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Resumo

O excesso de fusão abaixo da barreira observado em colisões de íons pesados é estudado

em um modelo de gota líquida. É mostrado que graus de liberdade associados à formação

de um "pescoço" entre o projétil e o alvo desempenham um papel importante durante

o processo de fusão, e atuam no sentido de aumentar as taxas de fusão em energias

baixas. A comparação entre as previsões do modelo e os resultados experimentais revela

um acordo bastante satisfatório, e discrepâncias significativas parecem ser encontradas

apenas em sistemas onde efeitos específicos de estrutura nuclear devem ser considerados.

Abstract

The enhancement of sub-barrier fusion observed in heavy ion collisions is studied in a

liquid-drop model. It is shown that shape degrees of freedom related to neck formation

play an important role in the fusion proccess, and increase the low energy fusion rates.

The model predictions are in a quite satisfactory agreement with the experimental data,

and major discrepancies seem to be found only for those systems where specific nuclear

structure effects should also be considered.
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INTRODUÇÃO.

Uma das características mais fascinantes dos sistemas quânticos é a sua habilidade em

atravessar regiões que lhe seriam vedadas, fossem válidas as leis da física clássica. Este

fenômeno, o "efeito túnel", é fundamental para a compreensão de diversas áreas da

ciência. Na física nuclear, ele é o responsável pelo decaimento alfa, a fissão espontânea,

e as reações de fusão que produzem energia nas estrelas.

O estudo da fusão nuclear em energias muito baixas, onde ela só pode ocorrer via

o efeito túnel, sempre atraiu grande interesse, devido à sua relevância para os processos

de nucleossihtese estelar, a pesquisa de fontes alternativas de energia, e a produção de

elementos superpesados. Ficou bem estabelecido que, na maioria dos casos, as reações

de fusão entre íons "leves" poderiam ser descritas como um processo de tunelamento pela

barreira unidimensional gerada pela combinação da atração nuclear com as repulsões

coulombiana e centrifuga. Veio então como uma grande surpresa a descoberta de que,

para íons mais pesados, o mesmo modelo previa seções de choque que ficavam ordens de

grandeza abaixo das encontradas experimentalmente. Este "excesso" de fusão abaixo

da barreira foi interpretado como evidência de que outros graus de liberdade, além da

distância entre o projétil e o alvo, devem desempenhar um papel decisivo no processo.

Assim, os resultados experimentais têm sido explicados a partir de efeitos associados a

deformações estáticas, vibrações coletivas lentas, transferência de nucleons de Valencia,

e outros aspectos específicos da estrutura nuclear de cada sistema. As referências [St 85]

e [Be 85] contêm revisões bastante amplas sobre o assunto.

No presente trabalho nós adotaremos um ponto de vista diferente, e tentaremos

compreender a fusão abaixo da barreira a partir de um modelo de "gota líquida", no

qual os novos graus de liberdade estarão associados apenas a propriedades globais da

matéria nuclear, e detalhes relativos à estrutura nuclear de cada sistema serão ignorados.

Iniciaremos a nossa discussão no capítulo 2, desenvolvendo a descrição unidimen-

sional do processo de fusão, e mostrando a sua incapacidade em descrever a fusão de íons
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pesados em energias próximas e abaixo da barreira. Em seguida, no mesmo capítulo,

discutiremos alguns dos graus de liberdade que têm sido introduzidos para superar as

limitações do modelo unidimensional. Embora a maior parte deste capítulo seja uma

revisão de material bem conhecido, ele contém alguns aspectos novos, como a crítica

feita na seção 2.2 a um método muito usado para extrair o raio e a altura da barreira a

partir dos resultados experimentais. Nós também mostramos que a comparação entre os

dados experimentais e as previsões dos modelos multidimensionais pode tornar-se muito

simples, se for realizada em termos de uma grandeza, o "deslocamento assintótico", para

a qual é possível encontrar expressões analíticas elementares em quase todos os casos.

No capítulo 3 apresentaremos o nosso modelo de gota líquida para a fusão. Os

novos graus de liberdade definidos neste modelo estão associados a um tipo particular

de deformação do sistema projétil-alvo, gerada pelo desenvolvimento de uma espécie

de "pescoço" entre estes núcleos. Cálculos da seção de choque de fusão e do momento

angular médio do núcleo composto serão apresentados para sistemas simétricos (em que

o projétil é igual ao alvo), e comparados com os resultados experimentais disponíveis.

No caso de sistemas assimétricos mostraremos apenas as previsões do modelo para o

deslocamento assintótico, que serão comparadas com os dados. Tambe'm discutiremos

neste capítulo como os processos de formação de pescoço podem explicar a existência

de colisões muito inelásticas ("deep-inelastic collisions") em energias abaixo da barreira

coulombiana.

Finalmente, no capítulo 4 faremos um resumo e discussão dos principais resultados

obtidos, e apontaremos alguns caminhos para desenvolvimentos futuros do modelo.

A maior parte dos resultados apresentados nesta tese pode ser encontrada nas

referências [Ag 85, Ag 87, Ag 87b, Ag 88], publicadas em colaboração com Valmar

Barbosa, Luiz Felipe Canto e Raul Donangelo.
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2.1. A Fusão de Ions Pesados.

A) 0 concetto de fusão.

Chamamos de fusão ao processo em que dois núcleos coalescem para formar um único

sistema composto, no qual todos os graus de liberdade estão em equilíbrio. A memória

que este sistema conserva dos estágios anteriores à sua formação se limita apenas às

grandezas conservadas, como a energia, o momento angular, o momento linear, a carga

total e o número de nucleons (número bariônico).

A vida média do núcleo composto formado com a fusão é geralmente muito curta.

Ela pode ir desde 10~16 s, para núcleos pesados com baixa energia de excitação, até

10~21 s, para núcleos leves com energia de excitação alta [Ba 80]. Se o núcleo composto

não for muito pesado (ZNC < 60, digamos), e não possuir um momento angular muito

alto, o seu decaimento se dará tipicamente pela "evaporação'' de neutrons e outras

partículas leves (protons, alfas, etc ...). A evaporação é seguida, em geral, por uma

"cascata" de decaimentos gama que leva o "resíduo de evaporação" até o seu estado

fundamental. Para sistemas mais pesados a fissão começa a competir com a evaporação,

até tornar-se (para ZNC > 80, aproximadamente) o modo dominante de decaimento. O

processo em que a fusão é seguida pela fissão costuma ser chamado de "fusão-fissão".

Uma coisa é saber definir fusão. Outra coisa, bem mais difícil, é poder reconhecê-la

experimentalmente. A pequena vida média do núcleo composto faz com que a iden-

tificação experimental do processo de fusão só seja possível através da observação dos

resíduos de evaporação, ou dos fragmentos de fissão. Em algumas situações, entretanto,

outros processos envolvendo o projétil e o alvo podem produzir estados finais que se con-

fundem com os resultados do decaimento do núcleo composto. Nestes casos, modelos

teóricos são em geral usados para distinguir a fusão dos outros processos.
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B) A seção de choque de fusão.

A seção de choque de fusão de dois núcleos depende da energia de colisão de uma forma

tal que dois regimes bem distintos podem ser observados. No primeiro, que corresponde

às baixas energias, a seção de choque de fusão fff(E) acompanha de perto a seção de

choque de reação <rr(E)) e ambas têm uma dependência aproximadamente linear com

o inverso da energia E. No segundo regime, correspondente às energias mais altas, a

fusão começa a sofrer limitações e fff(E) torna-se uma fração cada vez menor de ar(E)

à medida que E aumenta. Os dois regimes podem ser notados claramente na figura

(2.1.1).

1500 -

1000 -

500 -

O 0.01 002 003 004 005 006 007 008
!/£,„. l Me V ')

Figura 2.1.1. A seção de choque de fusão em função de l/E para
16Q + 27^1 A seção de choque de reação também está mostrada.

O regime de baixas energias pode, por sua vez, ser dividido em duas regiões. A

região "l", em que a f varia de forma linear com l/E, e a região "O", próxima ao limiar,

em que a f tende a zero mais suavemente. O regime de altas energias também costuma

ser dividido em duas regiões, chamadas "2" e "3", nas quais diferentes mecanismos
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contribuem para limitar a fusão. A figura (2.1.2) apresenta de uma forma esquemática

como a seção de choque de fusão se comporta nas quatro regiões, e a figura (2.1.3)

mostra este comportamento em diversos sistemas projétil-alvo. É importante notar,

entretanto, que em algumas situações a seção de choque de fusão pode ter uma forma

bastante diferente da que foi descrita acima. Por exemplo, no caso em que o projétil e

o alvo são íons muito pesados a seção de choque de fusão pode ser sempre muito menor

que a de reação, mesmo nas energias mais baixas.

i 2

1/E

Figura 2.1.2. Representação esquemática do comportamento da
seção de choque de fusão nas regiões 0-3.
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C) .4 probabilidade de fusão em ondas parciais.

O cálculo da seção de choque de fusão costuma ser realizado através da expansão em

ondas parciais [Ba 80]

(2-u)

onde /i e /2 são os spins do projétil e do alvo, e TLSJ(E) é a probabilidade do núcleo

composto ser formado a partir de uma onda parcial de momento angular orbital Z-, spin

total 5, momento angular totú J, e energia (no centro de massa) E. O número de onda

k é dado por k2 = (2n/hz)E, onde p é a massa reduzida do sistema. A soma em L, S e

J deve ser feita sobre todos os valores permitidos a estes momentos angulares, que são:

L = O, l, 2, . . .

(2-1.2)

\L-S\<J<L + S.

Em geral a probabilidade de fusão TLSJ depende apenas do momento angular

orbital L. Isto acontece, por exemplo, se a interação entre o projétil e o alvo for inde-

pendente da orientação dos seus spins, ou ainda no caso trivial em que os dois spins são

zero. Nesses casos podemos escrever TLS J simplesmente como TL, e fatorá-lo das somas

em S e J. Com isto essas somas podem ser realizadas facilmente, usando a identidade

/1+/2

(2.1.3)

e o resultado final é

(2.1.4)
•=o
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Se o projétil e o alvo forem núcleos idênticos as equações (2.1.1) e (2.1.4) devem

ser modificadas. A forma correta da equação (2.1.1) é, neste caso (Ba 80],

v_^ 2J + 1
fc2 / ^ 7

LSJ
]TLSJ(E), (2.1.5)

onde / = /i = /2-

Se TLSJ depender apenas de L podemos fazer as somas em J e S com a ajuda de

(2.1.3) e de
2J

(2.1.6)
=o

e o resultado que obtemos é

Para / = O a expressão acima fica com a forma

(2.1.8)
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2.2. A Fusão Acima da Barreira e o Modelo Unidimensional.

A) O modelo unidimensional clássico.

No presente trabalho trataremos essencialmente da fusão de íons pesados a baixas

energias, ou seja, estaremos interessados apenas nas regiões que chamamos de O e 1.

Podemos começar a nossa discussão pela região 1. Já observamos anteriormente que,

neste caso, a seção de choque de fusão tem um comportamento muito simples - ela varia

com l/E de uma forma praticamente linear, como está mostrado nas figuras (2.1.2) e

(2.1.3). Mais exemplos deste comportamento podem ser encontrados na figura abaixo.

COMPLETE. FUSION

0020

Fignra 2.2.1. Á seção de choque de fusão em função do inverso da
energia no centro de massa para diferentes combinações prqjétil-alvo
[Sc 76].

Esta característica do processo de fusão pode ser facilmente compreendida com um

modelo que utiliza apenas a física clássica, e onde é necessário considerar um único grau

de liberdade do sistema, a distância entre o projétil e o alvo.
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Vamos supor que o projétil e o alvo são núcleos esféricos de raios R\ e #2 (e números

atômicos Z\ e Z%, números de massa A\ e A^, etc . . .). A interação entre eles vem de

um potencial V" (r),

) (2.2.1)

onde Vctníi (r) é o potencial coulombiano e Vnuc (r) é o potencial nuclear. Para r > RI +Rz

o potencial coulombiano pode ser escrito como

(2.2.2)

O potencial nuclear é atrativo e de curto alcance, mas a sua forma não é conhecida com

muita exatidão. Isto se reflete na existência de uma grande variedade de modelos mais

ou menos fenomenológicos que se propõem a calcular Vnuc(r).

Como é usual, podemos tratar os efeitos centrífugos utilizando o "potencial efetivo"

VL(r)=V(r)+Vcent(r,L) (2.2.3)

onde Vcent (r, L) é o "potencial centrífugo", que para r > RI + R2 pode ser escrito como

. (2.2.4)

A forma típica do potencial V (r) está mostrada na figura (2.2.2), assim como a de

VL (r) para alguns valores de L A característica mais importante do potencial V (r) é a

existência de uma barreira (a "barreira coulombiana") que deve ser ultrapassada para

que os dois núcleos entrem em contato. Esta barreira tem seu máximo em r = Rp (o

"raio da barreira") e altura VB = V(RB). O potencial efetivo também apresenta uma

barreira, pelo menos se L não é muito grande. Chamaremos de RBL e VBL ao raio e à

altura da barreira efetiva. É claro que RBO = RB e VBQ = VB. A figura (2.2.2) mostra

que RBL diminui lentamente à medida que L cresce, de modo que se L não for m;nV-

grande pode ser uma aproximação razoável tomar RBL — RB>
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y l V "l 1 1 1 1

Figura 2.2.2. O potencial VL(T) para o sistema 58Ni -f 58Ni. A
linha cheia representa o potencial de Krappe, Nix e Sierk [Kr 79], e
a tracejada o potencial de Akyüz e Winther [Ak 81].

Além das forças conservativas descritas acima, o projétil e o alvo também devem

estar sob a ação de forças dissipativas, que transferem energia e momento angular do

movimento relativo para graus de liberdade intrínsecos aos dois núcleos. Estas forças

devem ter curto alcance, menor até que o da força nuclear, e atuam no sentido de reduzir

a zero a velocidade relativa entre as duas superfícies nucleares. Suporemos em nosso

modelo que as forças de fricção só se tornam muito fortes para distâncias menores que o

raio da barreira, quando então dissipam rapidamente toda a energia e momento angular

orbital de que são capazes.

Sob a ação conjunta dessas forças o sistema só poderá ter então duas classes de

trajetórias, dependendo dos valores iniciais E e L de sua energia ê momento angular:

i) Se E > VBL, o sistema ultrapassa a barreira efetiva e atinge a região de fricção

forte, onde a energia e o momento angular são rapidamente dissipados . A perda
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de energia ckética faz com que o sistema fique preso atrás da barreira efetiva (cor-

respondente ao momento angular residual L1), de modo que ele não pode mais

resseparar-se. Com isto o sistema tem tempo suficiente para entrar em equilíbrio,

e um núcleo composto é formado. Este tipo de trajetória está mostrado esquemati-

camente no caso (a) da figura (2.2.3).

ii) Se E < VBL, o sistema é refletido pela barreira e a fusão não ocorre. A trajetória

(b) da figura (2.2.3) é um exemplo desta situação.

L . E H n

(A)

Figura 2.2.3. Trajetórias do sistema no plano E x r. No caso (a) a
energia incidente é maior que a altura da barreira efetiva, e a fusão
ocorre. Para a trajetória (b) a energia está abaixo da barreira e não
há fusão.

A probabilidade de fusão de um sistema que tem energia E e momento angular L

é dada então por
T / r n - í 1 ,™E>VBL ,„ „ ,}ÍL\E) = { „ ,r (2.2.5)

^ O , se E < VBL •

Chamemos de L f (E) ao maior momento angular para o qual a fusão é classicamente

possível com energia E. Este momento angular máximo L f (E) é determinado pela
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condição

= E . (2.2.6)

Em termos de L/ a probabilidade de fusão tem a forma

- l i**L

-\Q ,seL

e a seção de choque de fusão é

Como estamos fazendo um cálculo clássico, é mais correto substituir a soma acima por

uma integral em que L varie continuamente. Assim

(2.2.9)

de onde obtemos fínalmennte que

(2.2.10)

É possível expressar o resultado acima em uma forma diferente, se notarmos que a

definição de L/ (E) .dada pela equação (2.2.6) pode ser escrita como

£. («•«)

da qual obtemos que

Lf(Lf + 1) = (2ítf/a/fta)[£ - W)l , (2-2.12)
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onde definimos

Rf(E) = RBLf(E} . (2.2.13)

Substituindo a equação (2.2.12) em (2.2.10) encontramos

af(E) = wRf*ll-V(Rf)/El. (2.2.14)

Às equações (2.2.14) e (2.2.10) representam o resultado fundamental do modelo

que descrevemos. Em particular a equação (2.2.14) mostra que a análise de resultados

experimentais com este modelo pode fornecer informações sobre o potencial V (r).

Uma versão aproximada e extremamente simples da equação (2.2.14) pode ser

obtida se lembrarmos que RBL diminui lentamente com L (veja a figura 2.2.2), de

modo que se L não for muito grande podemos fazer a aproximação RBL — RB> Em

termos do "raio de fusão" Rf(E) isto significa que se a energia E não for muito maior

que VB podemos tomar Rf(E) ~ RB. Com esta aproximação a equação (2.2.14) ganha

a forma

fff(E) = 7rflfl2(l - VB/E). (2.2.15)

A equação (2.2.15) explica a dependência linear de a f com l/E encontrada exper-

imentalmente, e tem sido largamente utilizada na parametrização e interpretação de

dados (veja por exemplo [Sc 76], de onde foi retirada a figura 2.2.1). Ela sugere que

o raio e a altura da barreira coulombiana podem ser extraídos dos resultados experi-

mentais de uma maneira particularmente simples. Se ajustarmos uma reta aos dados

colocados na forma cr/ x l/E, o ponto onde esta cruzar o eixo l/E será l/Vá, e o ponto

onde ela encontrar o eixo oy corresponderá a TrfíjB2. A figura (2.2.4) mostra exemplos

deste tipo de análise para vários sistemas, e os valores obtidos para VB e RB-
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15P8

SI»
(Hi)

\I

K\l

\.

.s i o.

\

1/EcH (I/Hell)

Figura 2.2.4. Obtenção de Rp e VB para vários sistemas projétil-
alvo, a partir do ajuste da equação (2.2.15) aos dados experimentais.
Apenas pontos com a/ > 100 mb e (se possível) com a/ < 500 mb
foram utilizados para o ajuste.



Cap. 2 15

650

\
\

,011

\
57.Si 0.1

I/Ecu (l/?fel>)

250

SIGHA
(fib)

\

5 fNi + "Hi

= Í. 6 + O. f

- n« . 1 1 > • z

,011
I/Ecu

Figura 2.2.4. - continuação



Cap. S 16

550

tab)

,006

Vá = \2i .éí K»

\,

V • , . .

I/Ecu (1/HeV)

SIGflfi

,007 ,0U

J/Ewi (l/M)

Fignra 2.2.4. - continuação



Cap. 8 17

1,3

1,2-

1.1-

1.0-

0.9-

0.8-

0.7
3GB

B

RI / MS)

500

D
a

700

21 22

1109

1.3

1.2 ,

u J
1.0

0.91

0.7
300

VI / Ub(KNS)

503 • nee
Z1Z2

Figura 2.2.5. Comparação entre os raios e alturas de barreira en-
contrados empiricamente e os previstos pelo potencial de KNS.
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A figura (2.2.5) mostra a comparação entre os resultados encontrados na figura

(2.2.4) e as previsões de um modelo para o potencial nuclear. O potencial escolhido foi

o de Krappe, Nix e Sierk (Kr 79], e a figura (2.2.5) também inclui alguns sistemas que não

foram mostrados em (2.2.4). Vemos que as alturas de barreira obtidas empiricamente

ficam, em média, apenas uns 5% abaixo das previsões do modelo. Já os raios das

barreiras apresentam discrepâncias bem maiores em relação às previsões teóricas, ficando

em média 10% abaixo destas (e em alguns casos até mesmo mais de 20%). A discussão
que faremos a seguir esclarecerá os motivos desta discordância.

B) Efeitos de curvatura da barreira.

Para energias relativamente altas é possível que a aproximação Rf(E) ~ RB usada

para obter a equação (2.2.15) não seja apropriada, e que correções a ela venham a

se tornar importantes. É fácil calcular como Rf(E) varia com E em primeira ordem

de (E — VB) se lembrarmos que Rf(E) é o raio da barreira efetiva correspondente ao

mr.niento angular L f (E). Portanto, ele é determinado pelas equações

(2.2.16)

(2.2.17)

onde Ví/(r) = rfVi,(r)/dr. Se eliminarmos os termos em L/ que existem nas equações

(2.2.16) e (2.2.17) elas podem ser reunidas na forma

±RfV'(Rf) + V(Rf) = E, (2.2.18)

que é a equação básica a ser resolvida se queremos encontrar Rf(E).

