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RESUIIO

Investigamos o processo de fusão pera o
sistem¡s trB+2''t¡t dentro do intervato de energia de
bombandeio de 16 r'rev<E-or (50 HeV, no inte¡vato anguLar de
4o{0.¡.(40o. para tal. finaLidade, foi construído um sistema
de deteção baseedo na tÉcnica de tempo de vôo.

Fls medidas das distribuiçðes engut anes e
distribuiçðes de massa foram comparadas com os cåtcutos do
modeLo estatÍstico usando o código pACE. As previsðes
teóricas d¡ formação do núcteo composto, baseados nos
modeIos de Eass r ppoximi ty e de 6t as e Moset, foram
comparades aos resutt¿dos experimentais observados da seção
de choque de fusão.

Por fim, reaI izamos uma ená[ i se
sistemática dos panåmet¡os (RD,ue,R.^,v.^) do modeIo de 6[as
e Hoset e da seção de choque máxima de fusão, pa¡ì¡ o sistema
desse trabaLho e vårios outros disponíveis na Litenatuna.
Dessa anátise conctuÍmos que se f az necessário a inctusão deoutros g¡aus de tiberdade no estudo do processo de fusão, empanticutar, enfatizamos o gnau de tibendade de assimetria de
mðss¿ do canaI de entrada.



âB STRâCT

The rrþ+27tì [ fusion reaction has been

investigated wi thin the bombarding energy range of

18 l{eV<Euâr(50 l{eV, covering the 40(eL^¡(40o anguLar range'

The detection system, based on the time of f Li9ht, has been

constructed for this purPose.

The experimentaI anguI ar distribut ions

and mess spectra were compared to statisticaI modet

catcutations performed on the basis of the computer code

PFCE. TheoreticaL predictions for the compound nucIeus

formation, based on Bass, Pcoximity and 6tes e MoseI modeIs

brere compared to the experimentaI fusion cross section.

FinaILy, a sistematic anaLysis of the

f usion barnier parameters (R",V'R.",V.^ ) and of the maximum

fusion cross section, for the system investigated in the

present work and many others avaLiabLe in the titerature has

been penformed. This anaLysis pointed out the importance of

the incIusion of degrees of f reedom othe¡ than the ¡adiaL

separation, in the fusion process. R speciaL attention has

been peyed to entrence channeI mass assimetny.
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I. IHTRODUCÊO

Reaçðes de fusão entre Íons pesados

apîesentàm, para e maio¡ia dos sistemas investigedos, uma

dependência com a energiar QUêr å pnimeina vista, tem as

mesmes celecterf sticas e permite a distinção cLara de três
negiðes de energia, essociadas na Litenatura a três regimes
diferentes:

Região I, que cornesponde ao intenvaLo
de energia entre uma a duas vezes a eLtuna da barneira, é

govennada peLa penetrabitidade da banreira de potenciaI no

canaL de entnada. Nesse interveto de energia, o movimento
reLativo pode ser tratado cLassicamente, considen¿ndo es

forças (conservativas e dissipativas) entne dois conpos,
responsáveis peta captuna do sistema no poço do potenciaI
efetivo, atrativo, QUê está dinetamente reIacionado å

assimetnia de massÐ no cenal. de entrada.

No outro extremo de energia, geîeLmente

chamada de negião III e seção de choque de fusão é

detenminada peto máximo momento angutar que o núcteo
composto pode suportar. cál.cuLos baseados no modeIo da gota
LÍquida ginante prevém, com sucesso, o momento angutan

cnítico caîecterÍstico da f issão do núcteo composto.
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Entre essas duas r.egiðes de energia,

existe uma região inte¡mediária, em que é razoável esperer

que a seção de choque de fusão em função da enengia sof ra

uma transição suave entce seu comportamento na região I pare

aquete da região III, evidenciando ceractenísticas que podem

sen associadas tanto ao núcIeo composto como às propriedades

do canaL de entnada.

que se espena

rnecanismos de

penifénicos e

fusão.

É justamente nessa região de tnansição

a competição dinåmica entre a fusão e outros

reação, como por exempLo, os processos

fusão incompleta, que Limitam o processo de

Vårios modeIos macrocópicos foram

desenvoLvidos, como po¡ exempLo os modetos de 6Las e

Mosel(6174,G175) e da Linha estatfstica de yrast(LegO), pare

descnevenem o compontamento gerat da função de excitação na

negião II e destacar o processo que Limite e fusão. Em

geraL, esses modeIos são perametrizados de uma forma

bastante simpLes. Entretanto, medidas da seção de choque de

f usão para aLguns sistemas tem revelado canacterf sticas

atipicas e dif Íceis de ser.em entendidos a partir dos

modetos macroscópicos, suqerindo que outros greus de

Libendade, até então não considenados possam ser

importantes.
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Dentro desse contexto, pode-se tenta¡

uma c¡¡acterização desses gneus de I'ibendade at¡avés de um

estudo sistemåtico dos prråmetros associados ¡os modeIos

necroscópicos, bem como através do coriportamento da seção de

choque de fusão na regiËo II paca vários sistemas

encontr¡dos ne Litenatu¡a.

