ]. 0 valor de seção de choque de fusão obtido por esse grupo para o sistema
9Be + 28Si, para energia de bombardeio de 30 MeV (lab), é, aproximadamente, 50%
inferior ao valor encontrado por Hugi e colaboradores [ Ref. 10 ]. Essa diferença nos
valores da seção de choque de fusão tem sido atribuída a problemas na análise dos
dados realizada pelo grupo de Eck [ Ref. 43 ].

A figura 46 apresenta os valores de ***ècà<> P a r a diferen tes reações induzidas
por núcleos de 9Be, como função da energia disponível acima da barreira ( ECM — \'B ) ,
uma vez que a fusão só se manifesta, para esses sistemas, de maneira expressiva, para
energias acima da barreira.

De uma forma geral, os valores de Ij'atlo aP i e s e i l 1am comportamentos seme-
lhantes como função da energia disponível acima da baneira ( ECM — ̂ B ) » como
mostra a figura 46. Ern baixas energias, os valores de g*/("*&

£
0 são uma função crescente

de ( ECM - VB ). permanecendo praticamente constantes ao atingirem o valor de ^ ^
em torno de .60 a .70 ( ~ ^ j |'ofurafS* ), a partir de energias superiores a. aproximada-
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Tabela 4: Resumo sobre as medidas de fusão dos sistemas estudados, na
investigação da contribuição de fusão na seção de choque de reação

Reação

9Be
9Be
9Be
9Be
9Be
9Be
9Be

9Be
6Li
"C
"B
"B
"C

i » F

+ 10B
+ "B
+ "C
+ 12C
+ MSi
+ 28Si
+ "Si
+ <°Ca
+ MSi
+ »Si
+ »c
i 27*1

T *»l

+ *Mg
+ 19F

Sistema de
deteção

Cl
Cl

E-AE
E-AE
E-AE

Cl
TV
Cl

E-AE
E-AE
TV
TV
Cl
TV

Partículas
detetadas

RE
RE

p,d,t,o
p,d,t,<*
p,d,l,o

RE
RE
RE

p,d,o
p,d,a
RE
RE
RE
RE

Normalização pelo
espalh. elásticof

Sim
Sim

Não especificado
Não especificado

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Ref.

64
64
65
65»
10
43
o
66
10
10
67
50
51
53

Legenda: Cl - Câmara de ionização; E-AE - Telescópio E-AE ; TV - Tempo de
vôo.

* Dados extraídos da ügura 8, da referência 65

o Presente trabalho

f Normalização realizada pelos autores do trabalho
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Figura 46: Razão da seção de choque de fusão e a seção de choque total de
reação ( *-f"'*?) em função de (ECM ~ VB) para sistemas cujos projéteis são
9Be ( tabeYál ).
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mente, duas vezes a energia da altura da barreira de fusão. Por outro lado, na região
de baixas energias, os sistemas 9Be + 12C e *Be + 28Si parecem apresentar valores de
•^s~ sensivelmente maiores que no caso envolvendo alvos de 10B e !1B. Apesar das
grandes incertezas envolvidas na determinação dos valores da razão entre a seção de
choque de fusão e a seção de choque de reação, os dados disponíveis parecem sugerir
que no caso de sistemas envolvendo núcleos múltiplos de alfa a fusão parece ser, de
alguma maneira, favorecida em energias próximas à barreira, quando comparados com
sistemas que apresentam como alvos núcleos nãc múltiplos de alfa. Este fato pode estar
vinculado, de alguma maneira, a características específicas da estrutura dos núcleos do
alvo ( energia de ligação média, estrutura de "clusters" dos núcleos múltiplos de alfa,
entre outros ). Em resumo, pode-se observar, a partir da figura 46, que é nessa região
onde a contribuição da fusão para a seção de choque de reação parece ser mais sensível
à estrutura do alvo.