Nós estamos interessados em determinar Rf(E) até termos de primeira ordem em

(E - VB), Assim podemos escrever

.. (2.2.19)
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e o nosso problema se reduz a encontrar Rf^Vp) = (dRf(E)/dE)E=vB • É possível fazer

isto diferenciando a equação (2.2.18) em relação a E no ponto E = VB- O resultado é

(2-2-20)

Se definirmos, como é usual,

(2.2.21)

onde (t é a massa reduzida do sistema, Rf(E) pode ser escrito finalmente como

Rf(E) = RB[l- 2(£ - VB)/(fM*RB
2) + . . . . (2.2.22)

Substituindo esta aproximação para .R/ na equação "exata" (2.2.14), e tomando

V(Rf) = VB- %Vu*(Rf - RB¥ + • • - encontramos

que leva finalmente ao resultado que estamos procurando

a f (E) = *&*(! - VB/E) l - . (2.2.24)

A equação (2.2.24) mostra, em primeira ordem de (E - VB), o quanto a fórmula

"linear (2.2.15) superestima a seção de choque a altas energias, por não considerar a

diminuição de R/ com E.

O "parâmetro de curvatura da barreira" w que aparece nas fórmulas corrigidas

(2.2.22) e (2.2.24) não precisa ser considerado como uma nova grandeza independente

a ser obtida a partir dos resultados experimentais. Nós mostraremos a seguir que, se o

potencial nuclear Vnuc(r) satisfizer certas condições muito razoáveis, o valor de o; fica

determinado por Vp e



Cap. 2 20

Vamos supor que nas vizinhanças da barreira o potencial Vnuc(r) depende de r de

uma forma exponencial:

Vnuc(r) = -ae-0r ,ser~RB. (2.2.25)

Esta hipótese é bastante plausível, principalmente se levarmos em conta que o compor-

tamento exponencial só é exigido nas vizinhanças da barreira, e que os valores de a e

P podem ser quaisquer. Com isto o potencial total V (r) pode ser escrito, para r ~ RB,

como

V(r) = Vnuc(r) + Veoui(r) = -ae^r + Z.Z^jr , (2.2.26)

de onde obtemos que

V(RB) = VB = Vnuc(RB) + Vcoui(RB) (2.2.27)

V'(RB) = O = -pVn«c(Ru) - Vcrtfo) (2.2.28)

V»(RB) = -/íw2 = jPVnuc(RB] + -Veovl(RB) . (2.2.29)

Se considerarmos que RB e VB são conhecidos, as equações (2.2.27) e (2.2.28) nos

permitem encontrar

= VB- Veoui(RB) , (2.2.30)

) lo oqi t
* (2'2<31)

que substituídas em (2.2.29) determinam //o;2 em função de RB e VB:

Uma forma equivalente da relação (2.2.32) acima é

*\ -n
(2.2.33)
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que mostra o quanto VB difere de ZiZze^/Rs devido ao valor finite da curvatura o;.

Os resultados acima permitem que se coloque a teste a consistência dos valores de

RB e VB obtidos pelo "ajuste de reta". Se tomarmos estes valores e os substituirmos

na equação (2.2.32) encontraremos o valor de u, de modo que podemos calcular a seção

de choque de fusão segundo a fórmula "melhorada" (2.2.24), e comparar os resultados

com os dados experimentais. A figura (2.2.6) mostra os resultados da aplicação deste

procedimento aos mesmos sistemas usados na figura (2.2.4). Podemos notar que se para

alguns sistemas a correção que consideramos é de pequena importância, para outros ela

é tão grande que ao ser levada em conta pode mudar significativamente as previsões que

fazemos para VB e (principalmente) RB.

Com o objetivo de verificar a extensão destas mudanças nós calculamos VB, RB e w

ajustando por mínimos quadrados a fórmula melhorada (2.2.24) aos mesmos resultados

experimentais analisados nas figuras (2.2.4) e (2.2.6). Os parâmetros independentes

neste ajuste foram RB e w, e VB foi determinado pela equação (2.2.33). As curvas obtidas

estão mostrados na figura (2.2.7), assim como os valores encontrados para VB, RB} e <*>.

Os resultados para VB não diferem muito dos obtidos com o ajuste de reta. Para RB,

no entanto, os valores "corrigidos" ficam sistematicamente acima daqueles encontrados

anteriormente, e em alguns sistemas (os mesmos que na figura (2.2.6) mostram uma

grande diferença entre a reta e a curva corrigida) a discordância pode ser bastante

significativa. Devemos notar, porém, que a diferença não é tão grande quanto poderia

ser suposto com base nas discrepâncias mostradas na figura (2.2.6).

A comparação entre os resultados das duas análises está feita na figura (2.2.8).

Esta contém alguns sistemas não mostrados nas figuras (2.2.4) e (2.2.7). Vemos que o

procedimento que leva em conta a curvatura da barreira encontra valores de RB que

estão cerca de 7% acima dos obtidos com o ajuste de retas. As alturas das barreiras

detenninadas pelos dois métodos são virtualmente iguais. Para ser mais exato, o ajuste

melhorado encontra barreiras que são algo como 1% maiores que as obtidas com o ajuste

linear.
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Figura 2.2.6. Comparação entre resultados experimentais, os
"ajustes de reta" feitos sobre estes dados a partir da equação (2.2.15)
(linhas tracejadas), e as curvas "melhoradas" (linhas cheias) dadas
pela equação (2.2.24). Estas últimas foram traçadas com os valores
de RB e VB encontrados no ajuste de reta, e u foi obtido pela relação
(2.2.32).
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Figura 2.2.8. Comparação entre os valores de RB e VB obtidos
levando-se em conta efeitos de curvatura, e os encontrados a partir
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Uma comparação entre as figuras (2.2.8) e (2,2.5) mostra que a análise "melhorada"

leva a barreiras empíricas que são bem próximas daquelas previstas por modelos teóricos

como o de Krappe, Nix e Sierk, principalmente no que diz respeito aos valores de
Zp ZT

O 200 «30 600 600 1000
i 1 1 1 1 1 1 1 j r

-10

O)

-20

-30

NGO
1LCZYNSKI

KRAPPE
-—»

-. BASS

Figura 2.2.9. Comparação entre os valores de VN = VB-
obtidos pelo ajuste de retas da figura (2.2.1), e as previsões de difer-
entes modelos para o potencial nuclear [Sc 76]. O quadrado mostrado

= 374 (35C1 -f 48Ti) é um exemplo de como muda o valorem
de VN se obtemos RB e VB levando em conta os efeitos gerados pela
curvatura da barreira.

Podemos mostrar com um outro exemplo a importância de se considerar efeitos

de curvatura da barreira na obtenção de RB e VB a partir dos dados experimentais.

A figura (2.2.1) mostrada no começo da seção contém o resultado do ajuste de retas

aos pontos experimentais. Os autores dos ajustes (e das medidas) [Sc 76] utilizaram os

valores encontrados de RB e VB para calcular a intensidade VN = VB — ZiZ-z&jRs do

potencial nuclear no topo da barreira. Os resultados obtidos por eles estão mostrados

na figura (2.2.9), assim como as previsões de quatro diferentes potenciais nucleares. A

comparação parece indicar que os potenciais teóricos são mais fracos do que o necessário

para descrever a fusão. No entanto, nós já sabemos que a análise dos dados levando
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em conta efeitos de curvatura fornece valores de RB substancialmente maiores que os

previstos pelo ajuste de retas. Isto levaria a valores "experimentais" de Vjy bem maiores

(lembre que VN < 0), o que modificaria bastante a comparação com os modelos teóricos.

Por exemplo, o sistema 35C1 + 48Ti que aparece na figura (2.2.9) com ZiZz = 374 foi

um dos discutidos nas figuras (2.2.4) e (2.2.7). Na primeira análise, por ajuste de reta,

obtivemos RB = 8.8 fm e VB = 49.4 MeV, o que leva a V/v = -12 MeV, o resultado

mostrado na figura (2.2.9) bem abaixo das previsões teóricas. Com a consideração dos

efeitos de curvatura da barreira, os resultados foram RB = 9.6 fm e VB = 50.6 MeV.

Com isto obtemos V# = -6 MeV, que assinalamos com um quadrado na figura (2.2.9).

Podemos observar que a concordância com os modelos de potencial agora é bem melhor.

O ajuste melhorado também permite obter a curvatura w da barreira a partir dos

dados experimentais. Os resultados encontrados para os sistemas da figura (2.2.7), e

alguns outros, estão comparados com as curvaturas previstas pelo potencial de KNS na

figura (2.2.10).
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Figura 2.2.10. Comparação entre as curvaturas da barreira coulom-
biana determinadas empiricamente com o ajuste melhorado, e as pre-
vistas pelo modelo de Krappe, Nix e Sierk.
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A figura mostra que as curvatura das barreiras empíricas são muito menores que as

previstas por modelos de potencial. A discordância chega a 40% para alguns sistemas, e

em média é algo como 20%. O motivo pelo qual os dados experimentais parecem indicar

uma barreira muito mais larga do que é previsto por modelos teóricos não é muito claro.

Uma explicação possível será dada a seguir.

C) Efeitos de dissipação.

Em vez de imaginarmos que os potenciais fenomenológicos comumente usados para

descrever a interação entre íons pesados não fornecem uma representação muito boa

da barreira de fusão, principalmente no que diz respeito à sua curvatura, podemos

interpretar os resultados obtidos anteriormente de uma outra maneira. Nós fizemos a

hipótese de que as forças dissipativas intensas que devem atuar sobre o sistema têm

alcance muito curto, e que por isso são desprezíveis nas vizinhanças da barreira. No

entanto, já vimos que para energias altas o raio de fusão Rf(E) é bem menor do que

Rst e neste caso pode não ser mais possível ignorar os efeitos das forças de fricção.

Não é difícil discutir qualitativamente os efeitos que a dissipação de energia e momento

angular orbital produzirão sobre a seção de choque de fusão. Para uma dada energia de

colisão E, o momento angular máximo L/(E) para o qual ocorrerá a fusão será dado

por

E-e(E)=VBLf-6(E), (2.2.34)

onde f.(E] é a energia perdida oelo movimento radial e 6(E) corresponde à diminuição

da altura da barreira efetiva devida à dissipação do momento angular orbital. A figura

(2.2.11) mostra como deve ser a trajetória limite para a fusão (L — L/(E)) no plano

Exr.

Se continuarmos chamando de Rf(E) ao raio da barreira efetiva associada ao mo-

mento angular L f (E) (observando, no entanto, que a equação (2.2.17) não vale mais),

podemos definir

(2.2.35)
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e escrever a equação (2.2.34) como uma generalização da equação (2.2.17)

VLf(Rf) + = E . (2.2.36)

A seção de choque de fusão ainda é dada, em termos de L/, pela equação (2.2.10).

Com esta, e com a expressão (2.2.34) acima, podemos encontrar que

(2.2.37)

Este resultado mostra que, se ignorarmos os efeitos da dissipação quando eles forem

relevantes, seremos levados a acreditar que o potencial entre os íons tem a forma V (r) +

A (r). Como A (r) é uma grandeza que deve ser positiva, e que deve crescer rapidamente

quando r diminui, encontraríamos então uma "barreira" cuja curvatura é menor que a

de V (r). Esta poderia ser a explicação para os pequenos valores de w encontrados em

nossa análise dos dados experimentais.

Figura 2.2.11. Influência da dissipação radial e tangencial sobre a
trajetória limite (L — L f (E)).
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2.3. A Descrição Unidimensional da Fusão Abaixo da Barreira.

A) O tunelamento pela barreira unidimensional.

O modelo clássico que desenvolvemos na seção anterior explica de uma forma aceitável

o comportamento dos dados experimentais na região 1. No entanto, na região que

chamamos de O (veja as figuras 2.1.2 e 2.1.3), a seção de choque tende a zero de uma

forma bem mais suave do que a prevista pelo modelo. Como esta discrepância ocorre

nas vizinhanças da barreira, é bastante razoável atribuí-la a efeitos de tunelamento que

são ignorados pelo tratamento puramente clássico.

A introdução de efeitos quânticos no nosso modelo fica muito facilitada se lem-

brarmos que a análise clássica da fusão acima da barreira mostrou que no regime de

baixas energias a probabilidade de fusão é dada essencialmente pela probabilidade de

que o sistema transponha a barreira. Com isto, a probabilidade de fusão TL(E) pode

ser tomada como sendo o "coeficiente de transmissão" pela barreira Vx,(r), que por sua

vez pode ser calculado resolvendo-se a equação de Schroedinger com condições de con-

torno de "onda entrando" do lado interno da barreira. Embora a solução da equação

de Schroedinger para este tipo de problema não apresente maiores dificuldades, é mais

prático usar métodos semiclássicos, que são apropriados devido à grande massa dos

sistemas nucleares. Assim, o coeficiente de tranmissão TL(E) pode ser calculado pela

fórmula de WKB como sendo [Ke 35, Ke 86b]

onde

SL(E) = H* ̂ 2(i[VL(r)~E\dr, (2.3.2)

e a e 6 são os pontos de retorno clássicos interno e externo da barreira efetiva, para

uma energia E. Para energias acima da barreira os pontos de retorno são números

complexos, e devem ser encontrados por continuação analítica.
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Uma aproximação mais simples e útil consiste em supor que a barreira tem uma

forma aproximadamente parabólica, e usar o resultado exato para o coeficiente de trans-

missão neste tipo de barreira:

TL(E] =

onde

"z, = -VL"(RBL)/H (2.3.4)

é o parâmetro de curvatura da barreira efetiva. A expressão (2.3.3) costuma ser chamada

de fórmula de Hill- Wheeler [Hi 53]. Com ela a seção de choque de fusão ganha a forma

Esta expressão pode ser simplificada ainda mais, se considerarmos que

RBL a RB , (2.3.6)

VBL *VB + L(L + l)fta/(2fdfea) , (2.3.7)

WL ~ WL=Q = w . (2.3.8)

Com estas hipóteses, se aproximarmos a soma em L da equação (2.3.5) por uma integral

, }

* ' l J7r/M[^ - E + L(L + l)fi

encontraremos

. (2.3.10)

A equação (2.3.10) costuma ser chamada de fórmula de Wong [Wo 73],
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Para energias bem acima da barreira (E - VB » ftw) a fórmula de Wong tende a

af [E] = *RB*(1 - VB/E), (2.3.11)

que apresenta um comportamento linear em l/E idêntico ao resultado clássico encon-

trado na seção 2.2 (equação 2.2.15). Para energias suficientemente abaixo da barreira

(Vê — E» nu) a fórmula de Wong tende a

fo_ T

(2.3.12)

O gráfico em escala logarítmica da equação (2.3.12) (log 07 x E) mostrará praticamente

uma reta, cujo coeficiente angular será dado por 27r/7ia;.

B) Correções à formula de Wong.

As aproximações (2.3.6-8) consistem basicamente em se desprezar a dependência em

momento angular da posição e curvatura da barreira efetiva, e são semelhantes as que

fizemos na seção anterior para passar da equação (2.2.14) à equação (2.2.15). Estas

aproximações só devem tornar-se inapropriadas para altos momentos angulares, que

por sua vez só ocorrerão a altas energias. Como para tais energias, a fórmula de Wong

tende ao resultado clássico (2.3.11), a correção para a dependência em momento angular

da barreira deve ser a mesma encontrada na equação (2.2.24). Com aquele resultado

podemos escrever uma versão melhorada da fórmula de Wong

af(E) = RB*%L In jl + exp \*L(E - VB)]\ [l - B(E - VB) • 2-^^
V L J x L /

$.3.13)

onde a função Q(E — VB) corta a correção para energias abaixo da barreira.

Outra aproximação usada para obter a fórmula de Wong, a troca da soma em L da

equação (2.3.5) pela integral da equação (2.3.9), também pode ser facilmente melhorada.

Como foi mostrado por Poffe, Rowley e Lindsay [Pó 83], a correção devida ao fato do
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momento angular ser discreto, e não contínuo, adiciona ao resultado de Wong um termo

oscilante

onde L f (E) é, como antes, o momento angular máximo para o qual a fusão é possível

classicamente

Lf(Lf + l) = (2nRB
2/fi*}(E - VB] . (2.3.15)

O termo exponencial da equação (2.3.14) depende essencialmente de \/H/(E — VB), pois

as outras quantidades não mudam muito de sistema para sistema. Isto faz com que a

correção (2.3.14) seja mais importante para sistemas leves, e para energias altas. Porém

mesmo nestes casos o cálculo de croac revela que as oscilações são tão pequenas que a

correção é de pouca importância [Pó 83].

Há um caso no entanto em que a discretização do momento angular se faz notar:

quando o projétil e o alvo são núcleos idênticos de spin 0. Para estes sistemas o momento

angular L só pode ser par, e a seção de choque deve ser calculada segundo a fórmula

(2.1.8). Como o salto em L agora é duas vezes maior, a correção oscilatória à fórmula

de Wong deve tornar-se mais importante. De fato, neste caso o termo oscilante é [Pó 83]

(2.3.16)

e podemos observar que não só a amplitude das oscilações aumentou, como também a

sua freqüência diminuiu. Estas oscilações podem ser notadas nos sistemas mais leves,

mas são desprezíveis para sistemas pesados [Pó 83].

C) A fusão de tons pesados "leves" abaixo da barreira covlombiana.

Nós podemos agora comparar as previsões do modelo unidimensional com os dados

experimentais na região próxima à barreira. Começaremos discutindo a fusão de íons

pesados "leves" . A figura (2.3.1) mostra a comparação entre os resultados experimentais
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para diversos sistemas leves, e a seção de choque de fusão calculada com o modelo. O

potencial usado para descrever a interação nuclear foi o de Krappe, Nix e Sierk [Kr 79].

Para sistemas tão leves a forma da barreira difere bastante da de uma parábola invertida,

de modo que a fórmula de Hill-Wheeler (e a de Wong, consequentemente) não pode ser

usada. Os resultados mostrados na figura (2.3.1) [Kr 83] foram obtidos pela resolução

da equação de Schroedinger, com condições de contorno de onda "entrando".
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Figura 2.3.1. Comparação, para vários sistemas leves, da seção de
choque de fusão obtida experimentalmente e a calculada [Kr 83] com
o modelo unidimensional.
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O modelo unidimensional descreve os dados experimentais de uma forma que pode

ser considerada como muito boa, principalmente se notarmos que estes dados varrem

5 ou 6 ordens de magnitude na seção de choque, e que os cálculos não têm nenhum

parâmetro ajustado. Este último aspecto merece atenção, pois podemos esperar que o

potencial nuclear para sistemas específicos apresente pequenas diferenças em relação à

tendência geral representada pelo potencial de Krappe, Nix e Sierk. Seria então perfeita-

mente justificável tratar alguns parâmetros deste potencial como constantes ajustáveis

de sistema para sistema, e conseguir com estes ajustes uma descrição ainda melhor da

seção de choque de fusão.

Assim podemos concluir que o modelo unidimensional descreve muito bem os re-

sultados experimentais para sistemas leves, tanto acima quanto abaixo da barreira.

Há um outro exemplo na física nuclear onde um modelo de tunelamento por uma

barreira unidimensional se revela como muito bem sucedido: o decaimento alfa [Ga 28].

Isto pode ser ilustrado pela figura (2.3.2) [Ro 83], onde a "largura reduzida"

wa = i4 (2.3.17)
iaj.

está mostrada em função do número de neutrons para núcleos par-par. Na equação

(2.3.17), ta é a meia-vida parcial para o decaimento de estado fundamental para es-

tado fundamental (0+ —»• 0+), e T é a probabilidade de transmissão da partícula alfa

pela barreira coulombiana. Esta probabilidade é calculada com a aproximação WKB,

equações (2.3.1) e (2.3.2), onde V (r) é um potencial a-núcleo padrão, e E é a energia

cinética total encontrada experimentalmente após o decaimento. N é uma constante de

normalização ajustada de modo que wa = l para o 212Po.

A figura (2.3.2) mostra que todos os valores de wa podem ser encontrados em uma

banda relativamente estreita, desviando-se no máximo por um fator de 10 do valor de

referência fixado pelo 212Po. No entanto, os sistemas mostrados têm meias-vidas que

podem ir desde 2 x IO15 anos (174Hf) até 0.18 //s (216Ra), uma diferença de 29 ordens

de magnitude. Assim, o modelo unidimensional descreve muito bem a maior parte das
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enormes diferenças de meia-vida. O que resta para ser estudado pode ser atribuído a

"efeitos de estrutura".

50

60 80 100 120 140

NEUTRON NUMBER OF ALPHA EMITTER

Figura 2.3.2. Larguras alfa reduzidas para núcleos par-par [Ro 83].
Cadeias de isótopos com o número atômico dado na figura são unidas
por linhas retas.

D) A fusão de tons pesados abaixo da barreira coulombiana.
Vamos agora aplicar o modelo unidimensional à fusão de íons mais pesados do que

aqueles discutidos na subseção anterior. A figura (2.3.3) mostra a comparação entre as

previsões do modelo e os resultados experimentais para diferentes sistemas. Os cálculos

foram realizados com a fórmula de Wong, equação (2.3.10), e os valores de RB, Vp e

nu foram os dados pelo potencial de Krappe, Nix e Sierk [Kr 79].