0 estudo do processo de fusão do sistema

r1B+27Rt, pode contribuir nesse estudo sistemático incLuindo

medidas da seção de choque de fusão nume região de mðsse

correspondente à transição de sistemas que possuem ambos os

núcIeos, atvo e pro jétil., ne camada 1s-1p e sistemas com um

dos núcIeos na camada 2s-1d, onde tais medidas são escassas.

Rtém disso, sistem¡s que possuem o rrB ou o zzFI tem

ep¡esentado ceracterlsticas que fogem do comportamento

médio, como por exempto aIguns paråmetros do modeto de 6[as

e Hoset, que pala esses sistemas apresentam vatores

discnepantes quando comparados a sistemas de massas

próximas.
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0 estudo do pr.ocesso de fusão nequer

técnicas de identif icação dos produtos de reação. Nesse

trabaLho optamos peta técnica de tempo de v6o, que nos

penmite identif ican as massas dos nesfduos de evaporação

através da determinação de suas veLocidades e energia. Para

uma boa def inição no espectro de massa são necessários uma

boa resoLução na determinação do tempo de vôo e energias

dessas pantícuIas. Pana taL, constnuímos um sistema de tempo

de vôo i nco rpo r ando um de teto n com um tempo de respos t a

råpido. Ësse dispositivo é apresentado e anatisado com

detaLhes no capítuLo II, juntamente com o restante do

aparato expenimentaL. Nesse capf tuto, também, fizemos uma

breve descrição da fonte de íons e do sistema de transponte

de feixe, bem como do mÉtodo de aquisiçåo e redução dos

dados, descnevendo os pessos peîe a determinação da seção de

choque de fusão em função da enengia.

No capítuLo III, discutimos os modetos

teóricos usuaLmente utiLizados na interpretação dos dados de

seçåo de choque de fusão em ener.gias acima da bareira

coutombiana e descnevemos brevemente o modeLo estatfstico
para o decaimento do núcLeo composto.
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No capf tuIo IV, apresentamos primei ro a

comparação de nossos resuLtados com es pnevisðcs teónicas do

decaimento do núcteo composto, anatisando atguns parâmetros

mais reLevantes. Em seguida, f izemos um ajuste da função de

excitação utitizando os potensiais unidimensionais dos

modetos de Bass e de proximidade e o modeLo de 6Las e

Mose[, fazendo, posteniormente, um estudo sistemático dos

paråmetros com este ú1. timo modeIo e da seção de choque

máxima de fusão. Nesse capí tuLo, ainda, discutimos o

pl0cesso de Limitação da seção de choque de fusão e uma

possÍveI inf Luência da assimetria de massa ne seção de

choque de fusão através da comparaçào de nosso sistema corn

1eF+teFr que é um sistema simétnico que formà o mesmo

núcteo composto.

FinaLmente no capítuIo V, epnesentamos
os comentá¡ios f inais reIativos ao estudo reaIizado.
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I T. PARTE EXPERTNINTAL

II-1 - ARRANJO EXPERIñENTAL

rr-1-1 Obtencão e tnahsporte do fe i xe,

Nossas medidas foram reaIizadas

utiLizando o aceterador PeItet¡on do tipo ntand€rnu r 8UD, da

Universidade de 5ão Pauto (5¿74). 0 feixe de íons negetivos

de boro ¡ ser injetado no aceIerador foi gerado numa fonte

de fons do tipo '5NIC5'(5ou¡ce of Negative Ions by Eesium

5 p u t t e ¡ i n g ) ( T e I 3 ) .

Esta fonte utiIiza o processo de

osputtering'(com feixe pfimá¡io de césio) paîa pnoduzi¡ o

f eixe do eLemento desejado. Nesse processo, o,vapor de césio

neutro é introduzido numa região de descerge eIet¡ônica onde

é ionizado por um fiIamento helicoidat de tungstênio
(f iguna I). 0s lons positivos de césio (c,sr) formados na

região em torno do fiIamento são focaIizados por. uma tente

eIetnoståtica no catodo. 0 catodo tem a f o¡ma de um pequeno

cadinho de cobre sobne o qua[ é deposi tado o eIemento (ou

composto quimico do etemento) que se deseja como feixe.0
choque dos ions de Cs* com o catodo é suf iciente peîa

en¡ancar fons negativos desse materiat (Eésium sputtering).
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Em nosso caso, a pastiIha era

constitufda por uma mistura na seguinte pîoponção de mass¡r:

40% de boro e 60% de atumÍnio. 0 aLumínio foi util.izado a

I'im de se obter uma meLhor condutividade térmica,

proporcionando uma maior ef iciência na deposição de césio no

catodo e, pot' consequinte, aumentando a intensidade do f eixe.