0 estudo de outros sistemas que não envolvem projéteis de 9Be, ( por exemplo,

( figura 47 ), semelhante ao observado para sistemas com projéteis de 9Be. Os dois
sistemas da figura 47 apresentam, em média, o mesmo valor de //e"c*a*o l*

0'1"""06 que é
maior que o observado para reações induzidas por 'Be. Observa-se, novamente, que
para energias próximas à barreira o sistema que envolve o alvo de 12C apresenta valores
de j^ lg j bem maiores que os valores de Ĵ *'*̂  do sistema n B + 27A1.

Para o sistema "B -f- 27A1 ( figura 47 ), pode ser observada uma diminuição da
r participação da seção de choque de fusão na seção de choque de reação após atingir a sa-

turação ( ^^ |""" o e i < > = 0.85 ± 0.09 ), para energias superiores a 28.5 MeV ( CM ). É
• nesse valor de energia que tem início a competição entre os processos de fusão completa

e fusão imcompJeta, segundo a sistemática levantada por Morgenstern et ai. [ Ref. 68 ].

Os valores para os quais a razão entre a seção de choque de fusão e a seção
de choque de reação satura ( ^ ^ |*o'urocio ), parecem estar relacionados, portanto,

' com a partícula leve envolvida na reação. Em particular, para os sistemas que levam
( à formação do núcleo composto wAr ( figura 48 ), parece haver uma tendência de
( • aumento de f}f^i\'atuTaeio com a energia de ligação de um nucleon ou "cluster** na
r partícula leve da colisão ( tabela 5 ).
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Figura 47: Razão da seção de choque de fusão e a seção de choque total de
reação ( tiMiü.) e m função de (ECM - VB) para sistemas cujos projéteis são

^reoeôo

"B ( tabela 4 ).
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reacao
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Figura 48: Razão da seção de choque de fusão e a seção de choque total de
reação ( ^tSí5£) em função de {ECM~ Vfl) para sistemas que levam à formação
do núcleo composto MAr (tabela 4 ). As curvas da figura são apenas guias
visuais.

Tabela 5: Valores de £^|">«"»"' em função da energia de ligação de um
nucleon ou "cluster" ( '£ ) nos projéteis dos sistemas apresentados na fi-
gura 48.

ôBe

»c
19p

Reação
-» n +
•-» o +
- • o +
-» a +

*Be
7Li
8Be
i s N

£ ( MeV )
1.67
8.70
7.37
4.01

0.65±0.05
0.80±0.04
0.87±0.05
0.75±0.05
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Capítulo 4

Conclusões e comentários finais

A função de excitação do sistema 9Be + 29Si apresentou um comportamento
médio semelhante a outros sistemas, nessa região de massa. As medidas obtidas para
a seção de choque de fusão desse sistema, no intervalo de energia investigado, não
permitiram uma conclusão definitiva sobre a origem de qualquer limitação da seção
de choque de fusão, em altas energias ( Região II ). No entanto, os valores de seção
de choque de fusão medidos em energias mais elevadas parecem estar de acordo com
o comportamento esperado, com base na assimetria de massa no canal de entrada
[ Ref. 57 ].

Em geral, foi observada uma forte inibição da probabilidade de fusão para o
sistema, em todo o intervalo de energias estudado. Esse fato se refletiu em termos do
modelo de Glas e Mosel, como um crescimento anômalo da altura da barreira de fusão
( V& ) e uma leve diminuição de seu raio ( R& ), em relação aos valores estimados a partir
da sistemática de Kovar e colaboradores [ Ref. 5 ]. Entretanto, os valores de momento
angular crítico de fusão obtidos experimentalmente, por sua vez, não permitem uma
caracterização de limitação com base nas características do núcleo composto formado.