A situação aqui é bem diferente da encontrada com os sistemas mais leves. Pode-

mos ver que o modelo unidimensional subestima a seção de choque de fusão abaixo

da barreira em várias ordens de grandeza, embora descreva bastante bem o seu com-

portamento acima da barreira. Um aspecto muito interessante no comportamento dos

dados experimentais é que, nas energias mais baixas, eles parecem ter uma inclinação

(logarítmica) muito semelhante à prevista pelo modelo unidimensional, embora estejam

deslocados de vários MeV em relação aos resultados do cálculo.
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unidimensional.
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Figura 2.3.4. Comparação entre o modelo unidimensional e dados
experimentais. O parâmetro ro do potencial de KNS foi escolhido
para que o cálculo reproduza da melhor forma possível as medidas
entre 100 e 500 mb. O valor usual é r0 = 1.16 fm [Mo 81].

Em alguns dos sistemas mostrados na figura (2.3.3), o 74Ge + 74Ge e o 40Ar +
H8Sm, mesmo a região acima da barreira não é muito bem descrita pelo cálculo que re-

alizamos. No entanto, se para estes sistemas ajustarmos ligeiramente algum parâmetro

do potencial, podemos obter uma descrição muito boa da seção de choque acima da

barreira. Isto está demonstrado na figura (2.3.4), em que um parâmetro do potencial

de KNS foi escolhido de forma a dar a melhor descrição possível da seção de choque de

fusão entre 100 e 500 mb. Vemos que os valores encontrados para este parâmetro, no

caso ro, que fixa os raios nucleares, ficam muito próximos do valor padrão (r0 = 1.16

fm (Mo 81]), e que o resultado do ajuste é muito bom. Como já discutimos anterior-

mente, este procedimento é perfeitamente válido, pois não podemos esperar que um

potencial fenomenológico como o de KNS considere características específicas de difer-

entes sistemas. Há um trabalho de Vaz, Alexander e Satchler [Vá 78, Vá 81], em que

este tipo de ajuste é estudado detalhadamente. Em particular, eles demonstraram que
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as barreiras coulombianas obtidas a partir de potenciais nucleares bastante diferentes

tornam-se quase idênticas quando algum parâmetro de cada potencial é ajustado para

descrever a seção de choque experimental entre 100 e 500 mb.

Para a região abaixo da barreira, no entanto, a diferença entre o cálculo unidimen-

sional e os resultados experimentais é tão grande que torna-se impossível reproduzir

os dados fazendo algum pequeno ajuste no potencial. Se o potencial for muito modifi-

cado ele até pode descrever a região de baixas energias, mas então a concordância nas

energias mais altas ficará inevitavelmente comprometida.

II 7

Figura 2.3.5. Barreiras coulombianas obtidas a partir dos resultados
experimentais através do método de inversão de Balantekin et d.
[Ba 83]. As linhas pontilhadas representam o potencial coulombiano
e as tracejadas o potencial de KNS.

Isto ficou muito claramente demonstrado pelo trabalho de Balantekin, Koonin e

Negele [Ba 83, In 84]. Usando a aproximação de WKB (equações 2.3.1 e 2.3.2) eles de-

senvolveram um método para "inverter" os dados experimentais e encontrar o potencial

V (r) que, usado em um modelo unidimensional, seria capaz de reproduzir estes dados.
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O resultado da aplicação deste método a alguns sistemas está mostrado na figura (2.3.5).

Os potenciais obtidos para os sistema mais leves são bem razoáveis, e têm uma forma

semelhante à esperada a partir de modelos "teóricos", como o de KNS. Para os sistemas

mais pesados, no entanto, os resultados são completamente absurdos, mostrando bar-

reiras tão estreitas que o potencial sequer é uma função unívoca da distância r. Esta é,

talvez, a demonstração mais límpida de que o modelo unidimensional é completamente

incapaz de descrever a fusão abaixo da barreira para o caso de íons pesados.

Uma questão da maior importância é a de como o "excesso" de fusão abaixo da

barreira varia de sistema para sistema. Para investigá-la o primeiro passo deve ser

encontrar uma forma conveniente de descrever o tamanho deste "excesso". Nós faremos

isto da seguinte maneira: vamos definir e(<r/) como sendo o "deslocamento em energia"

que devemos dar ao ponto experimental (fff,E) para levá-lo (com a/ constante) até a

curva dada pelo modelo unidimensional. Se este modelo descrever apropriadamente os

resultados experimentais devemos ter e (cr/) fô O, e se os dados revelarem um excesso de

fusão encontraremos e(af) > 0.

Esta maneira de representar o excesso de fusão abaixo da barreira é motivada pelo

fato já mencionado de que, nas energias mais baixas, os dados experimentais tendem

a apresentar uma inclinação logarítmica semelhante à do modelo unidimensional. Em

termos do "deslocamento em energia", isto significará que c(0y) tende a tornar-se con-

stante para oy pequeno. Se chamarmos de AE a este valor assintótico de e(0y), o

tamanho do excesso de fusão pode ser descrito por este único parâmetro, o que, como

veremos mais adiante, simplifica bastante certas discussões.

Na figura (2.3.6) nós mostramos gráficos de í(a] para diversos sistemas. Os resul-

tados são representados como percentagens da altura VB da barreira de cada sistema, e

apenas pontos abaixo da barreira foram incluídos. Os pontos acima da barreira foram

ajustados da maneira discutida anteriormente.
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Figura 2.3.6. O "deslocamento em energia" c(<r) para diferentes sis-
temas. Os resultados são apresentados como percentagens da altura
da barreira de cada sistema.
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Dois fatos são imediatamente perceptíveis na figura (2.3.6). Primeiro, o excesso

de fusão parece depender bastante da composição isotópica do sistema projétil-alvo. A

adição de uns poucos neutrons pode, em alguns casos, mudar completamente o tamanho

do efeito, e estas mudanças não apresentam um comportamento sistemático como função

do número de neutrons. O segundo aspecto é que o excesso de fusão parece aumentar

com o tamanho do sistema, se ignorarmos as flutuações isotópicas. De fato, para os sis-

temas mais leves mostrados na figura (2.3.6) (S + Ni) os menores valores encontrados

para A£" são da ordem de 3% de VB. Como para estes sistemas VB vale aproximada-

mente 50 MeV, os valores de A£? são no mínimo da ordem de l MeV. Para os sistemas

mais pesados da figura (2.3.6) (Ar + Sm), o menor valor de A£ é da ordem de 6% de

VB. Estes sistemas têm barreiras VB na faixa de 130 MeV, de modo que para eles

atige no mínimo 8 MeV.
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Figura 2.3.7. O deslocamento assintótico AJ£, que é uma medida
do excesso de fusão abaixo da barreira, mostrado como função do
parâmetro f (eq. 2.3.18), que descreve o tamanho do sistema projétil-
alvo [Ag 88].
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A tendência que AJ? apresenta, de crescer globalmente com o tamanho do sis-

tema nuclear, está mostrada muito claramente no estudo sistemático feito na referência

[Ag 88], Neste trabalho o valor de &E foi obtido para uma variedade muito grande de

sistemas, e colocado como função de

. .(2'3'18)

que é uma medida do tamanho do sistema projétil-alvo. O resultado está mostrado na

figura (2.3.7).
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2.4. A Introdução de Novos Graus de Liberdade.

A) Deformações estáticas.

O fracasso do modelo unidimensional em descrever a fusão de íons pesados abaixo

da barreira coulombiana tem sido interpretado como evidência de que outros graus

de liberdade, que não a distância relativa entre os núcleos, desempenham um papel

importante neste processo.

Para sistemas em que o projétil ou o alvo são núcleos deformados, coordenadas que

certamente devem ser consideradas são aquelas que definem a orientação relativa entre

os dois núcleos. A razão para isto é que, devido à deformação, a energia d<; interação

entre o projétil e o alvo depende agora não apenas da distância, mas também dos ângulos

entre estes núcleos. Isto pode ser visto muito claramente na figura (2.4.1) [£'t 81], onde

é mostrada a energia de interação V (r, 9) entre os núcleos de 160 (esférico) e 154Sm

(deformado). Devemos notar em particular as grandes variações que a altura e o raio

da barreira coulombiana sofrem com as mudanças no ângulo 0.
65

Figura 2.4.1. Barreiras associadas a diferentes orientações entre os
núcleos de 160 e J54Sm [St 81].
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O motivo pelo qual a barreira coulombiana depende tanto da orientação é que a

força nuclear, sendo de curto alcance, fica determinada essencialmente pela distância

mínima entre as superfícies nucleares. Para uma separação r não muito grande entre

os centros de massa dos dois núcleos, a distância entre as superfícies varia significativa-

mente com 0, como pode ser visto na figura (2.4.1).

O efeito que a deformação estática de um dos núcleos produz sobre a seção de

choque de fusão pode ser estimado de uma forma muito simples, com o chamado

"método das esferas equivalentes" introduzido por Rassmussen e Sugawara-Tanabe

[Rã 71, Wo 73, St 81, St 80].

Vamos supor que apenas um dos dois núcleos é deformado, e que esta deformação

é axialmente simétrica, de modo que, como na figura (2.4.1), apenas um ângulo O

é necessário para especificar a orientação relativa entre eles. Estas hipóteses serão

mantidas pelo resto da seção. Mais ainda, consideraremos apenas o caso de deformações

quadrupolares, descritas por

R(B) = Boll + pYn(0)] = R<> + Afl(0) , (2.4.1)

onde R(6) é a distância entre a superfície do núcleo e o seu centro de massa, /? é o

"parâmetro de deformação", e RQ é o "raio médio" do núcleo, que é igual (desprezando

termos da ordem de /32) ao raio que ele teria se fosse esférico . A deformação &R(0) é

dada por

(2.4.2)

O parâmetro de deformação /? pode ser obtido a partir de dados de espalhamento

inelástico pelo núcleo deformado (veja [He 73] por exemplo) ou, usando o modelo rota-

cional, a partir da probabilidade de transição reduzida B(E2) entre o primeiro nível 2+

e o estado fundamental 0+. Neste caso /? é dado pela relação

2 _ 4;r B(E2) .
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onde Bw(EZ) é a unidade de Weisskopf

(2.4.4)

Uma compilação útil de valores de B(E2) e /? pode ser encontrada em [Rã 87].

Durante o processo de fusão entre ions pesados a orientação relativa entre os núcleos

não tem tempo de mudar significativamente (ver [St 81]), e a transferência de momento

angular não é muito grande. Com isto podemos calcular a seção de choque de fusão

em duas etapas. Primeiro, para uma orientação B fixa, calculamos a seção de choque

a / (E, 6) supondo que esta é dada pela probabilidade do sistema passar pela barreira

V (r, 9). Isto é feito facilmente, pois nestas condições tratamos o sistema como se ele

fosse unidimensional. Em seguida calculamos a seção de choque de fusão propriamente

dita, 0 f (E), como sendo a média de aj(Et ô) sobre todas as orientações:

= _L / <JS(E, 9) dü = / af (E, 8) </(cos B] . (2.4.5)

Para calcular fff(E, 6) temos que conhecer o potencial V (r, 6), ou, pelo menos, o raio

RB(O) e a altura Vg(8) da barreira determinada por um ângulo d fixo (a curvatura w da

barreira não deve depender muito deste ângulo). É possível obter uma boa aproximação

para RB(Õ) se usarmos o fato de que a interação nuclear depende essencialmente da

separação entre as superfícies dos núcleos, de modo que podemos escrever

(2.4.6)

Em outras palavras, estamos supondo que, para diferentes ângulos, a barreira atinge o

seu máximo sempre com a mesma separação entre as superfícies do projétil e do alvo.

Na equação (2.4.6) RB é o "raio médio" da barreira. Deve ser notado que há mais uma

aproximação na expressão acima, pois a equação (2.4.6) não descreve exatamente uma



Cap. 2 51

superfície de separação mínima constante. Correções a este tipo de aproximação foram

consideradas na referência [He 73], e não são importantes para nós.

Conhecendo a posição da barreira Rp (8) podemos usar a expressão (2.2.33) para

encontrar

v (fí\ — ZiZié*VB^~-RBW
,
'

-I
(2.4.7)

Temos então que, em primeira ordem de &R(0),

(2.4.8)

onde VB é a "altura média" da barreira (se desprezarmos termos em /32), e

Í249)

Com estas aproximações para RB(Õ) e VB(Õ) podemos calcular <rf(E,6), usando

a fórmula de Wong (2.3.10) por exemplo, e em seguida obter 0j(E) fazendo a média

sobre as orientações iniciais. Podemos tambe'm calcular a seção de choque como sendo

uma média sobre os diferentes valores que A.R pode assumir. De fato, fazendo a troca
de variáveis O —*• AR a equação (2.4.5) torna-se

af(E) = F Pdef(&R)af(E,&R) d(AR) , • (2.4.10)
J—s

onde

(2.4.11)

• <2-4-12'
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A distribuição Pje/(A/?) descreve a probabilidade do núcleo esférico encontrar a su-

perfície do núcleo deformado mais próxima por uma distância AR (—8 < A/2 < 26),

em relação à média.

Com a fórmula de Wong, ff/(E, A/2) é dada por

.13)

que substituída em (2.4.10) permite que fff(E) seja calculada. A simplicidade dos

limites de altas e baixas energias da fórmula de Wong (eqs. 2.3.11 e 2.3.12) faz com

que o cálculo da seção de choque nestas regiões possa ser feito analiticamente. Para

temos

af(E, A/2) = (RB + A/2)2 1| In jl + exp fc ÍE-VB + 9^R\\ } , (2.4.

af(Et A/2) = v(RB + A/2)2 i (E-VB + 9j£*R\ (2-4.14)

e se desprezarmos termos quadráticos em A/2//2j& ~ P ficamos com

v f (E, A/2) = 7r/?B2(l - VB/E) + 2irRB[l - (l - g/2)VB/E\&R + . . . (2.4.15)

Como /Páe/(A/2)A/2 d(A/2) = O, a substituição de (2.4.15) em (2.4.10) leva a

. (2.4.16)

O resultado acima mostra que a deformação não gera efeitos perceptíveis se es-

tivermos com energia suficientemente alta, e que o raio e altura da barreira que seriam

extraídos de uma análise de resultados experimentais corresponderiam aos "valores

médios" RB e VB. Isto explica porque o modelo inidimensional descreve tão bem a

fusão de núcleos deformados acima da barreira, apesar de ignorar esta deformação.

Para E < VB encontramos

',A/2) = (RB + A/2)2||exp E-
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Substituindo este resultado em (2.4.10) obtemos

a f (E) = K • RB exp ] ( E - VB) , (2.4.18)

onde

/

26 / y A p\
Pdef(AR}(l + A£/flB)2 exp f 2jT0j£íp ) rf(AJZ) , (2.4.19)

.5 ^ nu KB J

Observe que a expressão que está sendo multiplicada por K em (2.4.18) é justamente a

seção de choque do modelo unidimensional (veja a eq. 2.3.12). Portanto para energias

suficientemente abaixo da barreira ff/(E) é K vezes maior que o previsto pelo modelo

unidimensional.

Assim, mostramos que a deformação estática gera um excesso de fusão abaixo da

b rreira, sem no entanto modificar a inclinação logarítmica de <?f(E), que continua

sendo 27r/h(jj. Podemos definir portanto o deslocamento assintótico AE causado pela

deformação, que será dado por

A£=^lntf . (2.4.20)
Alt

O fator exponencial na equação (2.4.19) é o principal responsável pelo excesso de

fusão abaixo da barreira. Como V^/fio; geralmente tem um valor muito grande, o

comportamento exponencial faz com que a fusão que é "ganha" com as barreiras mais

baixas (AR > 0) seja bem maior do que aquela que é "perdida" com as barreiras mais

altas (AR < 0), mesmo para AR relativamente pequenos. Assim podemos manter

apenas este termo em (2.4.19), e obter uma expressão mais fácil de calcular:

/

25 / y A p\
Pde/(AR) exp ( 27r^M ) d(AR) . (2.4.21)

.« \ nu KB J
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Com uma troca da variável de integração podemos deixar a equação acima na forma

tf = exp(2£2/3)£(0/É, (2.4.22)

onde

e D(Ç) é a "integral de Dawson"

0(0 = exp(-£2) í exp(z2)<fz. (2.4.24)
7o

O deslocamento assintótico será então

(2.4.25)

A integral de Dawson está descrita e tabelada em [Ab 64], e tem uma expansão

assintótica

D(t »1) = ̂ + 4£3+"-

particularmente útil, pois em geral temos £ >• l devido ao grande valor de

Para ^ > l temos então as expressões muito simples :

(2427),

(2.4.28)

Podemos utilizar os resultados acima para discutir a fusão de *°Ar com isótopos

de samário (Re 85]. A figura (2.3.6) da seção anterior mostra o excesso de fusão para

íons de 40Ar incidindo sobre 144>148«154Sm. O tamanho do excesso aumenta muito com

o número de neutrons do Sm, e isto pode ser entendido notando-se que o M4Sm é
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esférico, que o 148Sm é um núcleo de transição, e que o 154Sm possue uma deformação

permanente. Para o 154Sm, o espalhamento de partículas alfa e protons determina

um parâmetro de deformação /? ~ 0.28 (ver [Di 86] e referências lá citadas). Com os

parâmetros da barreira do 40Ar + 154Sm dados na figura (2.3.6) obtemos f2 = 25.5, de

modo que com a equação (2.4.28) encontramos um deslocamento assintótico à.E = 7.3

MeV, ou seja AE/Vs — 5.7%. Este deslocamento é bem menor que o encontrado

e <perimentalmente (AE/Vp w 11%) e portanto não conseguimos explicar a totalidade

i! > excesso de fusão. No entanto, se subtrairmos o deslocamento assintótico causado

pela deformação do deslocamento experimental encontraremos

[&E(exp.) - &E(def.)]/VB w 5%.

Este resultado está bem próximo do valor AE/Vp & 5.5% encontrado experimental-

mente para a fusão do 40Ar com o H4Sm, o isótopo esférico (veja a figura 2.3.6).

Um cálculo semelhante pode ser feito para a fusão de 40Ar com o 148Sm. Para

isto temos que supor que o 148Sm possue uma deformação estática, o que pode não ser

uma boa aproximação pois, como já mencionamos, este é um núcleo de transição que

não pode ser classificado nem como um rotor nem como um vibrador. Mas ignorando

este fato encontramos, para f3 PU 0.14 [Di 86] e com os parâmetros da barreira dados na

figura (2.3.6), que à.E = 3.0 MeV, ou seja, AE/Vs = 2.3%. Novamente se subtrairmos

este valor do encontrado experimentalmente (AE/Vs w 8%) encontraremos não zero,

mas o deslocamento assintótico do isótopo esférico.

Assim, embora a existência da deformação não explique a totalidade do excesso de

fusão para o sistema Ar + Sm, ela permite entender como a intensidade do efeito varia

de um isótopo de Sm para outro.

B) Vibrações de ponto zero da superfície nuclear.

Como vimos acima, deformações estáticas do projétil ou do alvo são capazes de au-

mentar bastante a taxa de fusão abaixo da barreira, em relação à prevista pelo modelo
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unidimensional. No entanto, o excesso de fusão também é observado em sistemas que

não apresentam deformação, e portanto esta não pode conter a explicação completa

para o fenômeno. Mais ainda, vimos que mesmo em sistemas que continham núcleos

muito deformados ela não era a responsável pela totalidade do excesso de fusão en-

contrado experimentalmente. Ao considerar a deformação nós fomos apenas capazes

de compreender o excesso "extra" causado por ela, ao qual deve ser somado o que já

existiria mesmo que os núcleos fossem esféricos. Assim, ainda temos pela frente a tarefa

de explicar o excesso de fusão abaixo da barreira para núcleos esféricos.

Uma das primeiras idéias neste sentido ainda estava inspirada em efeitos de de-

formação. Ainda que os núcleos não apresentem deformações estáticas, a sua forma

esférica deve estar sujeita a mudanças causadas por vibrações coletivas da superfície.

Estas vibrações devem ter uma amplitude não nula até mesmo no estado fundamental,

devido à existência do "movimento de ponto zero" quântico.

O efeito que as vibrações de ponto zero têm sobre a fusão a baixas energias foi

estudado pela primeira vez por Kodama, Nazareth, Nix e Mõller [Ko 78]. Estes autores

mostraram que vibrações da superfície nuclear fazem com que a probabilidade de fusão

abaixo da barreira torne-se substancialmente maior do que a prevista pelos modelos

unidimensionais. Por exemplo, 10 MeV abaixo da barreira, a probabilidade de fusão

calculada por eles para o sistema 100Mo -l- 100Mo era IO10 vezes maior que o resultado

unidimensional. Em termos do deslocamento assintótico isto corresponderia a A£7 K 18

MeV.

O efeito que o movimento de ponto zero associado a vibrações coletivas lentas tem

sobre a seção de choque de fusão pode ser estimado de uma forma muito simples, ao

longo das linhas que já usamos para discutir as deformações permanentes.

Vamos supor que o raio nuclear é parametrizado em termos das amplitudes de

vibração superficial OA/I, supostas pequenas,

(2.4.29)
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e que estas oscilações constituem vibrações harmônicas independentes. Com isto a

distribuição de raios no estado fundamental de um núcleo esférico é uma gaussiana

[Es 81]

(2-4'30'
com o desvio padrão ff dado por

ondu D\ e w> são respectivamente a massa e a freqüência do modo coletivo. Nas

expressões acima estamos supondo que cada multipolaridade está associada a apenas
um modo de vibração.