0s f ons de '18 , assim produzidos, são

dirigidos à abertura da fonte peLa difeîença de potenciat

entre o anoto e o catodo, que varia de 1KV a 3KV e a seguir

extraÍdos pon um cempo extrator

é aceLerado e f ocaIizado peIa

ação de um tubo pr'é-aceLenador

poLarizado com tensão V¿= -90 KV

em reIação a terra e injetado

no aceLerador. es condiçðes

ópticas para o transponte do

f eixe até a entrada do aceIeradon

são gar'¿tntidas por um eLetnoimã

com o valor måximo de poder de

def Iexão llElZ2 = 20 (ME-20) e

pon um dubteto quadrupoLar

eLetroståtico.

de 20 kV. Ê seguir o feixe

cÉsro

MATERIAL
(BORO)

o
FEIXE -

o o

+

+

IìIG. I

Esqucnn dct fonte de ír¡ns SN/CS (regiao de ionizaçao do césio)
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No aceIerador (figura II), o feixe

negðtivo é iniciaImente eceLerado por um potenciat V,

(potenciaI do terminal) até atingic ume fina foLha de

canbono (5tripper). Êo atravesser esse foLha, o feixe perde

vários etétnons, adquirindo carga positivÐ com uma

distribulção conhacid¿ de estado de cerga (f igura III). 0s

f ons, egon¡ positivo¡, são neeceLerados num segundo estágio

peLo mesmo potenciaL v, , adqui rindo na safda do aceterador

uma enengia totet dada pop:

E'ot^' , (Z+1).V, (l{eV) + V¿(KeV) Ctl

onde Z ê o estado de carge do íon após passer peLo

"stnipper*.

ainda por

focatizaçäo,

feixe 90-,
(z) .

Na saída do ecelerador, o

um segundo eLetnoimã anaLisador

dcnominado ME-200, eue aLém de

seIecione sue mass¿ (M), energia

feixe passa

de dupLr

defIetir o

(E) e cerga

FinaImente, o feixe de fons seLecionado

é def Letido pol outro eLetnofmË (switching magnet), que o

desvia pere um¿ das seic cenaLizaçðes existentes.
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fT.-L-2 A I r,rOS

Nas experiências reaLizadas fonam

uti Iizados aIvos de 27QL de eproximadamente 80 ¡tglcmz, sendo

que na medida das distnibuiçðes anguLares utiLizamos aLvos

de :n7t¡[ com uma fina camada de leztlu. Esses eIementos e os

demais contaminantes inevitáveis (1ó0 e 1oC) podem ser

identif icados nos espectcos de enengia de ånguLos traseinos

dos produtos de reação. 0 Flu pnesente no atvo é utiLizado

pðnð e medida da ef iciênci a de deteção do sistema de tempo

de vôo e normaLização da seção de choque de espeIhamento

e[åstico, pois o espaLhamento de E em Flu é puramente

couIombiano (Ruthenford) nessas enegias e, portanto,

conhecido.

Ê técnica utiLizade na confecção dos

aLvos foi a eveporação em våcuo de eLumínio metåLico

(pureza=33.33I), pe[ð passagem de cotrente eLétrica (4p75).

foLocamos pequenos pedaços de fío de aLumínio sobre um

f iIamento de tungstênio, QUer eo ser percorrido por ume

conrente el,étnicar €Vepora o eIuminio por transmissão de

caLor, PeLo mesmo pnocesso foi deposi tada a camada fina de

ouro sobre os aIvos.(6u84)
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f Í -t '3 S i st-er:r de deteq ão ! temP o de vôo

0 pcocesso de fusão é caractenizado

experimentatmente peLa f ormação de resíduos de evaporação t

que devem ser identif icados dentne es partícuIas geradas

peLas outras intenaçðes (neaçðes dinetas, fusão incompLeta

e processos de pcé-equiLíbrio). Essa identificação ê

possíveI com atgumas técnicas expe¡imentais e sistemes de

deteção adequados.

0s resíduos de eveporação da fusão do

sistema 118 + zztì[ nas energias de bombardeio utiLizadas,

possuem em médi a enengi as mui to baixas (2-B MeV) , o que

dificuIta a identificação dos mesmos quando utiLizados

sistemas de deteção do tipo E-AE, devido, principatmente, à

eLevada penda de enengia que esses pantícuLas sof nem nesses

tipos de detetores. Podendo oconrer, incIusiver urr compteto

f neamento dos resíduos de mais baixas enengias. nesse modo

optamos peLa técnica de tempo de vôo, onde e perda de

enengia é minimizada,



u t i t i z endo o

o vaIor de

veLocidades,

percoÎre1 uma

neIação:

l3

H identificação das panticuLas

método de tempo de v6o å fei t a determinando-se

sues masses, at¡avés d¿ medida de sues

ou seja, da medida do tempo que eLas Lev¿m para

diståncia conhecide e de sua energia, pel.a

R = 2Elv'. onde v=dlt-oo (Z)

Q= massa do nesíduo

f= enengia do resfduo

v= vetocidade do resíduo

!: diståncia de v6o

t-ð", = temPo de vôo do resÍduo

Fl'medida do tempo de vôo do resfduo é

Ieita utiIizando-se dois detetones: o primeino produz o

sinaL que märca o inÍcio do pencurso do resfduo e o segundo,

que é um deteton de banreira de superffcie, dá

simuItaneamente o sinaL de tempo que manca o finaL do

percurso e e energia das partf culas detetadas.

0 primeino detetor foi pon nós

constnuído no Labonatónio PeLLetron(6u84) e consiste de

ume foLha de carbono fina (20pglcmâ), uma grade, um

muLtipLicador de elétrons e um coLetor c6nico coaxiaL,

(figuna IV). Vamos chaman esse detetor de detetor de

tempo.
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FIC. IV

Ilttstruçúo esqueníttica do detetor de tantpo.