Estudos sistemáticos de reações entre íons de peso médio [ Ref. 69 a 71 ], tem
apontado um relativo desfavoreci men to do mecanismo de fusão para sistemas envol-
vei; do. pelo menos, um núcleo muito leve ( núcleos s-p). Dessa maneira, a diminuição
do valor médio de Tíg, assim como o aumento do valor médio de V&, pode ser associado
à não saturação da energia de ligação por nucleon ( em aproximadamente 8 MeV ) dos
núcleos leves, o que favorece, de alguma maneira, a abertura de importantes canais
direto? de reação como o processo de rbreak-up~ e transferência. Núcleo» fracamente
ligados, como o 9Be, cuja energia de ligação de um néutron é de apenas 1.67 MeV,
poderiam ter diminuiria a probabilidade de sobrevivência antes que a fusão pudesse
ocorrer, o que levaria a uma inibição da seção de choque de fusão.
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Recentemente, tem sido desenvolvido por Hussein e colaboradores um modelo
que leva em conta a competição do processo de "break-up" com a fusão de íons pe-
sados leves [ Ref. 72 ]. Nesse trabalho, o desfavorecimento da fusão, na região I de
energia, é uma conseqüência natural da abertura do canal de fragmentação e é descrito
pelos cálculos, da seguinte maneira: os coeficientes de transmissão através da barreira
de fusão, TtF

y ( expressão 6, por exemplo ), são multiplicados pela probabilidade de
sobrevivência do núcleo leve, [1 — Tf1"), para cada onda parcial i. Assim, a seção de
choque de fusão inibida, <7/{^o, é dada por :

Wll - T/-1 (52)
í=0

L.C.F. Canto e colaboradores [ Ref. 73 e 74 ], obtiveram uma expressão
analítica para o cálculo da probabilidade de "break-up", 7/**, que tem como único
parâmetro livre um fator que mede o grau de acoplamento entre o canal elástico e o
canal de "break-up". A probabilidade de sobrevivência, determinada a partir dessa ex-
pressão, depende sensivelmente da energia de quebra em dois "clusters" de um dos íons
da interação, fazendo com que o processo de "break-up" seja desprezível para sistemas
envolvendo íons com energias médias de ligação maiores que 8 MeV. Desta maneira,
esse resultado mostra-se compatível com o observado, por exemplo, na comparação
entre a razão da seção de choque de fusão e a seção de choque de reação para os quatro
sistemas que levam à formação do núcleo composto MAr ( figura 48 ).

A figura 49, mostra o comportamento com a energia dos valores de (ff*^
calculados a partir da expressão 52, para valores de Va e RB obtidos da sistemática
de Kovar e colaboradores [ Ref. 5 ], de forma a reproduzir os dados experimentais. A
curva tracejada da figura representa o comportamento médio da seção de choque de
fusão, no modelo de penetração de barreira ( oíu,io), calculada a partir da expressão
52, supondo que a probabilidade de sobrevivência do núcleo leve é igual a 1, para cada
onda parcial £.

A razão entre o'/^J^ e a seção de choque de reação, para cada energia, mostra
uma dependência com a energia de bombardeio semelhante ao comportamento médio
dos dados experimentais, para vários sistemas envolvendo o projétil 'Be.

Os resultados obtidos neste trabalho revelam dois graus de liberdade macros-
cópicos, relacionados com o canal de entrada, que se mostraram determinantes no
favorecimento ou inibiçáo da fusão, em relação a outros mecanismos de reação. No
caso específico do sistema *Be + wSi, verificou-se que o elevado grau de assimetria de
massa no canal de entrada ( rj= .526 ), torna a fusão altamente provável, uma vez
penetrada a barreira de interação, quando comparado aos sistemas " B + 2"A1. 12C +
26Mg. 19F + l ôF. Tal comportamento é justificado pelo modelo da gola líquida, uma
v< que, para sistemas mais assimétricos, a fusão rrequer" menos energia de superfície.
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Figura 49: Comportamento dos valores de o'/j?io com a energia de bombar-
deio para o sistema 9Be + 29Si ( curva cheia ). A linha tracejada representa
os valores de seção de choque de fusão ( O]ut-aa ) , no modelo de penetração
de barreira ( [1 - 71/"] = 1 ). A curva pontilhada representa os valores de
seção de choque de reação.

Por outro lado, a baixa energia de ligação do neutron no 9Be permite uma perda
apreciável de fluxo no canal de entrada, de tal forma que uma fração reduzida sobreviva
a ponto de sobrepujar a barreira de interação. Uma correlação nítida entre a energia
de ligação de um nucleon ou "cluster" na partícula leve da colisão e a probabilidade de
fusão foi estabelecida neste trabalho.
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