Os desvios padrão o\ podem ser calculados diretamente a partir de resultados

experimentais, seja pela análise do espalhamento inelástico, seja pelo conhecimento das

prob: .bilidades de transição reduzidas B(E\}. Estas últimas estão relacionadas com a\

pela ; ̂ pressão [Es 81]

onde Bw(EX) é a unidade de Weisskopf

Bw (£A, A -, 0) = -L í \ * <?Jtozx . (2.3.33)

A relação entre o "comprimento de deformação" /?A.#O e <TA também é útil:

Daí obtemos que o "parâmetro de deformação" fj\ é dado por

8 _ 4 f f 2 A + l B(E\) ,
( -l
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Observe que para A = 2 a relação acima torna-se idêntica à utilizada no caso de de-

formações quadrupolares estáticas (eq. 2.4.3).

Agora podemos seguir quase que os mesmos passos dados anteriormente no trata-

mento das deformações estáticas. A distribuição de raios nucleares dada pela fórmula

(2.4.30) leva a flutuações na separação entre as superfícies nucleares, que por sua vez

geram uma variedade de barreiras. Os raios e alturas destas barreiras podem ser esti-

mados com as mesmas aproximações usadas no caso da deformação:

RB' = RB + &R, (2.4.36)

VB' = VB- g R , (2.4.37)

onde g está dado pela equação (2.4.9). A seção de choque de fusão será então uma

média sobre as seções de choque para cada raio nuclear

fff(E) = Pvib(àR)(rf(E, AR) d(&R) . (2.4.38)
-oo

Note a semelhança entre a expressão acima e a equação (2.4.10) que usamos para discutir

a deformação estática. A única diferença entre elas está na forma das distribuições

de raios Pvib(AR) e Pde/(A/2). A figura (2.4.2) mostra uma comparação entre estas

distribuições.

Para altas energias, E > VB, obtemos (veja a eq. 2.4.16)

af(E) = 7r^2(l - VB/E) + 0(a*/RB
2) . (2.4.39)

Portanto, assim como acontece com as deformações estáticas, muito acima da barreira

o movimento de ponto zero não é percebido.
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4.C0

def.

8.G0

vib.

AR (fm)

Figura 2.4.2. As distribuições de raios Pvib(AR) e P</e/(A.fí), para
formas quadrupolares de comprimento de deformação /?/?o = l f m

Para baixas energias, E < VB, encontramos (veja a eq. 2.4.18)

(2.4.40)

onde o fator de excesso K é dado por

/

OO
Pv\b(A.fí)(l + &.R/RB) exp

•i

r— /•/-
,3kJL^

l

= exp 2 [*g

O deslocamento assintótico &E assume então uma forma muito simples:

(2.4.42)
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O desvio padrão que aparece nas expressões acima não pode ser aquele dado pela

equação (2.4.31). Isto se deve ao fato de que esta equação soma os movimentos de

ponto zero de vibrações de qualquer freqüência, mesmo as mais rápidas. No entanto,

uma oscilação da superfície cujo período seja menor do que o tempo que o sistema

perde nas vizinhanças da barreira não deve contribuir significativamente para o excesso

de fusão, pois durante a passagem pela barreira o sistema sentirá apenas os efeitos do

potencial médio. Apenas para vibrações lentas comparadas ao tempo de trânsito pela

barreira o sistema perceberá as flutuações do potencial em torno do valor médio, o que

dará origem ao excesso de fusão. Uma condição semelhante a esta foi utilizada em nossa

discussão dos efeitos das deformações estáticas, onde tomamos como ponto de partida

que o núcleo deformado não teria tempo para girar durante o período de passagem pela

barreira. Agora estamos supondo que as superfícies nucleares não devem ter tempo para

oscilar durante este intervalo. Assim o desvio padrão a usado para calcular os efeitos

do movimento de ponto zero deve ser dado por

,2= Y < r A a , (2.4.43)

onde Wmai é da ordem do inverso do tempo de trânsito pela barreira. Este tempo pode

ser bastante pequeno, como foi mostado por Braun-Munzinger e Berkowitz [Br 83] us-

ando barreiras simples que simulavam o potencial entre 32S e 24Mg. Muito abaixo da

barreira eles encontraram tempos de tunelamento da ordem de 10~22 s, o que corre-

sponde ao valor surpreendentemente grande humax ~ 50 MeV.

Se considerarmos as vibrações de ponto zero tanto do projétil quanto do alvo pode-

mos generalizar a discussão acima definindo

(2.4.44)

onde AJ?j é a flutuação no raio de cada núcleo. Com isto ainda temos que ARp =
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e que

— 00

(2.4.45)

onde agora

<r2 = o-i2+<r2
2 . (2.4.46)

Vamos então usar estes resultados para tentar compreender o excesso de fusão em

alguns sistemas não deformados. Para o cálculo do desvio padrão a consideraremos

apenas as vibrações quadrupolares e octupolares de energia mais baixa do projétil e do

alvo.

Podemos começar com o 40Ar 4- 144Sm. Os estados 2+ e 3~ mais baixos do 40Ar

têm energias EZ = 1.46 MeV e £3 = 3.68 Me V, e desvios padrões az = 0-24 fm e

<73 = 0.25 fm [Re 85]. Para o 144Sm temos E? = 1.66 MeV, <r2 = 0.13 fm e £3 = 1.81

MeV, 03 = 0.25 fm. Com isto encontramos a2 = 0.20 fm2, e com os valores de VB,

RB e hu dados na figura (2.3.6) obtemos A£ = 13 MeV, ou seja AE/VB = 10%. Este

deslocamento assintótico é muito maior do que o encontrado experimentalmente, que é

da ordem de 6%, como pode ser visto na mesma figura.

Situação semelhante ocorre com os sistemas 40Ar + II2.n6,i22gnj também mostra-

dos na figura (2.3.6) . Se condiderarmos o movimento de ponto zero associado aos níveis

2+ e 3~ mais baixos do 40Ar e dos isótopos do Sn, com os desvios padrões obtidos em

[Re 85], encontraremos AE/Vp «11% para os três sistemas. Novamente estamos su-

perestimando os resultados experimentais, que são da ordem de 6%, como pode ser visto

na figura (2.3.6).

No caso dos sistemas 58-64Ni + 58-64Ni tudo se repete. Obtendo os valores de a-z e

da em [Es 87], encontramos &E/VB fô 12% para os três sistemas, muito mais do que o

mostrado na figura (2.3.6).
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Todos os estados considerados têm energia de excitação menor que 5 Me V, de modo

que o efeito exagerado do movimento de ponto zero dificilmente se deve a termos que

não deveriam constar na soma (2.4.43) por terem /ia; maiores ou da ordem de humaz-

O fato de que o modelo descrito acima superestima a taxa de fusão abaixo da

barreira não tem sido notado com muita freqüência, o que provavelmente se deve a

algumas peculiaridades presentes no cálculo da seção de choque média (2.4.38). Por

exemplo, vários autores costumam calcular a integral (2.4.38) truncando a região de

integração em — tá < A.R < tá, com t fc* 3 (ver [Re 82] por exemplo). Este procedimento

parece muito razoável à luz do comportamento gaussiano de /^(A-R), mas ele não leva

em conta que abaixo da barreira Of(E,kR] aumenta muito rapidamente com A/2, de

modo que a região A# > tá ainda pode contribuir significativamente para a integral,

se t não for muito grande. Isto pode ser visto muito facilmente no cálculo do fator de

excesso K (eq. 2.4.41). Se chamarmos de Kt ao fator calculado com o truncamento,

podemos obter de (2.4.41) que

Kt = 4 (erf U. (ftr, £ ' + Al - erf f ' (to, £ ' - Al U
2 1 1>/2V to>RB )\ [v/2\ KuRB )\j

(2-"-47)
onde erf (ar) é a função erro.

Com a flutuação "truncada" da barreira o deslocamento assintótico será então

Vemos daí que só teremos (&E)t — A£" se t > to = 2xg(VB/hu)((r/RB)- Um valor

típico de ío pode ser obtido com VB ü 100 Me V, RB ^ 10 fm, ftw/2;r ~ 0.5 Me V,

g ~ 0.7, a c* 0.4 fm, e o resultado é ÍQ — 6. Assim, para í ~ 3, (AJ5)í será bem menor

que AE", o que tenderá a esconder o fato de que o modelo do movimento de ponto zero

superestima o excesso de fusão abaixo da barreira.
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Podemos verificar isto, por exemplo, no sistema 40Ar -f 144Sm. Se tomarmos

/ = 2.5 (como [Re 82]) encontraremos que (&E)t/Vs = &E/VB - 5.6% = 4.4%, o que

está muito próximo do valor experimental. Isto mostra o quanto o efeito do movimento

de ponto zero é sensível aos grandes valores de Afí, o que pode ser a origem de parte das

dificuldades encontradas para descrever os resultados experimentais com este modelo.

C) Acoplamento entre canais.

O efeito de deformações estáticas e de vibrações de ponto zero pode ser considerado

dentro de um contexto bem mais amplo: o do acoplamento do canal de entrada com

canais de reação associados a graus de liberdade da superfície nuclear, como rotações,

vibrações, e a transferência de nucleons de Valencia.

O mecanismo pelo qual estes acoplamentos aumentam a taxa de fusão abaixo da

barreira pode ser observado muito claramente se considerarmos o caso em que ape-

nas um canal está acoplado ao canal de entrada [Da 83a, Li 84]. Se isto ocorrer, o

comportamento do sistema será determinado pelas equações de Schroedinger acopladas

(2.4.49)

onde os índices O e l indicam, respectivamente, o canal de entrada e o canal de reação di-

reta. V (r) e Vi (r) são os potenciais de interação nestes canais, E e EI são as respectivas

energias cinéticas assintóticas, e F (r) é a intensidade do acoplamento.

Para excitações inelásticas F (r) pode ser estimado com o modelo coletivo, e o

resultado é [Br 83b]

+-jft -jr.- • O-TJT,-^ i'*V ' i2'4'50)dr ' 2 J +1 r2 ^ r y

onde /?.Ro é o comprimento de deformação e J é o momento angular do estado excitado.

Observe que nas equações (2.4.49) não estamos considerando efeitos de acoplamento "de
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momento angular, pois isto complicaria bastante o tratamento do problema (embora

não as soluções finais, como está mostrado em [Li 84]).

O conhecimento que temos sobre o acoplamento com canais de transferência é

bastante incerto, principalmente quando mais de uma partícula é trocada. Para a troca

de um nucleon o fator de forma F(r) pode ser escrito aproximadamente como [Br 83b]

F ("O (r) = -Sj«p[-(r -Ri- &)/a] (2.4.51)

onde FQ & 3 MeV e a RJ 1.2 fm. Comparando F(in) e F(tr) encontramos que, para

sistemas típicos, e r w RB, os acoplamentos inelásticos são cerca de uma ordem de

grandeza mais intensos que os de transferência [Br 83b].

Vamos introduzir as grandezas Q e A V (r), dadas por

Ei = E + Q, (2.4.52)

Ví(r) = V(r)-AV(r). (2.4.53)

A menos que tenhamos transferência de partículas carregadas, será possível tomar AV PU

U. Com esta notação poderemos escrever as equações (2.4.49) como

~^"(r) + V(r)to(r) + F(r)^(r) = Efr(r)

-5^1"M + *Wi W + f(r)to(r) - [Q + AV(r)]^ (r) = Efr (r) . (2.4.54)

Se Q — O e AV = O estas equações podem ser facilmente desacopladas pelas trans-

formações

(2.4.55)

com as quais obtemos

-£-4±"(r) + [V(r) ± F(r)]<i>±(r) = ^±(r) (2.4.56)
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Como as equações (2.4.56) estão desacopladas, é muito simples calcular as proba-

bilidades de fusão nos canais (+) e (-): elas serão dadas pelos coeficientes de transmissão

pelas barreiras unidimensionais V(r)±F(r). Por outro lado, estes canais estão presentes

com igual probabilidade no canal de entrada (0), já que de (2.4.54) temos

Wr) = WSfe+(r) + Mr)]. (2-4-57)

Assim, o fluxo incidente tem probabilidade 1/2 de encontrar uma barreira V (r) -f F (r)

e probabilidade 1/2 de encontrar V (r) — F (r). Em outras palavras, a taxa de fusão do

sistema será dada por

T(E) = \T\ftV (r) + F(r)] + \T\E-V (r] - F(r)}, (2.4.58)L L

onde T[E, U(r}\ é o coeficiente de transmissão pela barreira unidimensional U (r).

Observe que a introdução de um novo grau de liberdade, no caso a amplitude do

canal l, resultou em uma flutuação de ±F(r) na barreira. Isto é inteiramente análogo

ao que ocorreu quando consideramos as deformações estáticas ou as vibrações de ponto

zero. Novamente encontraremos que para energias suficientemente pequenas muito mais

fusão será ganha pelas flutuações que reduzem a barreira do que será perdida pelas que

provocam uma elevação desta, e o resultado global será um aumento na taxa de fusão

abaixo da barreira. Para energias suficientemente altas não poderemos observar os

efeitos das flutuações, pois neste caso T[E\ V] KÍ T\E\ V ± F\ « 1.

Os resultados acima só foram obtidos graças às condições Q = AK = O, ou melhor,

\Q\, |AV| < F. Como já mencionamos, na prática quase sempre temos A V FÜ 0. No

entanto o mesmo não ocorre com o valor de Q, e é importante então estudar o efeito

que esta grandeza terá sobre a probabilidade de fusão. Infelizmente isto não pode ser

feito com facilidade, pois se Q ^ O ou AV ^ O as equações (2.4.54) não podem mais

ser desacopladas, a menos que algumas aproximações sejam feitas. Para ver isto vamos

escrever (2.4.54) na forma matricial

~V(r)" + V(r)V(r) + W(r)¥(r) = E*(r) , (2.4.5.9)
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onde

fw=(íw)-

e definimos o Q (r) como sendo

Q(r)= (2.4.62)

Os autovalores e autovetores da matriz de acoplamento W (r) serão dados por

(2.4.63)

onde

Ai (r) = A± (r) = \ í-Q(r) (2.4.64)

(2.4.65)

A partir dos estados x±(r) podemos definir as amplitudes

(2.4.66)

Substituindo a expressão acima em (2.4.59) encontraremos as equações

(2.4.67)
~~ •*•
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Se os autoestados x± não dependerem de r teremos que x±'(r) = X±"(r) = O, e

as equações (2.4.67) ficarão desacopladas. Entretanto isto só ocorrerá em alguns casos

particulares, como no limite Q/ F -+ O que já discutimos, onde

(2.4.68)

ou no limite \Q/F\ — >• oo, em que podemos tomar, para Q > O

A+ = O , A_ = -Ç(r) , x+ = (J) , X- = (J) , (2.4.69)

ou, para Q < O

A+ = -Ç(r) , A_ = O , *+ = ( J) , X- = ( J) • í2-4-70)

Fora destes limites, entretanto, os autovetores serão em geral dependentes de r, e as

equações (2.4.67) só serão desacopladas se as aproximações x±'(0 fô X±"(r) fô O forem

possíveis. Supondo que este é o caso, teremos então

- ç - í r ) + [V(r) + A±(r)W±(r) = ^±(r) . (2.4.71)
^f*

A probabilidade do estado x±(r) ser encontrado no canal de entrada é

.f!(? ̂  • (2-4.72)

Com isto, ao atingir a barreira o fluxo incidente terá uma probabilidade P±(RB] de

encontrá-la com a forma V (r) + A±(r). Portanto

(r)], (2.4.73)
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e em termos da seção de choque de fusão,

af(E) = P+(RB}<rf[E',V(r) + A+(r)] +P.(RB)af[E-V(r) + A_(r)| . (2.4.74)

A escolha de r = RB no cálculo de P± não deve ser crítica, já que por hipótese x± varia

lentamente com r. Assim qualquer ponto nas vizinhanças da barreira pode ser usado.

Podemos fazer ainda mais uma aproximação em (2.4.74), e tomar

A±(r) w \±(RB) . (2.4.75)

Esta é a aproximação de "acoplamento constante" de Dasso, Landowne e Winther

[Da 83b], e neste caso a barreira V (r) será simplesmente deslocada pelas constantes

A±(jRj3). O valor médio da barreira fica sendo VB = V(RB), pois como podemos obser-

var da definição de W (eq. 2.4.61)

< 0\W\0 >= P+X+ + P-X- = O . (2.4.76)

Assim, para E » VB

+P-(RB)*RB
2 (l - v* + *-(W\ =

l * rT I >

V E)

e os efeitos do acoplamento não podem ser notados.

Por outro lado, para E <& VB

af(E) = P+(RB)RB*^exp fe(£- VB - \+(RB))]
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, (2.4.77)

onde o fator de excesso K é dado por

K = P+(RB)exp - A + ( £ B ) +P_(£B)exp - j A _ ( / f e ) . (2.4.78)

Observe que K pode ser escrito como

K=(0 |exp [-(2x/nu)W(RB)]\ 0) . (2.4.79)

O deslocamento assintótico A£" será então

, r,= — In K =
27T

-lA_(^) . (2.4.80)

A figura (2.4.3) mostra como A£ dado por (2.4.80) depende de Q(RB), para

F(RB] = 2 e 0.2 Me V, valores típicos de canais inelásticos e de transferência de um

nucleon [Br 84]. Neste gráfico hu/2n foi tomado como sendo 0.5 Me V. Observe que

para os canais inelásticos apenas valores negativos de Q são possíveis. Mesmo assim

a figura acima mostra que estes canais devem desempenhar um papel fundamental na

fusão abaixo da barreira. Para canais de troca de partículas os valores de Q podem

ser positivos ou negativos. A figura (2.4.3) sugere que os canais de transferência com

Q > O devem dar uma contribuição importante para o excesso de fusão. Esta poderia

ser a explicação para a dependência isotópica acentuada e muito pouco sistemática que

o efeito apresenta em alguns sistemas, como Ni + Ni ou S 4- Ni (veja a figura 2.3.6).

É fácil notar que nestes sistemas existe uma clara correlação entre a disponibilidade de

canais de transferência com Q > O e deslocamentos assintóticos "extras" na seção de
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choque de fusão. No entanto, devemos encarar esta explicação da dependência isotópica

com cautela, pois o modelo desenvolvido acima ainda é muito rudimentar para que uma

descrição quantitativa dos efeitos de transferência seja possível. Um aviso claro da

existência dessas limitações está na observação de sistemas onde canais com Q bem

maiores que zero não produzem qualquer aumento perceptível na taxa de fusão. Exem-

plo disto é o sistema O 4- Sn [Já 86], onde o excesso de fusão encontrado em mais de 20

combinações projétil-alvo é praticamente o mesmo, embora os diferentes pares possuam

canais de transferência que varrem uma larga faixa de valores de Q, incluindo alguns

muito positivos.

S 3
= 2 M e V

F=0,2MeV.

T 1 T-

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 9 1 2 3 4 5

o (MeV)

Figura 2.4.3. A dependência de Af? com o valor de Q, para dois
valores típicos de F: 2 MeV (excitações inelásticas) e 0.2 MeV (trans-
ferência de um nucleon).

Tudo o que fizemos acima pode ser facilmente generalizado se tivermos N canais

acoplados ao canal de entrada e entre si. Neste caso a equação (2.4.59) ainda pode ser
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escrita, mas agora

71

i (r)
(2.4.81)

( O Foi (r)
Foi (r) -Qi(r) F12(r)
F02(r) F18(r) -Q2(r)

Fl N (r)

(2.4.82)

i Fuv(r) j?2N\r) -•• -y N V) J

Com os autovalores A,-(r) e autovetores Xi(r) da matriz W (r) (í = O, l,... N) podemos

generalizar a equação (2.4.74) e encontrar

onde

(2.4.83)

(2.4.84)

Na aproximação de acoplamento constante podemos calcular diretamente o fator de

excesso:

(2.4.85)
t=0

Em geral, agora não será mais possível encontrar expressões analíticas para At
-

e Xi, como fizemos para N = 1. Isto só será factível em alguns casos particulares.

Um dos mais importantes corresponde ao acoplamento do canal de entrada a uma

banda vibracional. Neste caso a matriz W (Rs) a ser diagonalizada na aproximação de

acoplamento constante tem a forma

Wmn(RB) = -nQ6mn -f (2.4.86)
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onde -Q = nu\. Os autovalores desta matriz são [Da 83b]

Am(/fe) = -í*(*B)/|Q| + m|Q|, 111 = 0,1,2,... (2.4.87)

e os fatores de peso correspondentes são dados por uma distribuição de Poisson

onde

N = F*(RB)/Q*.

Com estes resultados é fácil realizar a soma (2.4.85), e encontrar

K = exp {(Wd/gp [?fl - 1 + exp (-

O deslocamento assintótico será então

(2.4.89)

,2.4.90)

(2.4.91)

UJ

\

I I I I I I I I I

B.ee s.ee
IQl (MeV)

Figura 2.4.4. O deslocamento assintótico gerado pelo acoplamento
do canal de entrada a uma banda vibracional, como função de \Q\.
Tomamos F(RB) = 2 MeV, mas outros valores podem ser discutidos
simplesmente multiplicando-se o a escala vertical do gráfico por um
fator apropriado (veja a eq 2.4.91).
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A figura (2.4.4) mostra o gráfico de A.E1 como função de |Ç|, para F(Rp) = 2.