No detetor de tempo, o resíduo, ao

passar peLa foLha de carbono Libera e[étrons, continuando

sua tra jetória pnaticamente sern desvio C!traggtingttanguLar e

de enengia não signif icativos) e com penda de energia

desprezf vet até o segundo deteton. R separação entre a foLha

de carbono do detetor de tempo e o detetor de barreira de

superf ície é a diståncia de vôo conhecida dos nesf duos.
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0s eLétnons Liberados ne foLha de

canbono são aceIerados pon uma difePençe de Potencìat de

1600 V ent ne a foLha de carbono e uma grade (SSt de

transparênci a). Ê gnade garante a unifonmid¿de do cempo

eletroståtico no interion do detetor de tempo, impedindo

assim que e[étîons incidam f ora da região sensíveI do

mul.tipLicadoc de el.étrons.

Dois espectos determina¡am a escotha da

espessuna da foIha de canbono. R fol.ha deve ser tão f ina

quanto possíveI pepa minimizac a perda de energia e o

"stîeggIing" angutar das partícuIas que a etcavessem, mes

deve ter ume espessura suf iciente pera que haja pnodução

adequada de eLétrons secundå¡ios. Medidas feitas por 5eiIen
(5e67) mostram que para uma espessuna acima de 100 É da

foLha de carbono começa haver emissão de eLêtrons,
(figura V). 5egundo Fraser et. al. (Fn86), pena os reslduos

de eveporação R(40 há uma produção média de 50 e[Étrons por

Íon pale uma foLha de ca¡bono de 20pg/cm2. Esse número,

poném, é ainda insuficiente pare obtermos uma reIação entne

aLtura de puIso e ruído de fundo aLta o bastante peFe f ins

de discriminação ne eLetrônica anaLógica, sendo, portanto,

necessånio um muttipLicador de eLétcons.
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0 muLtipticador de eLétrons que

utiLizamos foi o "IHEVRON' (UJi79). Esse dispositivo consiste
de du¡s ptacas de vidro"l.licrochanneI pLat." tigadas em série,
cada pLaca é perfurada com pequenos canais de 1? ,rm de

diâmetro sepenados por uma diståncia de 1s ,Jm centro a

centno. Esses cenais são recobertos inteniormente por chumbo

QUe¡ Quimicamente tnatado a aLta temperature, tonna-se

semicondutor. 0 contato elétnico de cada canaL é

providenciado peLa deposição de uma camada de Nicromo( Liga

metáLica de niqueL e cnomo) sobre as superflcies das

pLacas,que pessam a funcionar como eLetrodos de entnada e

saÍda e.o conjunto f unciona como um catodo resistor.

0uando apLicamos ume tensão de 1000 v entre esses

eLetrodos (extremidades das pLacas), o "EHEVRDN,' nos
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proporcion¡¡ um fator de muLtipLicação da ordem

cada eLétnon que chega ao pnimeiro eLetnodo, com

resposta menor que 100 ps (Ku67), (f iguna UI).

de 107 pana
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Para methonar a coLeção dos eLétnons

muLtipticados e a quaLidade do puLso de safda (razåo aLtu¡a

de puLso para nuído de fundo), acopL amos ao deteton de tempo

um coLeton cônico coaxiaL de 50 Q, cuja função é eLiminar. a

ref Iexão dos puIsos e bLind¿r o cotetor contra ruidos.

Esse coteton consiste de um cone interno

de abentura angutan 7t=14o em reIação ao eixo centraL, onde

são coLetados os eLétnons provenientes do "fHEvR0N", e um

cone externo de abertuna anguLar ¿z=32.?o que bLinda o cone

menor, ambos de aLumínio. 0s ânguLos do cone intenno e

externo obedecem a reLação (8e76):

z 60 Lnt cos(1 l2er) I cos(1 t2¿=) l 504 (3)

haja urn c¿samento

utiLizados.

Q impedåncia de 50 A é exigida para que

de impedåncia com os módutos eLetrônicos

0 segundo

sin¿[ de tempo que indica o f inaL

detetor que nos fornece o

do percuso das

bem tromo

barreira

300 mmz -

a medida da enengia das mesmas é um

de superf f cie de 100 pm de espessura e

partÍcuLas,

detetor de

ume årea de
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rfa'7l¡-^-J C:ima,rc{ de espa I h¿rmento

Mont amos o s i s tema de tempo de vôo na

câmara de espeIhamento LocaI izada no evt remo da ctsnaI i=ação

30'8. Essa câmara tem forma ci[Índnica com 100 cm de

diâmetno e aproximadamente 30 cm de aItura, medidas

intennas. (f iguca VII).

Na entcada da câmana está montado um

sistema de ponta-aLvos com capecidade pana cinco atvos,que

penmite a troca dos mesmos sem que haja atteração na pressão

interna.