Observe que, como A.E oc F2, se estivermos interessados em outros valores de F basta

multiplicar o gráfico por um fator constante.

Um limite muito importante dos resultados acima corresponde a |Q| <£ |F(/?B)|.

Neste caso o valor de N será muito grande, e a distribuição de Poisson (2.4.88) tenderá

a uma distribuição de Gauss

Como \Q\ é muito pequeno podemos supor que as flutuações na altura da barreira

AKfl = Xm(RB} = (m - N)\Q\ (2.4.93)

estão distribuídas continuamente com uma probabilidade determinada por (2.4.92)

Esta é uma distribuição gaussiana de barreiras, exatamente como a prevista pelo

modelo do movimento de ponto zero. O desvio padrão da distribuição acima é dado

por \F(RB)\, e da expressão (2.4.50) podemos ver que |^(^B)| fc> a^Vs/Rs- Por outro

lado o desvio padrão da distribuição de barreiras no modelo do movimento de ponto

zero é (veja a eq. 2.4.37)

ffvB = gr-crx w ff^B/RB • (2.4.95)tis

Como os dois desvios padrões são praticamente iguais, vemos que o modelo do movi-

mento de ponto zero é um caso limite para o acoplamento do canal de entrada a uma

banda vibracional, válido apenas se |F(^?B)| >• \Q\. Com as aproximações feitas acima

esta condição é equivalente a

. (2.4.96)
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Tomando como valores típicos v\ ~ 0.2 fin, VB ~ 100 MeV e Rp ~ 10 fm encon-

tramos que ÃWA < 2 MeV. Esta é uma condição bem mais restritiva do que aquela

feita quando discutimos o movimento de ponto zero, baseada no tempo de tunelamento.

Observe ainda que o sucesso daquele modelo não depende apenas de (2.4.96) ser satis-

feita, mas também da existência de uma "escada" perfeita de níveis harmônicos. Estas

restrições explicam as dificuldades que encontramos para aplicar com sucesso o modelo

de movimento de ponto zero. Tambe'm podemos ver da figura (2.4.4) que este mod-

elo superestima o resultado de um cálculo de canais acoplados, à medida em que ele

corresponde ao limite \Q\ = 0.

O acoplamento com vibrações coletivas e a sua relação com o movimento de ponto

zero também tem sido estudado sem o recurso à aproximação de acoplamento constante.

Alguns resultados importantes podem ser encontrados nas referências [Es 83, Wu 86,

Es 87].

O modelo de acoplamento constante descrito acima tem sido muito usado na de-

scrição de resultados experimentais, com aparente sucesso (veja por exemplo [Br 83b,

Br 84, Re 85]). No entanto, como foi enfatizado por Tanimura, Makowkae Mosel [Ta

85], a aproximação de acoplamento contante conduz a uma superestimativa do efeito

causado pelos canais. Isto vem do fato de que para acoplamentos fortes os autovalores

A,-(r) devem variar rapidamente com r, o que fará com que as alturas das barreiras

V (r) + At (r) sejam subestimadas pela aproximação VB + Aj(/fe). Neste caso a equação

(2.4.83) será um ponto de partida bem mais seguro para cálculos da seção de choque

de fusão. Um esquema simples baseado nesta equação foi implementado com bons

resultados por Dasso e Landowne em seu código CCFUS [Da 86, Da 87].

A relação entre o acoplamento com reações diretas e a fusão abaixo da barreira tem

sido estudada com o auxilio de códigos nume'ricos muito sofisticados, como o PTOLEMY

[Rh 80]. Alguns destes cálculos podem ser encontrados nas referências [La 84, Rh 84].

Os resultados obtidos por Landowne e Pieper para a fusão de 58Ni -f 58Ni [La 84]

estão mostrados na figura (2.4.5), juntamente com os estados e acoplamentos usados
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nos cálculos.

Loci
}• E (McV)

g.», coupling
Pc Pv

2* coupling
Pc V*

1.454 0.182 0.2
2.459 O.IOS 0.1 U 0.258 0.2
2.775 0.009 0.010 0.206 0.2
J.OJH 0.06J 0-046 0.2SO 0.2
3.2o4 O.OS6 0.090 0.213 0.2
4.470 0.192 0.2

i j ' -no coupling

0.1
95 110

(Me V]

Figura 2.4.5. Comparação entre os resultados experimentais e o
cálculo de canais acoplados para a fusão de 58Ni -f 58Ni. A linha
cheia indica o cálculo em que todos os canais mostrados na tabela
foram incluídos. As linhas tracejadas correspondem apenas aos canais
mencionados ao seu lado.

Podemos observar que os acoplamentos inelásticos dão origem a um excesso de fusão

abaixo da barreira, mas este não é suficiente para descrever os resultados experimentais.

Devemos notar também que a contribuição dos estados 2+ e 3~ mais baixos pratica-

mente esgota o efeito total. Como o cálculo da figura (2.4.5) não considera canais de

transferência, estes poderiam ser os responsáveis pela diferença entre o excesso de fusão

encontrado e o experimental. Entretanto a inexistência de canais de transferência com

Q > O no sistema 58Ni 4- 58Ni torna pouco razoável que uma discrepância tão grande

possa ser explicada desta maneira. Uma explicação mais plausível pode ser encontrada

no efeito de componentes não lineares do acoplamento com os estados vibracionais. Es-

tas componentes alimentariam estados de muitos fonons diretamente a partir do estado
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fundamental e, como foi mostrado por Esbensen e Landowne (Es 87], poderiam dar uma

contribuição para o excesso de fusão tão grande quanto a do acoplamento linear usual.

Qualquer que seja a explicação para o excesso de fusão que está "faltando" no

cálculo mostrado acima, ela parece estar ligada a canais que não foram considerados,

como os de transferência, ou que não foram corretamente acoplados ao canal de en-

trada, como as vibrações com muitos fonons. Assim, para que o excesso de fusão seja

compreendido dentro do contexto de um cálculo de canais acoplados parece inevitável

q"* um grande número canais tenha de ser considerado. Em geral isto faz com que

os cálculos fiquem bastante complicados, a ponto de se tornarem impossíveis em certas

situações. Exemplo disto pode ser visto na própria figura (2.4.5), onde o cálculo envol-

vendo todos os canais não pode ser realizado para energias abaixo de 99 MeV devido a

dificuldades numéricas.



CAPÍTULO 3

UM MODELO DE GOTA LÍQUIDA PARA A FUSÃO DE ÍONS

PESADOS ABAIXO DA BARREIRA COULOMBIANA.
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3.1. A Formação de Pescoço.

Neste capítulo proporemos um modelo multidimensional para a fusão que terá car-

acterísticas bem diferentes daquelas apresentadas pelos modelos de canais acoplados,

discutidos na seção (2.4). Estes últimos tentam descrever a fusão abaixo da barreira

a partir de informações espectroscópicas detalhadas sobre o projétil e o alvo, como as

freqüências e amplitudes de vibrações coletivas, ou os valores de Q para a transferência

de nucleons. Embora os modelos de canais acoplados possam ser capazes, em última

instância, de explicar completamente o excesso de fusão abaixo da barreira, já vimos que

para chegar a isto um grande número de canais deve ser considerado, e de forma bastante

cuidadosa, o que torna este tipo de cálculo muito oneroso. O enfoque que adotaremos

estará baseado no modelo de gota líquida e, em vez de concentrar-se em propriedades

particulares à estrutura de cada núcleo, dará ênfase às características macroscópicas do

sistema.

Os graus de liberdade que introduziremos estarão associados a um tipo particular

Je deformações na superfície do sistema, cujo desenvolvimento dará origem ao que

chamaremos de um "pescoço" entre o projétil e o alvo. Este nome deve-se ao fato de

que as deformações estarão localizadas na região de cada núcleo que estiver mais próxima

do outro. A partir destes graus de liberdade, a dinâmica do sistema será determinada

por forças e parâmetros de inércia característicos do modelo de gota líquida.

Sugestões de que a formação de um pescoço entre o projétil e o alvo deve desempen-

har um papel importante na fusão abaixo da barreira têm sido feitas desde que o excesso

de fusão foi descoberto [Si 79, Kr 80, St 81, Vá 81], mas nenhum cálculo quantitativo

que pudesse confirmar estas idéias era apresentado.

É fácil compreender qualitativamente porque a formação de um pescoço pode fa-

cilitar a fusão de dois núcleos. Podemos notar que o desenvolvimento deste tipo de

deformação deve encontrar barreiras coulombianas menores do que a associada ao movi-

mento puramente radial, já que ao formar um pescoço o sistema tenta aproximar apenas
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uma pequena parte da carga elétrica total de cada núcleo. Ao mesmo tempo, a inércia

associada à formação de pescoço também deve ser pequena, pois somente uma parcela

da massa total é colocada em movimento com esta deformação. Assim, mesmo que os

núcleos não consigam entrar em contato com um movimento puramente radial, isto

ainda poderá ser possível com a formação de um pescoço no sistema.

h u l l .
(MoW j

I
U -

12 -

"tat-

° '•"Ar project i le

O 16Q "

o 86Kr " íí ,

1 C 1 6 l R ? O

j ;
Í f ( l m ) —•

Figura 3.1.1. O parâmetro de transparência hu obtido a partir de
seções de choque de fusão medidas nas vizinhanças da barreira [Já 82].
A região tracejada indica as previsões do modelo unidimensional. Os
resultados estão dados em função do tamanho do sistema projétil-
alvo, determinado pelo "raio reduzido" R = R\Rzl(Ri

Um teste decisivo para estabelecer a relevância que um modelo de gota líquida

possa ter para a fusão abaixo da barreira está em encontrar nos resultados experi-

mentais evidências de que o tamanho do excesso de fusão é determinado, essencial-

mente, por características macroscópicas do sistema. Isto foi feito pela primeira vez

por Jahnke, Rossner, Hilschere Holub [Já 82] que, usando a fórmula de Wong (2.3.10),

parametrizaram as seções de choque de fusão medidas nas vizinhanças da barreira para

uma série de combinações de projéteis e alvos. O excesso de fusão ficou então refletido

nos valores muito grandes encontrados para o parâmetro de curvatura ftw, que seria

uma medida da transparência da barreira unidimensional. Os resultados obtidos estão
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mostrados na figura (3.1.1), como função do "raio reduzido" R = RiRz/(Ri + RZ) do

sistema. A região tracejada indica onde estão os valores de ftw previstos por modelos

de potenciais. Podemos observar que os resultados empíricos para hu ficam bem de-

terminados por R, e mostram uma tendência a distanciar-se das previsões do modelo

unidimensional à medida em que aumenta o tamanho do sistema. Esta tendência global

foi tomada como evidência de que modelos macroscópicos podem explicar, pelo menos

em média, o comportamento do excesso de fusão abaixo da barreira. Neste contexto,

aspectos específicos da estrutura nuclear dos sistemas seriam necessários para explicar

apenas as flutuações encontradas em torno desta média. Devemos notar, entretanto, que

a extensão destas flutuações pode estar sendo subestimada pelo fato da análise mostrada

na figura (3.1.1) envolver apenas a região próxima à barreira. Aliás, é fácil ver que será

impossível parametrizar os resultados experimentais com a fórmula de Wong se eles

forem até energias muito baixas.

Em outro trabalho, Krappe, Mõhring, Nemes e Rossner [Kr 83] mostraram que

um modelo de transmissão por uma barreira bidimensional é capaz de descrever muito

beii as seções de choque de fusão em todas as faixas de energia, desde que algumas

grandezas que definem a forma desta barreira sejam convenientemente ajustadas. Os

resultados destes ajustes para uma variedade de combinações projétil-alvo mostraram

que os parâmetros do potencial dependem do tamanho do sistema de uma forma bas-

tante suave, o que levou novamente à sugestão de que as principais características do

processo de fusão abaixo da barreira podem ser determinadas a partir das propriedades

de gota líquida do sistema. Mais ainda, a forma da barreira bidimensional obtida com os

ajustes tornava muito razoável supor que o segundo grau de liberdade estaria associado

à formação de pescoço.

Podemos citar também a referência [Já 84] como mais um exemplo onde a ob-

servação de tendências globais em um conjunto de dados experimentais sugere que a

formação de pescoço desempenha um papel fundamental na fusão abaixo da barreira.

Tendências macroscópicas semelhantes às discutidas acima também foram encon-



Cap. S

tradas na referenda [Ag 88], onde o deslocamento assintótico AJS1 foi obtido para uma

grande variedade de sistemas. Os valores de AE como função do tamanho destes sis-

temas estão mostradosna figura (2.3.7), e podemos mais uma vez observar a existência de

um comportamento "médio", em tomo do qual registram-se flutuações mais ou menos

acentuadas.

Um estudo quantitativo do efeito que a formação de pescoço tem sobre a fusão

abaixo da barreira foi realizado por nós na referência [Ag 85]. Este trabalho é uma

versão preliminar do modelo de gota líquida que desenvolveremos neste capítulo, e nele

ficou demonstrado que a ação dos graus de liberdade associados ao pescoço dá origem a

um considerável excesso de fusão abaixo da barreira, semelhante aos que são encontrados

experimentalmente.

É interessante notar que a formação de pescoço pode ser tratada em contextos

bastante diferentes daquele ditado pelo modelo de gota líquida. Por exemplo, Iwamoto

e Harada [Iw 87] introduziram um formalismo segundo o qual para cada distância r

entre o projétil e o alvo estão associadas amplitudes de probabilidade para a existência

ou não de um pescoço, e obtêm resultados muito semelhantes aos que encontramos na

referência [Ag 85] e no presente trabalho.

Finalmente, devemos lembrar que os graus de liberdade associados à formação de

pescoço desempenham um papel reconhecidamente importante na fusão de íons muito

pesados acima da barreira. Para estes sistemas, foi encontrado experimentalmente que o

limiar cássico de fusão era maior do que o valor VB previsto pelo modelo ynidimensional.

Chamando a energia extra necessária para iniciar a fusão de Exx (o "extra-extra push"

de Swiatecki), mostramos na figura (3.1.2) medidas desta grandeza para uma série

de sistemas projétil-alvo razoavelmente simétricos, colocadas como função do tamanho

do sistema, determinado a partir de sua fissibilidade [BI 86]. Vemos que Exx é nulo

para sistemas não muito pesados, como deveríamos esperar a partir da nossa discussão

do modelo unidimensional. Entretanto, após um certo tamanho crítico (em torno do

sistema 90Zr + 90Zr) o valor de Exx começa a aumentar rapidamente atingindo quase
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30 MeV para os sistemas mais pesados incluídos na figura.

Este deslocamento no limiar de fusão foi explicado por Swiatecki e colaboradores

[Sw 81, Sw 82, Bj 82, BI 86], com base em um modelo onde o sistema nuclear é descrito

por três graus de liberdade, associados respectivamente à distância entre o projétil e

o alvo, ao tamanho do pescoço existente entre eles, e à assimetria de massa entre os

dois núcleos. A dinâmica do sistema é determinada por forças conservativas, derivadas

das energias de superfície e coulombiana, e por forças de fricção, obtidas a partir da

hipótese de "dissipação de um corpo". Os resultados obtidos com este modelo (BI 86]

estão mostrados pela linha cheia da figura (3.1.2), e descrevem muito bem os resultados

experimentais.
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Figura 3.1.2. A energia extra acima da barreira, necessária para que
a fusão possa ocorrer. Os pontos são dados experimentais, e a linha
cheia representa os resultados dos cálculos da referência [BI 86]. A
abcissa é uma medida do tamanho do sistema.
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3.2. Parametrização das Formas Nucleares.

A) Definição das formas geométricas.

Para descrever a formação de um pescoço entre o projétil e o alvo nós devemos ter uma

parametrização apropriada para a variedade de formas geométricas que o sistema nuclear

pode assumir neste processo. Discutiremos nesta seção apenas as formas associadas a

sistemas simétricos (em que o projétil é igual ao alvo), já que estes são os sistemas que

iremos analisar com mais atenção no presente trabalho.

As formas nucleares que iremos considerar consistem em duas esferas continuamente

ligadas a uma superfície quadrática de revolução (figura 3.2.1) Estas superfícies podem

ser geradas pela rotação em torno do eixo z de uma curva y = P (z) cuja definição é

,sez>ZP,
bz* , se -ZP < z < ZP , (3.2.1)

,sez<-ZP.

É claro que a extensão do sistema corresponde apenas aos pontos em que P2(z) > 0. A

região que chamamos de pescoço está contida entre os pontos +Zp e —Zp. Estas formas

geométricas foram propostas por Nix em uma análise de processos de fissão [Ni 69], e

foram extensivamente discutidas por Blocki e áwia.tecki [BI 82).

Para o < O o pescoço está representado por um hiperbolóide de duas folhas, e

o sistema nuclear é composto por dois fragmentos separados ("regime binário", figura

3.2.1a). Neste caso, as extremidades mais internas dos fragmentos estão em z = ±ZM,

onde ZM = ^/-a/6. Se a > O, o pescoço está representado por um hiperbolóide de uma

folha (6 > 0) ou por um elipsóide (6 < 0), e nestes casos o sistema é formado por uma

única porção de matéria nuclear ("regime unitário", figura 3.2.1b). Para conveniência

futura, no regime unitário definiremos ZM = O, de modo que

-<» (,,2,
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Figura 3.2.1. Formas típicas do sistema nuclear.

A parametrização (3.2.1) pode ser estendida facilmente para descrever formas as-

simétricas, necessárias no caso em que o projétil e o alvo são núcleos diferentes. A

referência [BI 82] mostra detalhadamente como esta generalização pode ser feita, de

modo que não nos ocuparemos disto.
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B) As coordenadas p e X.

Os cinco parâmetros jR, Zp, ZÉ, a. e 6 que aparecem na definição da forma nuclear

(eq. 3.2.1) não são independentes. A conservação do volume nuclear e a "suavidade"

da junção das superfícies em z = Zp impõem três vínculos sobre estes parâmetros,

de modo que apenas dois são independentes. Isto nos permitirá descrever a forma do

sistema com apenas duas coordenadas, que podemos escolher de modo que uma esteja

associada à separação entre o projétil e o alvo (ou melhor, à "elongação" do sistema), e

a outra esteja associada ao tamanho do pescoço. Faremos isto a seguir.

A continuidade de P(z) e de P' (z) em z = Zp (e consequentemente em z = -Zp}

leva a duas relações entre os parâmetros :

(3.2.3)
b-.-1 + Zs/Zp.

A terceira relação vem da conservação do volume do sistema, que tem origem na

•~ ".ompressibilidade da matéria nuclear. Se o raio do projétil e do alvo é RN (eles são

<:-.ji ticos) o volume total será

. (3.2.4)

Por outro lado,

fÚE+K-
Vtot = 2 X / irP2(z)dz

o J *« (3.2.5)
+ 3R2ZE-ZE

3 + ZEZP
2-

de modo que, comparando (3.2.5) com (3.2.4), obtemos

. (3.2.6)
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Nós adotaremos como variáveis independentes ZÉ e /, onde

(ZE- R) (3.2.7)

é a espessura da parte que "falta" na esfera (veja a figura 3.2.1). Mais precisamente,

descreveremos a forma do sistema usando como coordenadas as variáveis adimensionais

p = ZÉ l R , (3.2.8)

\ = l/R. (3.2.9)

Assim, toda a geometria do sistema fica definida por X e p, e por RN , que fixa a escala.

Desta maneira teremos

ZÉ = R • p >

e(p - Xp - 1) , (3.2.10)

onde F(p, A) é definida como

A) = 1(2 + 3P -
(3.2.11)
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C) O espaço de configurações.

O "espaço de configurações" do sistema não é a totalidade do plano p — X. A definição

dos parâmetros geométricos impõe as seguintes limitações sobre as coordenadas:

Z E > O «=> p > O

\>l-p

Com isto, apenas a parte pontilhada do plano p-X mostrado na figura (3.2.2) é acessível

ao sistema. As formas geométricas assumidas ao longo do espaço de configurações estão

mostradas nas figuras (3.2.3) e (3.2.4).

}, • ' . - • ; • ' : " ' m • : ' •
x r^vK-' . ' . :

Figura 3.2.2. Espaço de configurações no plano p - X. A região
fisicamente acessível foi pontilhada. As linhas a-f e as regiões I-ffl
estão discutidas no texto.
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\

Figura 3.2.3. Formas geométricas do sistema nuclear em diferentes
pontos do espaço de configurações.

i,

3,5

0.0
1,8 1.5 2.6

Figura 3.2.4. O mesmo que na figura (3.2.3), para a região mais
restrita Kp<2, O < A < l .
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Podemos distinguir 3 "regiões" e 6 "fronteiras" no espaço de configurações. As

regiões, chamadas de I, E e EI na figura (3.2.2), correspondem a :

região I -t- regime binário

região n —»• regime unitário, formas côncavas

região IO -»• regime unitário, formas convexas

As fronteiras, que são as linhas a-f na figura (3.2.2), correspondem às seguintes formas:

linha a (A = O, p > 1) -+ duas esferas separadas

linha b (A - l - l//?, p > 1) -*• pescoço em forma de cone

linha c (A = l—p, O < p < 1) -+ duas calotas esféricas unidas pelas partes planas

linha d (A = l, p > 0) —* pescoço cilíndrico

linha e (l < A < 2, p = 0) -+ uma esfera

unha / (A = 2, p > 0) —* um elipsóide

A fronteira mais importante é a que separa o regime unitário do regime binário (linha

b na figura 3.2.2). Ela é determinada pela condição a = O, ou seja,

A = l - l/p, p > l. (3.2.12)

Quando o sistema cruza esta linha o contato entre os dois fragmentos é estabelecido ou

rompido.