0 sistema de deteção é montado em um

conjunto de braços móveis e este sobre um pnato giratório,
peîmitindo que f ixemos o sistema de deteção em ânguLos de

até 40", em reLação à linha de feixe. 0 pnato é ginado por um

mecanismo de controLe externo à câmana e é graduado de forma

a permitir a medida do ânguLo f ixado. R Leitura angutar é

efetuada po¡ Lunetas instaLadas na pante superior extenna da

cåmara. Esse sistema de medida angutar tem uma precisão de

um minuto de gnau.

entrada do

coLeta o

exposição.

No Lado diametratmente oposto ao tr'lbo de

f eixe na câmana existe um copo de Faraday, que

feixe fonnecendo sua catga integrada dunante a
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R pnessão de trabaLho no inte¡ior da

câmana foi da ordem de Sx10-) torr, conseguida atnavés de

uma bomba do tipo turbo-moLecular mais uma bomba criogênica.

rc,RTA. AL\,CIS

ARÂCIJ Ñrc'\ÆL

CH€VÐN

_ri-Þ'
b---

IIIG. VII

Visrio superior e corte longitutlinal da cîunara de espallrunrctúo com c¡ sisterna de
deteçuo tttotüado pura as ntedidas da distril:uiçao ungulu
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R pressão de trabaLho no intenio¡ da

cåmana foi da ordem de sx10-z torr, conseguida através de

umä bomba do tipo turbo-moLecuLan mais uma bombe criogênica.

^/fr\¿tlctñ
¡OFTA.AL\C6

ENACO N,O\ÆL

5

CH€VÐN

IIIG. VII.

Vi.srlo superior e corte longitudinul da cîtmara de espulhanrcnto
tletcçao ntotúado pura as nrctlidas da clistril:uiçao ungular.

com o sisterna de
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0 sistema de tempo de vôo foi montado em

dois errenjos diferentes:

a) no primeiro arranjo, pãra e

neaIização das medidas da função de excitação do pnocesso de

fusão, o sistema de tempo de vôo foi mantido f ixo em 7.8

gnaus em reIação à Linha de f eixe. Escothemos esse ânguIo

por ser um ânguIo próximo eo måximo da distribuição anguLan

previsto peto progîame comput acionaL baseado no modelo

estatístico (LILITH) e pela possibil,idade de instaIarmos um

tubo do tado extenno da câmera, permitindo ume extensão

da distância de vôo de 70 pana 180 cm ¿pnoximadamente.

Nesse erranjo, o detetor de tempo é

fixado numã incIinação de 45o, como indicado na figura IV,

e a uma distånci a de aproximadamente 60 cm do aLvo. 0 fato

de cotocenmos o detetor de tempo afastado do aIvo diminui a

distância de vôo (que, êil princípio, deve ser suficientemente

grande pera não Iimitar e pesoIução em massa), mãs, diminui

também, sensíveImente, a incidência de e[étrons e reios-X

pnovenientes do aIvo no "CHEVR0N". fomo o "Chev¡on" é

sensíveI a esse tipo de partícuIa e radiaÇão, ao se

minimizaî sua incidência há uma methora ne ef iciência de

deteção porque diminui o tempo-monto.
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0 detetor de banreira de superf fcie foi

montado ne extremidade do tubo. Q årea útiL de 300 mma desse

detetor, bem maion que a somb¡a do coIimador do deteton de

tempo (o colimador tem 3 mm de diâmetro), eLimina correçöes

reLativas à perda de pactícutas pesadas de baixa energia,

causada pelo "straggting " anguLan na toLha de canbono do

detetor de tempo. HLém disso incLinamos esse detetor de 17'

em reIação eo aIinhamento do sistema de tempo de vôo, pere

compensar e incIinação de 45'do detetor de tempo, evitando

assim, QU€ partícuIa: que incidam em dif erentes posiçöes no

coIimador do detetor de tempo, percorram distânciaE

diferentes (f iguna VIII).

b) 0 segundo anranjo do sistema de tempo

de vôo, foi utiLizado pera as medidas das distribuiçðes

anguIares. tl utitização do tubo extenno à câmana de

espeIhamento pana aumentar a distância de vôo (160cm) é

inviåveL, devido a impossibitidade de mudarmos o ânguLo de

deteção. tlssim todo o sistema de tempo de vôo foi montado

sobre o breço móveI no interion da câmana, permitindo ume

vaniação anguLan de 4 ¿ 45 graus em neLação å tinha de

feixe.

0 braço móveL, foi construído de tal.

formð que a distãncia de vôo diminui conforme posicionamos o

sistema de tempo de vôo em ångulos mais trasei ros (figuna

VIIIa), segundo a îeLação:

dv¡,o = [Lr2 1 Lo" + ZLrL=sen20'Jr/2 - d' (4)

onde: Lr= 406.5 mm e Lz= 415.5 mm

e d'é ¡ distånci¡ entrc o aIvo e o detetor de tempo.
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Nesse anranjo, pãra que pudéssemos ter a

máxima distância de vôo, - 7lcn (4-) e ¿ 50cm (40-), o detetor

de tempo f ic¿ muito pnóxìmo eo aLvo ( -'lScm). Ê f im de

minimizar a incidência de raios-X no *fHEVRON", introduzimos

uma bLindagem de chumbo, que consiste numa pIaca de 5 mm de

espessune, entne o atvo e o detetor de tempo, de tal. modo a

pnoteger o UCHEVRON" sem impeciir o ecesso das partícuIas,

evi tando tanto a detenionação da nesoLuçåo em tempo como a da

ef iciência de deteção.(vide f igura VIIIa e b).
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II-2 êf¡UTSIçßO DOS DADOS

rr-2-1 Eletnönica de Aqu¡isicáo

tìssoci ado ao sistema de deteção temos um

conjunto de instcumentos etetnônicos (eIetrônica anatógica

de aquisição), que då um tcatamento adequado às informaçðes

transmi tidas petos detetores (puIsos ¡elativos ao tempo de

vôo e å enecgia das pantlcuLas), pare f ins de digitaIizaçËo
( f i gu r a I X ) .

Podemos separar esse etetnônica em duas

partes distintas; uma rápidar QUe trata os sinais reLativos

eos instantes iniciaI e f inaI de tempo de vôo das

partícuLas, e, outna Ienta, relacionada eo sinaI de energia

das mesmes (0s termos * rapidao e 'tenta' teferem-se a

tempos da ordem de nenossegundos e microssegundos

îespectivðmente).

0 instante inici ¿[ do tempo de v6o das

partrcuIas é dado peto deteton de tempo, que fonnece um

puIso com ampIitude suficientemente atta (0.5 VoLts) pàna

dispenser a pné-ampLificaÇão, e um tempo de subide menor que

'l ns.
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Qpós passanem peIo detetor de tempo, as

pantÍcuLas percoprern a diståncia de vôo até o detetor de

banrei ra de supenf Ície (DBS). 0 sinaL de tempo desse deteton,

pon sen muito baixo, ('1 00 mV), deve sen pr.é-ampLif icado. D

dispositivo uLiIizado pena a pré-ampLif icação é um ,,Time

Fickoff", que ampLifica praticamente sem afetan o tempo de

subida do puLso oniginaL, em virtude de seu cincuito de

derivação do tempo própr"io pape medidas de sinais rápidos. R

seguin o puLso é ampLif icado por dois móduLos de um "0uF¡D

QmpLifier", que gene um puLso enatogico com at tu¡a adequada

para discniminaçËo (5 voLts) e com um tempo de subida da

ordem oe 5 ns.
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f ada um dos dois puLsos de tempo com

ampLitude e f onma adequada para discriminação, pðssam por um

t.F.D. (constant Fnaction Differ-entiaI Discriminalor).

Para anaLisar o modo de discriminação
feito pelo cFD e es condiçöes que os puLsos e serem

disc¡iminados devem satisf azel, vamos aproxima¡ os sinais de

tempo por segmentos de reta e supor euê, iniciaLmente, todos
tenham o mesmo tempo de subida independentemente de sua

ampLitude (figuna X).
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0 método de discriminação usado ê o

"método de discriminação a f ração constente", cuja

linaLidade é ge¡er um puLso rápido pare entnan no TÊC

(fonvensor tempo em ampLitude). Par.a tanto, o fFD dupLica o

sinal de entrada, um dos sinais e atenuado de uma f ração

constante de sua ampLitude, o outro é inventido e atnasado,

de tal f onma que o sinaI que é a soma de ambos vai a zeno

no instante em que o sinaL de entrada encontra-se em sua

måxima ampI i tude e cnuza o eixo dos tempos sempîe no mesmo

ponto independentemente da amplitude do puLso de entrada,

genando um puIso nápido para entrar no TBC (f igura X).

Na pnática, a não Linearidade dos putsos

deve ser compensada com um ajuste adequado do atraso intenno

e da f ração de discriminação, pðra garantir. que o sinaI soma

cnuze o eixo dos tempos sempre num mesmo tempo depois de

inici ado, independentemente de sua ampI i tude.

Q impreci são desse método, como vemos ne

f igura X, é proporcionat ao tempo de subida do sinaL de

entnada, sendo esse um f ator Limitante cJa tesoLução em

tempo. 0 tempo de subida dos puIsos e tanto menor quanto

maior forem suas ampLitudes em r.eLação ao niveL de

discriminação. Q[Ém disso os nuídos eLetrônicos de aLta

f requência, devem sen minimizados, pois inf Iuem dinetamente

no instante da discriminação afetando a resoLução em tempo.
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0s sinais dos dois detetores uma vez

discriminados

ampIitude de

pcoporcionaI

en t n ad a.

tempo em

ampIitude

sinais de

D sinaL do deteton de tempo foi atrasado

de 300 ns para ser utiLizado no Tqt como sinaL de u5T0P* e

o sinaL de 'STtlRTu é dado peLo sinaI proveniente do DBS.

Essa inversËo do '5T0P" e u5TRRTu em net ação aos instantes

iniciais e f inais do tempo de vOo foi feita em virtude do

númeno de partícuIas que passam peLo deteton de tempo ser

maior do que o número das que chegam eo detetor de barrei ra

de superf ície(DB5). Dando o "STRRTu no THC com o sinaI

proveniente do DBS, não havená tempo de espere inúti L no

Ttlf , diminuindo o tempo morto do cincuito e eumentando sua

eficiência.

0 sinaI de energia proveniente do DBS,

passa atnavés da "saída tenta" do Time Pickof f , sendo pré-

ampLif icado e ampLif icado convencionaLmente.