Podemos notar também que todos os pontos com p = O e l < A < 2 (linha e na

figura 3.2.2) correspondem à mesma configuração geométrica, ou seja, à mesma esfera.

Esta "degeneração" fará, por exemplo, com que as curvas de nível de qualquer grandeza

física tendam a ficar paralelas ao eixo A na região em que p & 0.

As equações (3.2.10) mostram que o raio R define uma escala natural de compri-

mentos. Como a sua dependência com p e A parece bastante complicada (eq. 3.2.11) nós

mostramos na figura (3.2.5) um mapa de RJ RN em função dessas coordenadas. Vemos
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nesta figura que o raio varia muito lentamente com A nas vizinhanças de A « 0. Como

mostraremos mais adiante, o mesmo acontecerá com qualquer grandeza física associada

ao sistema. A lenta variação da forma geométrica do sistema quando A « O também

pode ser observada na figura (3.2.4).

\\VC<S^-
\ 0.9 \ • -. ---._ --%._\ \ \ \

Figura 3.2.5. Mapa de R/RN em função de p e A.

D) A área da superfície nuclear.

Outra grandeza geométrica relevante é a área da superfície do sistema. Isto se deve ao

fato da energia nuclear ser proporcional a esta área, se desprezarmos efeitos devidos à

difusividade da superfície. Ela será dada por

~ 2 X / 2
(3.2.13)

e pode ser facilmente calculada com a nossa parametrização. O resultado é :
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a) no regime binário (região I na figura 3.2.2),

5 =
p A - A

b) no regime unitário, forma côncava (região n na figura 3.2.2),

S = 87rfl2 ,

X h
c) no regime unitário, forma convexa (região Dl na figura 3.2.2),

, , p-X-1 , (l -p + Xp)(X + /?-!) , /-n—TT
l + -— h . . ~- arctan \Jp\\ - 1)

4 4»/u íA- l ) V V ;S =

d) se l - p + Xp = O (linha b na figura 3.2.2),

p-X-l'

e) se A = l ou p = O (Unhas d e e na figura 3.2.2),

(3.2.14)

(3.2.15)

, (3.2.16)

(3.2.17)

(02.18)

Um mapa de S/(8nRN2) em função de /? e A está mostrado na figura (3.2.6). Nele

podemos ver que, para p fixo, a área da superfície atinge seu maior valor na fronteira

entre os regimes unitário e binário (linha 6 na figura 3.2.2). Vemos também que o menor

valor que S pode assumir corresponde à configuração de uma única esfera (p = 0).
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Figura 3.2.6. Mapa da área da superfície nuclear, em unidades de
'2, como função de /> e A.

E) Formas geométricas com pescoço pequeno.

Particularmente importantes para o nosso estudo da fusão são as configurações em que

o pescoço começa a ser formado, ou seja, a região em que p > l e A fô 0. Se expandirmos

os parâmetros geométricos do sistema em potências de A, e abandonarmos os termos
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superiores a A2, obteremos

ZM/RN = (P-1)- a f i y ^ 2 + °W . (3.2.19)

l/RN = A + 0(A4) ,

- - - , p ' i a A + T-^rrrA2 + 0(A3) ./>-! (/> - 1)2 (p - 1)3 v ;

O fato de que alguns parâmetros (Zp,l,a,b) variam em primeira ordem com A

parece sugerir que a forma da superfície também depende de A nesta ordem. No entanto

isto não é verdade, o que pode ser mostrado da seguinte maneira.

A forma do pescoço é dada pela equação

y2 = a + bz2, ZM<z<Zp, (3.2.20)

que, se desprezarmos termos de ordem de A2 (notando que (z — Z M] ~ A), ganha a

forma

y2 = 2RN[z-RN(p-l)], RN(p-l] <z< RN(p-l + X] . (3.2.21)

Por outro lado, a forma da parte que "falta" à esfera (a calota de comprimento / que se

transformou no pescoço, veja a fig. 3.2.1) é dada por

ZE-R<z<Zp (3.2.22)
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Se desprezarmos termos da ordem de A2 na equação (3.2.22) (notando que (z—

A) ela poderá ser escrita como

y2 = 2RN [z -RN (p- 1)], RN(P - 1) < z < RN (p - l + A) . (3.2.23)

Como as equações (3.2.21) e (3.2.23) são idênticas, a forma do sistema não sofreu mu-

danças em primeira ordem de A. Um modo ainda mais simples de ver isto é notar que

uma superfície quadrática de revolução que se junte "suavemente" à esfera de raio R

em z = Zp fica univocamente determinada pelo ponto (se existir) em que ela encontra

o eixo z. Para o pescoço este ponto é Z M , e para a parte que "falta" à esfera ele é

ZÉ — R- Como esses dois pontos são iguais em primeira ordem de A, as superfícies

são idênticas nesta ordem. Em segunda ordem os dois pontos já diferem, e a superfície

começa a apresentar deformações. Este fato tem conseqüências importantes. A maioria

dcs grandezas físicas que calcularemos (a energia potencial, por exemplo)) são funções

da forma do sistema nuclear, e portanto terão, em geral, derivada em relação a A nula

quando A = 0. O tensor de massa do sistema também terá suas componentes MAA e

M\p = MPA nulas em A = O, pois neste ponto À ̂  O não implica em mudança de forma.

Assim, a escolha de A como coordenada torna a dinâmica do sistema bastante singular

em A = 0.

F) Composição multipolar de formas com pescoço pequeno.

Outra característica importante das formas com A fô O é a sua composiçãio multipolar.

Se descrevermos a superfície de um dos fragmentos por R(6), como está mostrado na

figura (3.2.7), e desprezarmos termos da ordem de A3, encontraremos

.«>-**«"'* 'L (3.2.24)
O , se -l < cosi < l — JL
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Figura 3.2.7. Definição de R(9).

Definindo as coordenadas /?„ da maneira usual [Ri 80],

) , (3.2.25)
n

obtemos que

f Pn (cos 0) (cosO - l + X)2d(cos6) . (3.2.26)
jl-A

fín =

A expressão acima mostra que /?„ ~ A3, o que aparentemente constitui um problema,

pois os termos em A3 de àR (que desprezamos) também dariam uma contribuição desta

ordem quando integrados em —l < cos# < 1. No entanto, os termos em A3 de A/?(0)

são constantes para -l < cos# < l - A (a região esférica) e, como

/

i
Pn(cos0)<f(cos0)=0 se n ̂  O, (3.2.27)

-i

a contribuição deles para fin será da ordem de A4, a não ser para n = 0. Neste caso a

conservação do volume pode ser usada para mostrar que /?o = 0.

É possível obter /?„ usando as relações de recorrência entre os polinômios de Leg-

endre e suas derivadas para calcular a integral (3.2.26), mas o resultado que se encontra
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não é muito transparente. Um resultado bem mais revelador pode ser obtido com o uso

da aproximação

Pn(cos0) ~ J0[(n + 1/2)0], (3.2.28)

válida se 6 c* 0. Com ela podemos escrever

V/27T

80

onde definimos

\(x)dx, (3.2.29)

(3.2.30)

Então, repetidos usos da relação [xm Jm(z)]' - xm Jm_i(a:), em sucessivas integrações

por partes, nos permitem obter

onde

(3.2.31)

(3.2.32)

A figura (3.2.8) contém o gráfico de g(Ç), e a figura (3.2.9) mostra como /?„ depende de

n para dois valores de A.

Figura 3.2.8. Gráfico de g(Ç) (eq. 3.2.32).
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,692
i 1.3

B |
l ,---•.. x =0.1

8.G0Í /

•
T

X =0.05

16 20 36 46 50
- n

Figura 3.2.9. Gráfico de ftn x n para A = 0.1 e A = 0.05 (p = 1.3).

Cs resultados obtidos acima são muito úteis, pois com eles podemos obter ex-

pressões analíticas para uma série de grandezas importantes, como energias potenciais,

parâmetros de inércia, coeficientes de dissipação, etc. Isto permitirá descrever em ter-

mos simples a dinâmica do sistema para o caso de pequenos pescoços.
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3.3. Energia Cinética.

A) O escoamento de Werner- Wheeler.

A inércia associada às mudanças de forma do sistema nuclear pode ser obtida a partir

do cálculo da energia cinética, que é dada por

T^JtoWmfPr, (3.3.1)

onde pm (r) e v(r) são, respectivamente, a densidade de massa e a velocidade de es-

coamento no ponto r*. É claro que estas grandezas em geral dependem do tempo, mas

para não sobrecarregar a notação só explicitaremos isto quando for necessário. Supondo

que toda a matéria nuclear está uniformemente distribuída no interior de um volume

definido por formas como as da seção anterior, teremos que

T=\pmjvW,t}}Z<Pr. (3.3.2)

Os sistemas que estamos considerando possuem simetria axial em relação ao eixo z.

Se o escoamento também observar esta simetria poderemos escrever sem perda de gen-

eralidade que

), (3.3.3)

onde fj. e vj_ são as componentes de f e v perpendiculares ao eixo de simetria z. Como

o fluido nuclear é incompressível devemos ter

t- -£ = O , (3.3.4)

que pode ser escrito como

£ = O . (3.3.5)
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Integrando esta equação obtemos que

/<ri,') = -^Ví^W, (3.3.6)

e portanto

(3.3.7)

A expressão acima mostra que se conhecemos vz(ri, z) podemos encontrar üi(ri, z).

Para calcular o campo de velocidades t; (r) iremos supor que o fluxo da matéria

nuclear segue a hipótese de Werner e Wheeler [Ke 64, Da 76a], segundo a qual o es-

coamento se dará pelo deslocamento ao longo do eixo de simetria de camadas planas

do fluido perpendiculares a este eixo. Em outras palavras, uma quantidade de matéria

que assuma originalmente a forma de um disco perpendicular ao eixo z terá esta forma

mantida pelo escoamento. Poderão mudar apenas a espessura e o raio deste disco, além,

é claro, da sua posição ao longo do eixo de simetria. A hipótese de Werner- Wheeler é

equivalente a dizer que

, t ) . (3.3.8)

Com isto a integração de (3.3.7) pode ser realizada facilmente, e o resultado é

t/i(r1),,í) = -iri^a. (3.3.9)

Para calcular vz(z,t] notemos que um ponto na superfície do sistema (ri = P(z>t}}

terá uma velocidade transversa Vi dada por

(mo)

Por outro lado, de (3.3.9) vemos que

^ = _ 1 ? M M , (3.3.11)
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e se compararmos os dois resultados acima encontraremos

(3.3.12)

Se Zo(t) representa uma das extremidades do sistema, ou seja, se

P [ Z Q ( t ) , t } = 0 ,

poderemos integrar a equação (3.3.12) entre ZQ e 2, e obter com isto

(3.3.13)

(3.3.14)

O resultado acima também pode ser escrito como

í 'Jzo(t)

i
entre (3.3.15)

devido à condição (3.3.13). Encontrado vz a partir de (3.3.14) ou (3.3.15) podemos

obter UJL com a equação (3.3.9), e com isto calcular a energia cinética

T =

2 m J y
2nrj.dri.dz = (3.3.16)

= ̂ » í P»(Z, fH2(2, t) + J
J

A integração em 2 nas expressões acima é feita sobre toda a extensão do sistema.
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As formas geométricas que estamos considerando podem ser definidas a partir de

um pequeno número de coordenadas coletivas, que chamaremos de q = (q\,...qn)-

Em nosso caso q = (p, A). Assim, a dependência temporal da função P(z, t) pode ser

determinada a partir da evolução das coordenadas </,•(£), ou seja

P(z,t) = P[z;q(t)]. (3.3.17)

Desta forma podemos escrever
dP

onde <ji = dqi/dt, e de (3.3.14) vemos que

vz(z,t) = ̂ Ai(z'q)qi} (3.3.19)
i

onde

*"- (3-3-201
Substituindo (3.3.19) na expressão (3.3.16) para a energia cinética encontraremos

ií(q)qiqií (3.3.21)

com o tensor de massa Afjy(g) definido por

+ ip4(z;g)^'MM*;<z)| dz . (3.3.22)
J

Com a parametrização das formas nucleares introduzida na seção anterior o cálculo

do tensor de massa fica bastante direto, embora trabalhoso. O resultado é tão extenso

que não seria muito útil reproduzi-lo aqui.

A figura (3.3.1) mostra gráficos de Mij(p} A)//i2 O sistema considerado foi o 58Ni +
58Ni, mas para outros sistemas simétricos o resultado muda apenas por um fator, já que

Mij(pt X) — MN RN* x [função independente do sistema]. Nestes gráficos usamos como

coordenada a grandeza p\, em vez de A, para transformar a linha de contato A = l - l/p

(eq. 3.2.12) na reta p\ = p - 1. Os mesmos gráficos, na forma de curvas de nível, estão

mostrados na figura (3.3.2). Podemos observar nestas figuras que a derivada do tensor

de massa apresenta um comportamento singular ao longo da linha de contato.
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SOO M «.V"

l

i f

Figura 3.3.1. O tensor de massa Miy(/>,A)/ft2 para o sistema
58Ni+58Ni.



*Ni+S»Ni3'2' CUrVa5 ̂  mVel d° íenS°r Mií(P} A)/*2 Para °SÍStema
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P X

Figura 3.3.2. - continuação

A relação entre os escoamentos irrotacional e de Werner-Wheeler pode ser estu-

dada no caso de pequenas deformações em torno da forma esférica. Para sistemas com

simetria axial, a energia cinética será dada por

oo

(3.3.23)

onde os parâmetros /?n estão definidos como em (2.2.25). Se o escoamento for irrota-

cional teremos [Ri 80]

8
 ( j
' v 'n

e para o caso do escoamento de Werner-Wheeler encontraremos [Da 76a]

ww _ (n-l)(n-2)
(3
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Vemos que para ri = l (translações) e n = 2 (deformações quadrupolares) os dois

parâmetros de inércia são idênticos. Para n > 2 a inércia de Werner- Wheeler torna-se

maior que a irrotacional.

Com os resultados acima, e com a expansão multipolar para pescoços pequenos

obtida na seção anterior, podemos calcular a dependência do tensor de massa em p e A

para A w 0. O resultado para o escoamento de Werner- Wheeler é

+ ... (3326)

AC (P)

onde Ci e C% são constantes positivas, e Ac(/?) = l - l/ p é o valor de A para o qual o

contato entre os dois fragmentos é estabelecido (veja a eq. 3.2.12).

Se o escoamento for irrotacional apenas a componente MAA do tensor será modifi-

cada na ordem dominante em A. Neste caso encontraremos

(3.3.27)

que vai a zero mais rapidamente com A.

Observe que, como esperado, Mp\ e M\\ vão a zero quando A -*• 0. No entanto

isto não se deve apenas à dependência em A2 que a forma geométrica apresenta para

pescoços pequenos (veja a seção anterior). Se este fosse o caso deveríamos ter Mp\ ~ A

e MAA ~ A2. As dependências mais acentuadas que encontramos com os escoamentos de
Werner- Wheeler e irrotacional mostram que a formação de pescoço envolve movimentos

coletivos de inércia muito pequena.
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B) Rotações.

Movimentos de rotação do sistema dão origem a um campo de velocidades adicional

Vrot (r), que deve ser superposto ao escoamento de Werner- Wheeler. Iremos supor que

as rotações possíveis ao sistema estão associadas aos ângulos 0, #1 e 62 mostrados na

figura (3.3.3) [Fe 84, BI 85]. Com isto urot(r) será dado por

w x TE + wi x (r - TE] , f na esfera l
w x f , f no pescoço

w X (-?E] + wi x (r + TE] , f na esfera 2

onde TE está mostrado na figura (3.3.3), e u — 0, wi = <?i, 0^2 = #2-

(3.3.28)

Figura 3.3.3. Graus de liberdade rotacionais do sistema.

A energia cinética T' do sistema será então

(3.3.29)

Devido à simetria axial os termos cruzados entre #e vrot não contribuem para o resultado

da integração, de modo que podemos escrever

T' = \pm í [* (r) + Vrot
2(f}] d3r = T + Trot (3.3.30)
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onde T e a energia cinética de Werner- Wheeler e Trot é a energia de rotação, que será

dada por

Trot = IrelU2 + íe(^ +W2
2) . (3.3.31)

Na expressão acima Ie é o momento de inércia de cada uma das esferas em torno de

seus respectivos centros de massa,

, (3.3.32)
5 V 6 J

e frei é definido como

Irei = J-rig ~ 2./e > (3.3.33)

onde Irig é o momento de inércia total do sistema em torno de um eixo que passa pelo

seu centro de massa, perpendicular ao eixo de simetria. Este momento de inércia pode

ser calculado a partir de

zE+RrE
Irig = 2 x 7r/jm / [z2 + P2(z)/4}P2(z)dz , (3.3.33)

JzM

e o resultado é

fl(l + 6/2)( V -

R(ZE - Rn(2R)2 - l2] + ^[4RZE - 3R2 - (ZE -

(3.3.34)

Embora o escoamento de Werner- Wheeler não seja exatamente irrotacional, é fácil

ver que ele não carrega momento angular. Assim o momento angular total do sistema

será dado por

L = Irelu + Ie(ui + w2) • (3.3.35)
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3.4. Energia Potencial.

A) 0 potencial coulombiano.

A energia coulombiana do sistema será dada por

(3.4.1)

onde pc(fi) é a densidade de carga elétrica no ponto f», e f = fi — ?2. Se a carga elétrica

estiver uniformemente distribuída no interior de um volume V poderemos escrever

t*ü£». (3.4.2)
Jv r2 v

Observe que a expressão (3.4.2) acima não pode ser usada no caso em que o projétil e o

alvo têm densidades de. carga diferentes, como costuma ocorrer em sistemas assimétricos.

Neste caso, além de levar em conta estas diferenças, ainda temos que considerar o mecan-

ismo pelo qual a carga é equilibrada após o contato entre os dois núcleos. Como estas

dificuldades desaparecem no caso de sistemas simétricos, não iremos nos ocupar delas.

Note também que ao usar a equação (3.4.2) estaremos desprezando efeitos decorrentes

da difusividade da superfície nuclear.

Para as formas relativamente complicadas que estamos considerando o cálculo das

integrais múltiplas (3.4.2) deve ser feito numericamente. As referências [Be 63, Ke 64,

La 65] contêm exemplos de métodos que podem ser usados para tal. O procedimento

mais eficiente para calcular estas integrais parece ser, no entanto, o de Davies e Sierk

[Da 75). Estes autores escrevem o integrando de (3.4.2) na forma de uma dupla di-

vergência

i,j=i

de modo que com o teorema de Gauss as integrais sobre o volume V podem ser trans-

formadas em integrais sobre a superfície S deste volume:

, (3.4.4)
ss
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Para as formas axialmente simétricas que estamos considerando podemos utilizar coor-

denadas polares, e escrever

r = [P*(zi] + P2(*2) - 2P(z1)P(zí) cos0 + (zi - 22)2P2 (3.4.5)

• r)(dS2 • T) = -5(2!, 22, 0)5(22, zi,<f))^d(f)dzidz2 (3.4.6)

onde

5(2fl, 26, 0) = P2(2fl) - P(2fl)P(26) COS0 - P(2fl)P'(2fl)(20 - 2fr) . (3.4.7)

Nas expressões acima z\ e 22 representam as componentes 2 dos vetores fi e f-j, e 0 é o

ângulo entre as componentes transversais destes vetores. Observe que a simetria axial

foi usada para reduzir uma das integrações angulares ao fator 2n presente em (3.4.6).

Assim,
dzidzzdó ,« . 0\^ Y , (3.4.8)

onde as integrações em z varrem toda a extensão do sistema, e a integração em (j) se

estende entre O e 2?r. Esta última pode ser feita analiticamente, e o resultado é uma

expressão complicada, envolvendo integrais elíticas completas, que pode ser encontrada

na referência [Da 75]. Assim VCOui fica com a forma de uma integral dupla em z\ e 23,

que calculamos numericamente.

B) O potencial nuclear.

Para calcular a energia nuclear do sistema nós utilizamos a generalização do modelo

de gota líquida proposta por Krappe, Nix e Sierk [Kr 79]. Este modelo descreve muito

bem as massas e barreiras de fissão de um grande número de núcleos [Kr 79, Mo 81] e,

como vimos no capítulo anterior, também é capaz de prever acuradamente as barreiras

de fusão.
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A energia potencial no modelo de Krappe, Nix e Sierk é dada por

fJv

Podemos notar que a única diferença entre a expressão acima e a utilizada para calcular

a energia coulombiana está na forma da interação entre as partes do sistema. Para o

caso coulombiano temos uma interação do tipo l /r, de alcance infinito, enquanto que

para a energia nuclear a intensidade da interação diminui exponencialmente, tendo um

alcance determinado pelo parâmetro a. A cantante 7, que fixa a intensidade da atração

nuclear, é essencialmente a tensão superficial do sistema, e pode ser escrita como

onde / é o excesso relativo de neutrons do sistema

I=(N-Z)/A, (3.4.11)

e ro é a constante que determina os raios nucleares (R — ro-A1/3).