0s sinais do Tgf e de enengia do DBS,

passem então e ser tnatados peIa eLetrônica Lenta, cuja

ceîecterística principa[ é tonná-tos coincidentes em tempo e

compatÍveis com os conversores ana[ógicos-digitais (FIDC's).

Êll.ém disso o sinat de '6RTE" g"rado peLa coincidência

ganante a convensão coerente de cada per de sinais de

enengia (E) e tempo(T), associado a um único evento, nos

ÊDC' s.

são intnoduzidos num convensor de

puIso(TQC) que gera um puIso de

à difecença de tempo entne os
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0 sinat de enengi a do DES foi, aÍnda,

subdividido em duas saf das e endeneçadas cada uma deLa5 para

um escÐLÍmetno e um RDt.0 sinaL vincuLado peLa coincidência

com o THf foi enviado pana o QDf-4 e o sinaL sem vfncuLo de

coincidênci a com o TÊE, Que chamenemos de "5INELE-E", foi
enviado pana o QDt-1. Esse pnocedimento á necessário para o

cåLcuLo da eficiência de deteção do sistema de tempo de vôo.

FinaLmente, temos os sinais ampLificados

do moniton, os quais foram armàzenados ne memónia de um

muLticanaL "Northenn" acopLado a um micnocomputadon.
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fr-2-2 Aqt¡isição dos dados

Ês informaçðes de energia(E) e tempo(T),

sob f onma de puLsos, são enviadas, evento por evento, a

determinadas posiçðes na memóri a de um micro-computador

'DDP-516 HoneyweLL*, através de uma matriz l.ógica de f iação.

Essa matriz controta o f Iuxo de informaçËes entre os RDC's e

o computador, garantindo que todos os eventos estejam

ordenados e definidos por todos os seus paråmetros.

Da memória do DDP-516, os dados foram

enviados a um disco de trabatho de um computador IBM 360144

e dar ermezenados em f itas magnéticas, pata posterion

redução e enátise, foca de Iinha.

Por intermédio do programã de aquisição

de dados SFDE I I I (Fe78), pode-se observan em L inha os

espectros bipanamét¡icos ExT e as projeçöes nos eixos X e Y

exibidos em duas teIas. Essas exibiçöes penmitem que sejam

efetuados os ajustes necessários, bem como a moni toraçåo da

experiÊncia.

0s espectros das projeçðes e os

espectnos de 5INGLE-E, foram também definidos na memória do

DDP-516 e, posteriormente, transferidos para um disco no

IBM-360, podendo-se obter uma Iistagem e/ou atmazenå-Los em

f ita magnética, fora de Linha.
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intenf ace e

informaçðes

convensão f oi

PLE5P (Ri86).
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0s espectros muIticanais do monitor

no "Northern" fonem convertidos por uma

armazenados em um microcomputadon sendo ¡rs

gravadas ptrstenionmente em disquetes. Esta

f eita via um prognama iterativo denominado

rr-2-3 Fledidas reàl iza.das

Foram medidas pala o sistema 118 + 27AL,

t¡ês distribuiçðes anguIanes e uma função de excitação, nos

ånguIos e energias discriminados na tabeIa I.

fons t nuímos t ambém espect ros

biparamétnicos ExT pera catibração do eixo de tempo ( um

pane es distribuiçðes anguLanes e outro pene a função de

excitação), atrasando os puIsos pnovenientes do Tet com

auxí tio de ume Iinha de atnaso pneviamente caLibrada. Na

pnojeçEo do eixo dos tempos oE picos conrespondentes eo

espaIhamento etástico são desLocados uns em neLação aos

outros na escaIa de tempo, R razão entne o vaLor em canais

desses desLocamentos peLo vaLoî em tempo correspondente ao

atraso fornecido é a caIibração em tempo. Para essas medidas

f onam utiIizados aIvos de tl u.
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E r -o 7 -8-

1B
22
24
27
23
3Z
37
40
42
45
48
50
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rr-3 REDUCÊO DOS DADOS

Ir-3-1 nétodos e p rostraórì5

Vários programes forarn utiLizados para

se obten, a partir dos dados bnutos biparamétricos ExT, as

contagens coîrespondentes aos eventos de fusão e de

espaLharnento e[ástico, bem como as distnibuiçðes de energia

e veIocidades. Esses prognames foram desenvoIvidos no

Laboratór'io e impLantados no computador vex (substituindo o

IBM 360/44) entre 1986 e 1387. um diagrema de bLocos

do coniunto doc ploç¡ramas utiLizados é apresentado na

f igura XI.

Inicialmente os dados são compactados,

ou seja, os dados adquiridos em modo f iLa, €Vento por

evento, ocupem ume grande quantidade de f itas. Para diminuir
o número de fitas e principatmente dispor os dados bcutos de

uma maneira mais conveniente, utiLiza-se o progname

f0MPRC(ïE86), que efetua e ordenação dos mesmos coIocando o

evento e a respectiva f requência com a quaI eLe ocorne,

ondenados por Iinha e coLuna. 0s dados compactados são

dispostos na f ita, ofganizados em bLocos de 3200 ,byte,' 
.

r-ada bLoco consiste de grupos de I bytes, sendo que ?