Os parâmetros TO, a, ae e ks foram ajustados por Mõller e Nix [Mo 81] para que

o modelo reproduzisse da melhor maneira possível as massas e barreiras de fissão ao

longo da tabela periódica. O resultado obtido foi

r0 = 1.16fm, a = 0.68fm, as = 21.13 MeV, ks = 2.3 . (3.4.12)

Os valores acima foram encontrados com ajustes em que a energia coulombiana era

calculada levando-se em conta efeitos da difusividade da superfície nuclear. Estes efeitos

podem ser considerados com facilidade se usarmos os métodos da referência [Da 76b],

mas isto praticamente dobraria o tempo necessário para computar uma energia. Por isso

optamos por calcular as energias coulombianas da maneira descrita na subseção anterior,
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ou seja, supondo que as superfícies nucleares são bem definidas. Em seu estudo Mõller

e Nix mostraram que neste caso o melhor conjunto de parâmetros não será o dado por

(3.4.12), mas por [Mo 81]

r0 = 1.16fm, o = 0.68fm, aa = 21.53 MeV, ks = 2.5 . (3.4.13)

Vemos que as únicas alterações ocorreram nas constantes aB e ks, que definem a tensão

superficial do sistema. Como os parâmetros (3.4.13) devem descrever parte dos efeitos

da difusividade, esies serão os valores que usaremos.

O cálculo numérico de integral (3.4.9) pode ser feito ao longo das mesmas linhas

seguidas no caso coulombiano. Escrevendo o integrando como

r exP(~r/g) -
a rjê.

= (V,MV2), {Jjigf [j- (£ + í!l + í)«p(-r/.)]} , (3.4.14)

e aplicando o teorema de Gauss, encontramos

a. ,3.4,5,

Assim, com a expressão (3.4.6) para os elementos de superfície podemos escrever

(3.4.16)

onde S e r estão dados como função de zi, 22 e <j> em (3.4.5) e (3.4.7). Os limites

das integrais são os mesmos que no caso coulombiano, mas desta vez não podemos fazer

sequer a integração em $ analiticamente. Note, entretanto, que não é necessário calcular

esta integral entre O e 2yr; basta realizá-la entre O e ?r e multiplicar o resultado por 2.
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C) O potencial centrífugo.

As expressões (3.3.31) e (3.3.35), que definem a energia de rotação e o momento angular

do sistema, mostram que nem sempre será possível eliminar as velocidades angulares e

escrever Trot como um potencial centrífugo

Trot = Vcentfo L) = ̂ j^~ , (3-4.17)

onde I(q) é um momento de inércia.

Entretanto, nos estágios iniciais da colisão entre o projétil e o alvo deveremos ter

W l = w < 2 = 0 (3.4.18)

e neste caso, como L = Ireiu e Trot ~ /reíW2/2, poderemos escrever

TTrot =
Por outro lado, nos estágios mais adiantados do processo de fusão certamente encon-

traremos

ui = w2 = w (3.4.20)

e então L = /rigw e Trot — /ngW2/2, e

, ,

( '
Fora destes dois limites devemos tratar os ângulos 6, Q\ e 62 como coordenadas inde-

pendentes, e estudar a sua evolução dinamicamente. Como isto é bastante complicado,

e como esperamos que a fusão seja decidida durante os estágios iniciais da colisão (pelo

menos no caso de íons não muito pesados), trataremos os efeitos centrífugos supondo

que as condições (3.4.18) são válidas. Neste caso o momento de inércia a ser usado em

(3.4.17) é

I(q) = /rrf(9). (3-4.22)

A figura (3.4.1) mostra as curvas de nível do potencial centrifugo assim definido, para

o sistema 58Ni -f 58Ni. Podemos notar que as forças centrífugas agem no sentido de

separar o sistema, seja pelo aumento de p ou pela diminuição de A.
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Figura 3.4.1. Curvas de nível de Vcent/L(L + 1) = /j2/2/reí(p, A),
para o sistema 58Ni + 58Ni.

Para colisões que levam à fusão, os efeitos centrífugos talvez sejam melhor descritos

a partir de um momento de inércia / que tenha a forma

l//(p, A) = [l - /(p, A)]//rfi£(p, A) + f(P) \)/Irig(p, A) (3.4.23)

onde /(p, A) tende a zero para pescoços pequenos, e à unidade para pescoços muito

grandes. O momento de inércia (3.4.23) parametrizaria a tendência que o sistema tem

de passar de wi = W2 = O para wi = 0/2 = w durante a evolução do processo de fusão.

Este potencial está mostrado na figura (3.4.2), para uma função / que vai suavemente

de zero a um quando A varia entre A = l - l/p (o ponto de contato) e A = l (pescoço

cilíndrico). Vemos que o resultado não é muito diferente do anterior, o que torna razoável

supor que para baixos momentos angulares o nosso modelo não será muito sensível aos

detalhes das forças centrífugas.
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Figura 3.4.2. Curvas de nível de Vcent/L(L+l) - ti*/2I(p, A), dado
por (3.4.23), para o sistema 58Ni + 58Ni.

Se fizermos a hipótese de que abaixo da barreira o principal efeito centrífugo será o

deslocamento do ponto de retorno clássico para distâncias maiores, poderemos propor

uma aproximação ainda mais simples do que as descritas acima, tomando

, A) = 7reí (/>,()) = (3.4.24)

Esta hipótese parece ser confirmada pelo fato de que nossos cálculos da seção de

choque de fusão abaixo da barreira mostraram-se praticamente insensíveis a qualquer

uma das três opções consideradas acima. Isto, no entanto, se deve em parte ao fato

de que abaixo da barreira estamos lidando apenas com momentos angulares pequenos.

Na região acima da barreira, entretanto, momentos angulares bem altos podem ser

alcançados, e provavelmente nenhuma das prescrições acima será muito boa.
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D) A energia potencial.

A energia potencial total do sistema será dada pela soma de suas energias coulombiana

e nuclear

. V(P) A) = Vcoui(p, A) + VMe(p, A) . (3.4.25)

A topografia das superfícies de energia está mostrada na figura (3.4.3), que contém

curvas de nível de V(p, A) para diversos sistemas simétricos, que vão desde o 12C -f 12C

atéo 9 0Zr +9 0Zr.

Vários aspectos desta figura são dignos de nota. Por exemplo, vemos que a bar-

reira coulombiana unidimensional corresponde à parte inferior de uma "cordilheira" que

separa a região em que o sistema está composto por dois fragmentos distintos daquela

em que ele forma um único corpo. Com isto, a fusão e a fissão devem corresponder a

processos em que o sistema consegue transpor esta cordilheira. Para o caso da fissão, o

local mais favorável para esta passagem é o ponto de sela que pode ser visto na região

central dos mapas. O potencial nas vizinhanças deste ponto desempenha, portanto, o

papel de uma barreira de fissão. Os processos de fusão, entretanto, não conseguem tirar

muito proveito do valor relativamente baixo que a energia potencial tem no ponto de

sela. Em uma colisão as trajetórias incidentes passam ao largo deste ponto, e tendem a

atingir o "morro" associado com a barreira coulombiana.

As figuras (3.4.4) e (3.4.5) mostram os potenciais efetivos V L,(p, A), com L =40

e 60, para dois dos potenciais centrífugos discutidos na subseção anterior : o que usa

J = Ird (fig. 3.4.4) e o que adota l/J = (l - f}/Irei + f/Irig (fig- 3.4.5) Vemos que

para L = 40 os potenciais efetivos são bem parecidos, mas para L = 60 já podemos

notar discrepâncias significativas.
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12,.

Figura 3.4.3. Curvas de nível de V (p, A). As energias estão indicadas
em MeV.
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Figura 3.4.3. - continuação
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Figura 3.4.3. - continuação
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L =40

L = 60

Figura 3.4.4. Curvas de nível do potencial efetivo VL(p: X) com
L =40 e 60. O sistema considerado foi o 58Ni -f- 58Ni, e as ener-
gias estão indicadas em Me V. O momento de inércia é I — írei.
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L = 40

L = 60

Figura 3.4.5. Curvas de nível do potencial efetivo VL(p,\] com
L =40 e 60. O sistema considerado foi o 58Ni + 58Ni, e as ener-
gias estão indicadas em Me V. O momento de inércia / é dado üor

= (l " f)/Irei + ///„',.
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3.5. O Limiar Para a Formação de Pescoço.

O comportamento do potencial V (p, X) na região de pescoços pequenos (A w 0) tem

uma influência muito grande sobre processo de fusão. A figura (3.5.1a) mostra como

podemos definir um ponto pp sobre o eixo A = O de tal forma que as equipotenciais

se curvem para a direita se deixarem este eixo com p > pp , e para a esquerda se o

fizerem com p < pp. Em outras palavras, para / ? > p p e A « O o potencial tentará

impedir a formação de um pescoço entre o projétil e o alvo, enquanto que para p < pp

ele favorecerá este tipo de deformação.

Isto pode ser notado bem claramente na figura (3.5.1b), onde usamos como medida

da extensão do pescoço a fração n da massa total do sistema que está localizada nesta

região:
— _ - i ) — lv°lume do pescoço] ,_ _ ^

~~ [volume total] ' ( '

Podemos observar também que a formação do pescoço começa a ser estimulada a

distâncias maiores que o raio barreira coulombiana, já que na figura (3.5.1) encontramos

P p > PB i on<^e PB — RB /2jRjv indica a posição da barreira.

A mudança de comportamento do potencial em p — pp não é causada por nenhuma

particularidade do modelo de KNS, ou da parametrização que adotamos para as formas

geométricas. Ao contrário, este fato pode ser compreendido a partir de características

muito genéricas das forças que agem sobre o sistema. Para grandes separações entre

o projétil e o alvo a energia potencial do sistema será dada essencialmente pela soma

das energias coulombiana e de superfície, e nenhuma delas favorece a formação de um

pescoço no sistema. Por outro lado, para distâncias menores a interação nuclear entre

os dois núcleos tornar-se-á importante. Esta força é de curto alcance, de modo que a sua

ação atrativa será sentida com maior intensidade na região de cada núcleo que estiver

mais próxima da superfície do outro, e gerará uma tendência para que estas regiões se

deformem, dando origem ao que estamos chamando de um pescoço.
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1.4 15 16 17 18 19 2.010 l i p 12 f p l 3

17 18 19 20

Figura 3.5.1. Equipotenciais para o sistema 58Ni -i- 58Ni, no plano
p - \ (a), e no plano p - n (b). As energias estão dadas em MeV.
As posições da barreira coulombiana e do ponto onde começa a in-
stabilidade para a formação de pescoço estão indicadas por pB e pp

respectivamente.
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A forma do potencial V(p, A) para A í=s O fará com que durante um processo de

colisão a trajetória clássica do sistema mantenha-se sobre o eixo p até que o ponto

p = PP seja alcançado. Daí em diante a coordenada A deverá ser "descongelada", e

o sistema será injetado no plano p — A. A evolução inicial de A deverá ser bastante

rápida pois, como já vimos (equação 3.3.26, figuras 3.3.1 e 3.3.2), a inércia associada

aos primeiros estágios da formação do pescoço é muito menor do que a relacionada com

o movimento radial.

O ponto p = pp desempenhará então o papel de um limiar para a formação de

pescoço. Para alcançar este limiar o sistema deverá ter uma energia E > Vp, onde

V P = V ( p p í Q ) . (3.5.2)

Em termos do potencial unidimensional V (r) poderemos escrever Vp = V(Rp), onde

Rp = IRNPP é a distância entre os núcleos determinada por pp.

Uma vez iniciado o processo de formação de pescoço duas coisas podem ocorrer:

a) A trajetória do sistema no plano p — A atravessará a barreira bidimensional que se

estende entre o ponto de sela e a barreira coulombiana, e evoluirá para a região de

formas muito compactas, caracterizando um processo de fusão.

b) Mesmo com a formação de um pescoço o sistema não consegue cruzar a barreira

bidimensional, e termina por resseparar-se. Neste caso temos uma reação que

poderia ser classificada como "muito inelástica" ("deep inelastic"), pois a formação

do pescoço deve gerar uma dissipação de energia considerável. Reações de "quase-

fissão" também podem ser incluídas nesta categoria.

As equipoteuciais mostradas na figura (3.4.3) sugerem que para sistemas não muito

pesados, e para L = O, a alternativa (a) deve ocorrer, ou seja, a formação de pescoço

deve levar à fusão. Esta expectativa tem origem no fato de que, para estes casos, o ponto

de sela está localizado bem à direita do ponto onde tem início a formação do pescoço,

de modo que o sistema é capaz de atravessar rapidamente a barreira bidimensional.
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Com isto, a energia limiar para a fusão deverá ser identificada com Vp, e não com a

altura VB da barreira coulombiana, como prevê o modelo unidimensional. Chamaremos

de t±B à diferença (positiva) de energia que separa a barreira coulombiana deste limiar

àB = V(pB,0)-V(Pp,Q)=V(RB)-V(Rp)=VB-Vp. (3.5.3)

Devemos observar, no entanto, que as equipotenciais relativas ao sistema 90Zr +
90Zr já dão sinais de que, paxá núcleos mais pesados, o ponto de sela deverá ficar à

esquerda do ponto de instabilidade. Nestes casos o limiar para a fusão provavelmente

será deslocado para energias maiores que Vp, e a formação de pescoço poderá dar origem

a reações muito inelásticas ou de quase-fissão.

Para momentos angulares não nulos podemos definir, em analogia com a altura

VBL e o raio RBL da barreira efetiva, a energia VPI e a distância RPL onde terão início

os processos de formação de pescoço quando o momento angular total for L. A figura

(3.4.4) sugere que, pelos mesmos motivos expostos acima, para baixos momentos angu-

lares a formação de pescoço deverá sempre acarretar a fusão. Para momentos angulares

maiores, no entanto, a forma do potencial efetivo parece indicar que o limiar para a

fusão estará em energias acima de VPL (veja a figura 3.4.4a, L = 60, em particular), e

que a formação de pescoço poderá levar a colisões muito inelásticas.

Assim, em colisões de baixas energias, que envolvem apenas momentos angulares

pequenos, podemos identificar as reações de formação de pescoço com as reações de

fusão. Por outro lado, para energias de colisão maiores, e portanto para momentos

angulares mais altos, a formação de pescoço deverá dividir-se entre as reações de fusão,

dominantes para pequenos L, e as reações muito inelásticas, que ocorrerão para os

valores mais elevados de L

A diferença Afí existente entre o limiar de fusão do modelo unidimensional (VB)

e aquele previsto pelo modelo de gota líquida que estamos desenvolvendo (Vp), deve

desempenhar um papel da maior importância na explicação das elevadas taxas de fusão

encontradas abaixo de VB. O que estivemos chamando até agora de fusão abaixo da
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barreira está, em boa parte, acima do limiar clássico Vp. Neste caso o sistema não

tem necessidade de recorrer a processos de timelamento para atravessar a barreira, de

modo que não há nada de extraordinário nas grandes seções de choque de fusão obtidas

experimentalmente. Deste ponto de vista o deslocamento assintótico A.E1 não seria mais

do que a diferença AS entre os limiares de fusão nos dois modelos, ou seja

A£~A5. (3.5.4)

Com este resultado podemos retornar à discussão dos valores de A.E encontrados

na figura (2.3.6). Para a fusão do 40Ar com o isótopo esférico 144Sm encontramos

Afí = 6.5 MeV, ou àB/Vs = 5 %, o que está bem próximo do valor A£ w 5.5 % que

pode ser ser obtido da figura. Como o nosso modelo não considera efeitos de deformações

estáticas, os valores de AB que encontraremos para a fusão do 40Ar com os isótopos

mais pesados do samário será praticamente igual ao do caso anterior, de modo que não

poderemos descrever os deslocamentos assintóticos bem maiores apresentados por estes

sistemas. Não deve ser difícil, entretanto, incluir de forma aproximada em nosso modelo

os efeitos de deformações permanentes. Isto pode ser feito ao longo das mesmas linhas

seguidas na seção (2.4), com a diferença que será melhor substituir gVB/Rs por Vp/Rp

na definição do parâmetro £ (equação 2.4.23). O resultado não deverá ser mudar muito

em relação ao que foi encontrado naquela seção, ou seja, deveremos continuar a ser

capazes de explicar a dependência isotópica do deslocamento assintótico a partir dos

efeitos das deformações estáticas.

No caso dos sistemas 40Ar + 112,116,1223^ encontramos AS ~ 5.3 MeV, e com

isto AjB/Vfi ~ 5 %. Este valor ainda está razoavelmente próximo dos àE/Vs PU 6 %

encontrados na figura (2.3.6).

Os sistemas 58-64Ni + 58-64Ni apresentam AB ~ 4.8 MeV, ou &B/VB ~ 5 %.

Este resultado está em bom acordo com o mostrado na figura (2.3.6) para o caso dos

sistemas simétricos, mas está bem abaixo do valor A^/Va ra 7 % encontrado com o
58Ni + 64Ni. O motivo para esta discrepância está, provavelmente, na influência que o

canal de transferência de dois neutrons (Q = 3.9 MeV) tem sobre o processo de fusão.
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Por último, no caso da fusão de 32,34,36g + 58,64^ encontramos A5 ~ 2.2 MeV,

e &.B/VB ^ 4 %, que está próximo do que pode ser encontrado na figura (2.3.6). Não

podemos descrever, entretanto, a dependência isotópica bem definida mostrada pelo

deslocamento assintótico, que deve estar relacionada com a transferência de nucleons.

Devido à importância que o deslocamento AB tem para a fusão abaixo da barreira,

será bastante útil ter uma idéia de como o seu valor depende do "tamanho" do sistema

projétil-alvo. Os exemplos tratados acima mostraram que uma estimativa rápida e

eficiente pode ser feita tomando

AB KÍ O.OSVs . (3.5.5)

Uma outra possibilidade, em que AB é determinado diretamente a partir dos números

atômicos e de massa do projétil e do alvo, está estudada na figura (3.5.2). Lá estão

mostrados, na forma de pontos, os resultados do cálculo de AB para uma variedade de

sistemas simétricos e assimétricos, colocados como função do parâmetro

(356)( '
que adotamos como medida do tamanho do sistema. Podemos observar que o valor AB

fica bastante bem definido a partir de f, e aumenta a medida que o tamanho do sistema

cresce. A linha cheia mostrada na figura é uma parametrização da dependência de AB

em f, dada por

, (3.5.7)
J e f

a ~ 0.0016 MeV , ft ~ 2.5 .
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(ZVA)e f f

Figura 3.5.2. Dependência de A# com o tamanho do sistema, me-
dido pelo parâmetro ç = (Z2/A)ef (3.5.6). A linha cheiacorrespor.de
à parametrização (3.5.7).

A figura (3.5.3) apresenta o resultado da comparação entre os valores "experimen-

tais" de A£, obtidos para um grande número de sistemas [Ag 88], e os de A£ dados

pela equação (3.5.7).

Vemos que o modelo de formação de pescoço descreve muito bem o comportamento

médio dos resultados experimentais. As flutuações que ocorrem em torno desta média

devem ser atribuídas a características específicas da estrutura nuclear de cada sistema,

que não podemos tratar em um modelo de gota líquida como o que estamos discutindo.

Um exemplo extremo disto é o ponto indicado por um triângulo em ç ~ 28, que se

encontra bem acima da previsão do modelo. Este ponto corresponde à reação 40Ar +
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154Sm, e como já mencionamos, o deslocamento assintótico particularmente grande ap-

resentado por este sistema pode ser explicado a partir da deformação estática do I54Sm.

Outro exemplo está no sistema 74Ge + 74Ge, indicado por um círculo ao lado do 40Ar +
154Sm. O motivo para a discrepância não é muito claro neste caso. Uma possibilidade

está ligada ao fato de o isótopo 74Ge poder ser deformado dinamicamente com muita

facilidade, por estar em uma faixa de transição entre isótopos com deformações estáticas

prolatas e oblatas [Ar 75],

20

15

Si, S - Ni

S*f.'o, Ru.Rh, Ftí
Mi + Ni

Ni, Go » Gs

Ar* Sn

Ar * Sm

o Kr*G2,iVo,R'J
o Zr-Y,Zr,Mo

Figura 3.5.3. Comparação entre o deslocamento assintótico
encontrado experimentalmente em diversos sistemas (pontos), e a
redução à.B da barreira de fusão devida à formação de pescoço (linha
cheia, eq. 3.5.7). As referências citadas estão em [Ag 88],

Durante a discussão que fizemos acima, sobre a identidade entre AJ5 e AB, não

cuidamos de verificar se o modelo de formação de pescoço leva a uma seção de choque

de fusão que tenha, a baixas energias, uma inclinação logarítmica semelhante à prevista
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pelo modelo unidimensional (27r//iw). No entanto, sem isto não será possível nem mesmo

definir um deslocamento assintótico A£ a partir do modelo, quanto mais identificá-lo

com AS. Na próxima seção mostraremos que não há problemas com esta identificação.
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3.6. A Seção de Choque de Fusão.

A) A fusão abaixo de Vp.

Para energias de colisão menores que o limiar clássico Vp previsto pelo modelo de

formação de pescoço, a fusão só poderá ocorrer com o auxílio do efeito túnel. No presente

trabalho não tentaremos resolver exatamente o problema da transmissão atrave's da

barreira bidimensional V (p, X), o que seria uma tarefa bastante difícil. Em vez disso

faremos a hipótese de que, durante o processo de tunelamento, o sistema percorre sob

a barreira a trajetória indicada como (a) na figura (3.6.1). Esta trajetória tem início

no ponto de retorno clássico P (que depende de E e L), e segue ao longo da direção

do pescoço, com p constante, até emergir no ponto Q do outro lado da barreira. Esta

escolha simples deve estar próxima do caminho de maior transparência sob a barreira,

já que ao longo da direção associada com a formação do pescoço tanto a altura do
potencial quanto a inércia do sistema são menores que na direção radial. Alguns testes

que realizamos, mudando a forma da trajetória, mostraram que esta hipótese parece ser

razoável.

A partir da trajetória definida acima, o coeficiente de transmissão foi calculado com

a fórmula de WKB

onde S L (E) é a ação em unidades de ti

SL(E) = l i ' {2Mx,x(pr, A)[VL(pr, A) - E]}1/2 dX . (3.6.2)
« jo

Na equação acima A/ é o valor de A no ponto de saída Q, e pr é a coordenada p do

ponto de retorno clássico P (observe que pr depende de E e L). A seção de choque de

fusão a f (E) será, assim, dada por

pf;(2L+l)rL(£). (3.6.3)
L=0
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Figura 3.6.1. A trajetória (a) representa o caminho de tunelamento
que adotamos sob a barreira bidimensional (P é o ponto de retorno
clássico). A trajetória (b) corresponde ao caminho de tunelamento
usado pelo modelo unidimensional.

A figura (3.6.2) mostra, com uma linha cheia, o resultado do cálculo de 5o (E)

para E < Vp, segundo a equação (3.6.2). O sistema considerado foi o 58Ni + 58Ni. A

linha tracejada representa a fórmula de Hill-Wheeler para a transmissão pela barreira

unidimensional (veja 2.3.3)

(E) = - E) (3.6.4)

correspondente à trajetória (b) mostrada na figura (3.6.1).
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Figura 3.6.2. A dependência em energia da ação So(E), calculada
sobre a trajetória (a) da figura (3.6.1). A linha tracejada indica a
ação prevista pelo modelo unidimensional, dada pela fórmula de Hill-
Wheeler, e correspondente à trajetória (b) na figura (3.6.1).

Um fato notável deve ser observado na figura (3.6.2): embora as barreiras e inércias

associadas aos graus de liberdade p e A sejam completamente diferentes, as ações Sv(E)

calculadas com as trajetórias (a) e (b) da figura (3.6.1) têm gráficos praticamente par-

alelos, separados por uma energia AB = VB — Vp.

É por isso que podemos afirmar, como fizemos na seção anterior, que o modelo de

formação de pescoço prevê um deslocamento assintótico &.E ~ A5.

Com este resultado é possível escrever que, para E < Vp,

- E)\ '
(3.6.5)

O potencial efetivo que aparece na equação (3.6.2) deve ser calculado com alguma

prescrição para o seu termo centrífugo. Como a fusão abaixo de VP envolve apenas
pequenos momentos angulares, a seção de choque (3.6.3) não se mostrou muito sensível,

nos testes que fizemos, a qualquer das opções discutidas na seção (3.4). Assim, na maior
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parte dos cálculos nós escolhemos a prescrição mais simples possível, correspondente ao

momento de inércia (3.4.2-1)

2 . .
. (3.6.6)

Com isto, é fácil ver que o coeficiente de transmissão pode ser colocado sob a forma

TL(E) =n[E- L(L + l)/i2/2/*flr2] , (3.6.7)

onde

(3.6.8)

é o raio de retorno clássico, determinado pela condição

B) A fusão acima de Vp.

Para energias menores que Vp nós identificamos sem maiores preocupações a seção de

choque de formação de pescoço com a seção de choque de fusão. Acima deste limiar, en-

tretanto, nem sempre a formação de pescoço deverá levar à fusão e, como já discutimos,

poderemos ter

a p ( E ) = a f ( E ) + < n ( E ) , (3.6.10)

onde ffp(E) é a seção de choque para a formação de pescoço, e ffi(E) a seção de choque

para colisões muito inelásticas ou de quase-fissão.

Calcular Vp(E] é bastante fácil, como mostraremos mais adiante. Separar a fusão

dos processos muito inelásticos e de quase-fissão já é bem mais complicado, pois exige

um tratamento cuidadoso da dinâmica do sistema no plano p - A, com a consideração

de aspectos como a dissipação de energia e os graus de liberdade rotacionais. Nós
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não faremos este tipo de estudo no presente trabalho, de modo que, para E > Vp,

tentaremos encontrar tf f (E) a partir da seguinte proposta esquemática:

Para uma energia E e um momento angular L tais que E > VBL usaremos o

coeficiente de transmissão do modelo unidimensional, dado pela fórmula de Hill- Wheeler

(2.3.3)

já que esta deve dar uma boa descrição da fusão acima da barreira.

Para energias entre VBL e VPL tomaremos

TL(E) = i , (3.6.12)

que tem a propriedade de unir continuamente os resultados das expressões (3.6.11) e

(3.6.1).

Os resultados da prescrição acima estão mostrados na figura (3.6.3), para o sistema
58Ni + 58Ni e L = 0. Vemos que ela não é mais do que uma junção algo arbitrária

do modelo unidimensional, que deve descrever bem a fusão acima da barreira, com o

modelo de formação de pescoço, apropriado para as energias mais baixas.

C) Comparação com resultados experimentais.

O modelo descrito acima torna possível calcular a seção de choque de fusão, e com-

pará-la com resultados experimentais. Iremos restringir esta comparação a sistemas

simétricos, em que o projétil é idêntico ao alvo, pois isto evita algumas dificuldades. Por

exemplo, neste caso não temos que nos procupar com os mecanismos de equilíbrio de

carga, ou com a evolução do grau de liberdade associado com a assimetria. A introdução

da assimetria também tornaria mais complicado o cálculo analítico de grandezas como

o tensor de massa.
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Figura 3.6.3. O coeficiente de transmissão Tq(#) e a ação 5o(£?),
para a fusão de 58Ni + 58Ni com L = 0. A região (a) corresponde a
E<Vp, (b) corresponde a E > VB, e (c) a VP < E < VB.

A figura (3.6.4) mostra as seções de choque de fusão experimentais existentes para

sistemas simétricos, juntamente com os resultados do nosso modelo (linhas cheias). As

linhas tracejadas correspondem a um cálculo unidimensional com o potencial de KNS.

Os dados experimentais foram obtidos nas seguintes referências: 40Ca + 40Ca - [Al 84],

58Ni + 58Ni. [Be 81], "Ni + 64Ni - [Be 82], 74Ge + 74Ge - [Be 83].
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modelo de gota líquida e as encontradas experimentalmente para com-
binações simétricas de projéteis e alvos. As linhas tracejadas são o
resultado do modelo unidimensional.
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Podemos observar que para baixas energias o modelo de formação de pescoço de-

screve bastante bem os resultados experimentais, enquanto que os cálculos unidimen-

sionais, como era de se esperar, ficam ordens de magnitude abaixo dos mesmos dados.

O único sistema que não é bem descrito pelo modelo de gota líquida é o 74Ge + 74Ge.

Como já discutimos, isto possivelmente se deve ao fato do 74Ge poder ser deformado

com muita facilidade [Ar 75].

Para as energias mais altas os nossos cálculos tendem a superestimar os resultados

experimentais, e o modelo unidimensional parece fornecer uma descrição mais apropri-

ada para estes. O motivo para esta diferença deve estar ligado à nossa inabilidade em

separar a seção de choque de fusão fff(E) da seção de choque de formação de pescoço

<7p(E), que deve conter também contribuições de processos muito inelásticos. De fato,

a seção de choque "extra" obtida nas energias mais altas corresponde à fusão em on-

das parciais com momentos angulares L dados por VPL < E < VBL- Para energias

elevadas estes momentos angulares podem ser bem grandes e, como já mencionamos,

neste caso o limiar para a fusão poderá ser maior que VPL. Como este aspecto não foi

introduzido explicitamente nos nossos cálculos, devemos estar contando indevidamente

como fusão alguns eventos que deveriam ser classificados mais apropriadamente como

muito inelásticos.

A fusão do sistema 90Zr + 90Zr, discutida na figura (3.6.5), talvez jogue alguma

luz sobre o papel dos grandes momentos angulares nas discrepâncias encontradas acima

da barreira. Para este sistema apenas a seção de choque de formação de resíduos de

evaporação foi medida [Be 84, Ke 84, Ke 86], embora o modo domic ante de decaimento

do núcleo composto seja, no caso, o processo de fissão. Este modo ocorrerá com maior

probabilidade nos momentos angulares mais elevados, pois a altura da barreira de fissão

tende a diminuir com o crescimento de L. Assim, em casos como o 90Zr + 90Zr, a

seção de choque de produção de resíduos de evaporação oye dependerá essencialmente

da probabilidade de fusão a baixos momentos angulares, onde podemos usar o modelo

de formação de pescoço sem maiores problemas. Para extrair a seção de choque crre
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dos resultados de nosso cálculo utilizamos o código de evaporação ALICE, usando como

dados de entrada os coeficientes de transmissão que obtivemos. O programa foi rodado

com os seus parâmetros usuais, mas a altura da barreira de fissão foi renormalizada por

um fator 0.8, para ficar de acordo com a sistemática mostrada na referência [Da 82].

Os resultados dos cálculos de a f e <7re estão mostrados na figura (3.6.5). As linhas

tracejadas nesta figura são as previsões do modelo unidimensional. Vemos que agora

o modelo de gota líquida descreve muito bem os resultados experimentais em todas

as faixas de energia, já que estes dados não são sensíveis aos processos de fusão que

ocorrem a grandes momentos angulares.
10-

10'

10'

907Zr

10'

10'

10 '

10"
I6b 175 180 190 lüb 200

(MeV)

Figura 3.6.5. A seção de choque de fusão (af) e de resíduos de evap-
oração (ore] calculadas com o modelo de gota líquida para o sistema
90Zr + 90Zr (linhas cheias). As previsões do modelo unidimensional
estão mostradas como linhas tracejadas. Os pontos experimentais
referem-se à produção de resíduos de evaporação.
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D) A seção de. choque de formação de pescoço.

A seção de choque ap (E) para os processos que envolvem a formação de um pescoço

entre o projétil e o alvo pode ser calculada sem maiores dificuldades.

Dados o raio Rp onde desaparece a barreira para a formação de pescoço e a cor-

respondente energia potencial Vp — V(Rp), a seção de choque clássica pode ser encon-

trada com os mesmos métodos usados na seção (2.2) para o caso da fusão. O resultado

é (compare com a equação 2.2.15)

<rp(E) = vRP
2(l - Vp/E) . (3.6.13)

Para energias menores que Vp a seção de choque ap(E) confunde-se com 07 (E), e

pode então ser calculada com as expressões (3.6.1, 2 e 3). Se fizermos a aproximação

Rr(E,L)fvRP (3.6.14)

encontraremos até mesmo uma "fórmula de Wong" a partir de (3.6.5 e 7), que terá a

forma (compare com a equação 2.3.10)

ap(E) = S p 2 m l + exp (E - VF) . (3.6.15)(E - VF)J j

Observe que para E — Vp » hu a equação acima tende à fórmula clássica (3.6.13).

A seção de choque ffp(E) deve ser comparada com a soma das seções de choque

de fusão, de quase fissão (se existir), e de colisões muito inelásticas. A figura (3.6.6)

mostra uma comparação deste tipo para o sistema 58Ni -f 124Sn [Wo 87a, Wo 87b].

Os resultados experimentais não fazem referência a processos de quaae-fissão, de modo

que se eles ocorreram provavelmente foram considerados como reações de fusão-fissão

ou muito inelásticas, o que não afetará o resultado da comparação com
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Figura 3.6.6. Comparação entre a seção de choque de formação de
pescoço (linha cheia) e a soma das seções de choque de fusão e de
colisões muito inelásticas (quadrados). A seção de choque de fusão
também está mostrada isoladamente (círculos).

Podemos observar que o resultado do cálculo descreve bastante bem os dados exper-

imentais, com a exceç ao dos pontos situados nas energias mais altas. Esta discrepância

pode ter origem na definição operacional de espalhamento muito inelástico (Q < -20

MeV) usada para separar os eventos correspondentes a estas colisões dos associados com

reações quase-elásticas, que tomam uma parcela muito grande da seção de choque total

de reação. Outra explicação poderia ser o desaparecimento dinâmico da instabilidade

associada à formação de pescoço para momentos angulares muito altos. Estas possi-

bilidades só podem ser estudadas a partir de cálculos dinâmicos detalhados, com os
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quais poderíamos obter, por exemplo, o espectro de valores de Q previsto pelo modelo

de formação de pescoço. A expansão multipolar desenvolvida na seção (3.2) pode ser

muito útil neste tipo de cálculo.

Devemos ressaltar, ainda, que a existência de reações muito inelásticas em energias

menores que a barreira VB não tem nada de surpreendente do ponto de vista do modelo

de formação de pescoço, ao contrário do que pode ocorrer no contexto dos modelos

unidimensionais [Ke 87].

E) O momento angular médio do núcleo composto.

Será interessante comparar as previsões do modelo de formação de pescoço a outras

grandezas que não as seções de choque. A figura (3.6.7) mostra resultados experimentais

para o momento angular médio < L > dos resíduos de evaporação provenientes da

reação 80Se + 80Se. Estes dados foram obtidos em duas experiências independentes

[Ha 85, No 85], a partir da multiplicidade dos raios 7 emitidos após o processo de

evaporação (que, supostamente, não modifica muito o momento angular do núcleo). A

seção de choque de produção de resíduos de evaporação, obtida nas mesmas experiências,

também está mostrada na figura. Os resultados apresentados por Nolan et ai. [No 85]

só permitem que valores relativos sejam obtidos, de modo que foram normalizados aos

de Haas et ai. [Ha 85]. As previsões do modelo de formação de pescoço estão mostradas

como linhas cheias na figura. Novamente usamos o código de evaporação ALICE para

subtrair a contribuição do canal de fusão- fissão. Sem esta subtração os resultados seriam

os representados pelas linhas pontilhadas. Cálculos baseados no modelo unidimensional

estão mostrados como linhas tracejadas. Em todos os casos o valor de < L > foi

calculado com expressões do tipo

(3.6.16)

onde ai(E] e o(E) são as seções de choque parciais e total apropriadas.
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Figura 3.6.7. Valor médio do momento angular dos res/duos de
evaporação formados na reação 80Se + 80Se. A seção de choque
de produção destes resíduos também está mostrada. As linhas cheias
e tracejadas indicam as previsões do modelo de gota líquida e unidi-
mensional, respectivamente. As linhas pontilhadas são os resultados
do modelo de gota li quida, sem que o canal de fusão-fissão seja sub-
traído.

O modelo de formação de pescoço descreve razoavelmente bem o comportamento

de < L >, principalmente se as limitações de momento angular impostas pela fissão

forem consideradas. A seção de choque já não é tão bem acompanhada pelos cálculos,

mas devemos observar que estes não se estendem até energias suficientemente baixas

para que possamos fazer comparações mais confiáveis.
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RESUMO, CONCLUSÕES, PERSPECTIVAS.

Neste trabalho discutimos o papel desempenhado pela formação de pescoço durante

o processo de fusão. A dinâmica do sistema projétil-alvo foi descrita com base em

um modelo de gota líquida, e vimos que dois efeitos dominam os estágios iniciais de

desenvolvimento do pescoço:

a) o pequeno valor da inércia associada a este tipo de deformação, e

b) o desaparecimento da barreira de potencial na "direção do pescoço", para distâncias

entre o projétil e o alvo menores que um raio crítico Rp.

Devido a estes efeitos, o projétil e o alvo estabelecerão contato rapidamente através do

mecanismo de formação de pescoço, uma vez que a separação crítica Rp tenha sido

alcançada. Se as forças centrífugas não forem muito fortes, a partir deste contato o

sistema deverá evoluir até a formação de um núcleo composto.

Com isto, o limiar para a fusão não deve ser associado ao raio RB da barreira

coulombiana, mas sim à distância crítica Rp, que é maior do que Rp. Em termos das

energias incidentes, o limiar de fusão não será dado pela altura V B = V(RB) da barreira

coulombiana, mas pelo valor mais baixo Vp = V(Rp).

Assim, as elevadas taxas de fusão encontradas abaixo da barreira coulombiana não

são mais do que um reflexo do fato de que o limiar clássico de fusão está abaixo de VB . O

deslocamento assintótico AJ? que separa os dados experimentais das previsões do mod-

elo unidimensional pode ser facilmente identificado com a diferença A5 = VB — Vp-

Nós parametrizamos a dependência de A B com o tamanho do sistema usando uma

fórmula algébrica simples, e mostramos que o resultado segue muito bem a tendência

média mostrada pelos valores "experimentais" de A£. As flutuações observadas em

torno desta média não podem ser descritas por um modelo de gota líquida, e devem

estar associadas a efeitos da estrutura nuclear de cada sistema projétil-alvo. Exemplo

disto são os deslocamentos assintóticos particularmente elevados que ocorrem em sis-

temas contendo núcleos deformados. Nós vimos que se os efeitos da deformação forem
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subtraídos do deslocamento total, o resultado passa a concordar com as previsões do

modelo.

Para energias menores que Vp a fusão só pode ocorrer via o efeito túnel. A seção

de choque de fusão a estas energias foi calculada para sistemas simétricos, e os re-

sultados reproduzem bem a maioria dos dados experimentais existentes. O cálculo

da probabilidade de transmissão pela barreira bidimensional foi realizado com aprox-

imações semiclássicas, e a ajuda de algumas hipóteses simplificadoras sobre o "caminho

de tunelamento".

Em energias acima de VP a seção de choque de fusão fica mais difícil de ser cal-

culada, pois a altos momentos angulares as forças centrífugas podem levar o sistema a

não fundir, mesmo após ter formado um pescoço. A determinação do momento angular

máximo para o qual ocorre a fusão deve envolver um tratamento detalhado da dinâmica

do sistema, principalmente no que diz respeito aos graus de liberdade rotacionais e as

forças dissipativas. Como estes aspectos não foram abordados no presente trabalho,

no estágio atual o nosso modelo não pode descrever corretamente a seção de choque

de fusão em energias muito maiores do que Vp. A seção de choque de produção de

resíduos de evaporação, entretanto, não será sensível ao que ocorre em altos momen-

tos angulares, se núcleo composto for suficientemente pesado para que os processos de

fusão-fissão sejam dominantes. Nestes casos, o modelo de formação depescoço descreve

bem os resultados experimentais em todas as faixas de energia.

Ao contrário da seção de choque de fusão, a seção de choque de formação de pescoço

pode ser facilmente calculada. Nós sugerimos que ela deve descrever a soma das seções

de choque de fusão, de quase-fissão, e de colisões muito inelásticas. Alguns dados

experimentais recentes parecem confirmar esta hipótese. Em particular, os processos

de formação de pescoço podem conter a explicação para as colisões muito inelásticas

observadas abaixo da barreira coulombiana.

Do que foi dito acima podemos depreender que o modelo que estamos desenvol-

vendo ainda se encontra i!1,; m estágio preliminar. Entre as principais linhas de desen-
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volvimento possíveis, podemos destacar a realização de cálculos dinâmicos detalhados,

que incluam os efeitos dos graus de liberdade rotadonais, das forças dissipativas, e das

flutuações térmicas. Estes cálculos permitiriam descrever separadamente as reações de

fusão, quase-fissão, e muito inelásticas. Um passo simples nesta direção pode ser dado

com o formalismo de pequenos pescoços desenvolvido na seção 3.2. A expansão multipo-

lar obtida nesta seção permite encontrar expressões analíticas elementares para a maio-

ria das grandezas dinâmicas relevantes. Estes cálculos poderiam descrever a transição

entre colisões quase-elásticas e muito inelásticas, e esclareceriam de que maneira estas

últimas podem ocorrer abaixo da barreira.

Outra linha de desenvolvimento está em explorar a idéia de que o excesso de fusão

abaixo da barreira pode ser dividido em duas partes. A primeira, associada à formação

de pescoço, depende apenas das propriedades de gota líquida da matéria nuclear. A

segunda é determinada pela estrutura nuclear do projétil e do alvo, e torna-se muito

grande quando, por exemplo, alguns poucos canais de reação estiverem acoplados de

uma forma particularmente intensa com o canal da entrada. Seria muito interessante

encontrar uma maneira de considerar estes acoplamentos no contexto de nosso modelo,

pois isto aumentaria enormemente a sua capacidade de previsão e análise.
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