"bytes" são reservados para cada parârnetno e 4 ubytes,,, para
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o núm¡¡o dc ocot¡lnclt. Nos Z ,bytes,, nese¡vados

para cada parâmetro, 4 "bits' contém a informação do númeno

do RDc, que processou aquela informação e os nestantes
contérn o canaL nef erente å mesma. (f iqura XIII

04005 ERUTOS ErT

FIG. XI,

Diugratrtct tlc lslo<:o.s dos prrryrutnus utilizudos na raduçao dos dùr,¡s.

2 BYTES 2 BYTES 4 BYTES
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È
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Ne DE
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Disposiçao dos darJos biparantétricos após compactação.
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Partindo dos dados compactados,

aîmazenedos no disco do computador vFlx, o espectro

bipanamétrico É obtido peLo programa TEK (TeB6), uti Lizando

um terminaI gnáfico de aLta nesoLução (TEKTRONics 4014)

acopL ado ao computadon vRX. Esse pnograme permi te que se

neaLize várias openaçðes sobne o espectno biparamétrico,

como por exempLo, redef inin e ef etuar. projeçðes dos eixoE X

e Y. Flssociado a esse prognarne temos o prognama pOLI60, que

nos permite traçan poLigonais sobne os espectnos

biparamétnicos, def inindo regiðes de intenesse, como por

exemplo, a região dos nesfduos de fusão ou a de espaLhamento

eLástico; efetuar pnojeçðes em ambos os eixos dessa r^egião

e obter vatores de coondenadas e contagens dos picos. 0

sisteme penmite ainda que se grave em disco os espectros

biparamétricos com seus eixos redef inidos e suas respectivas
projeçðesr ou, que se obtenha uma safda pon impressore ou

peLo graf icadon eLetrostático de aLta nesoIuçËo.

Pera rnethor identif icarmos as massas dos

nesiduos de evaporação e do espaLhamento eLástico,
transfonmamos o espectno enengia x tempo (Eyr) em espectno

bipanamétnico messe x enengia (MxE), utiIizando o sistema

descnito r rfctu¡ndo es seguintes operaçðes:
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0 espectro bidimensionaI energia-tempo

tem como eixos os paråmetros:

Pt = ß(E'+eo) = E+Eo (4)

P? = c(to-t) = To-T (5)

onde:

iE'r é a energia cinética reaL das partícuLas e E

é essa energia em canais;

eo e Eo sËo o desvio no vator da energia e o

desvio no vaIor da energia em ceneis em retação à origem,

originado do tnatamento dos sinais de enengia peLa

eLetrônica ana[ógica (zero IeveI e dc Ieve[).
q e B são constantes de proporcionaLidade, que

dependem do ganho dos ampl.ificadores e modos de conversão

ana[ógico -diSitais.

P, é o sinal. digitaL izado propor.ciona[ à soma

(E'+eo) em canais.

to é o tempo de atraso devido aos tempos internos

de conversão dos sinais da eIetrôncia mais o etraso

int roduzido peL a I inha de atraso; To é esse mesmo tempo dado

em canais.

't" é o tempo de vôo reaL das partÍcuLas, T esse

tempo em canais.

P" é o sinat digitaLizado proponcionaI e

difeîença (t"-t).



3A

Fìs cunves fonmadas peIos panåmetros p, e

P', no espectro bidimensionat E x T são hipérboLes, que

dif erem entre si peLa dependência com a messa, conforme

most¡¿do ne f iguna xIII. 0 eixo de messa foi então
constnuído substituindo es expressðes 4 e 5 na expressão
que neLaciona massa e enengia H=ZElvt (Z):

P= = cIt<, dlz(m/E)r/z) I p= = T., K Im/(P, -Eo)1'r=
(6)

onde K =JT' ad/JZ

e l'l llKz (Pr-Eo) (To-P,n)a (7)

0s vatones das constantes E., T., ê K,

foram obtidos com o euxf Iio do programa LINERRIznÇÂ0,

utiLizando os vatones de P, € P.. de uma f aixa no espectro
biparamétrìco E x T connespondente a ume massa conhecida.
FlnaLisando-se à figura xIII, notamos que a faixa
correspondente eo espalhamento eLástico (massa 11) é

fáciLmente distingulvet das demais, e foi utiLizada para a

determinação dessas constantes.
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Na neaIidade, essas constantes possuem

uma suave dependência com a massa e a energia. Fì ssim se

linea¡izarmos todas as f aixas no espectro biparamétrico ErT

com o mesmo conjunto de vaLones das constantes obtidos da

f aixa do espaLh¿mento eLástico, ver.emos no espectr.o

Linea.izado MxE uma incLinação das faixas cor.r.espondentes

a massas supeniores. Pana conrigir.mos essa inclinação,

efetuamos uma neLinearÍzaçËo, utiLizando agorai do espectno

anterionmente Linearizado, os par.åmetros p, ê p' de uma

f aixa conrespondente a uma das rnasses doE nesf duos de fusão,

obtendo os novos vaLores de Er,, Tr, e l'. cornespondente a

essa rnasse. [Jma compLeta Iinearização é alcançada fazendo_se

uma intenpoLação dos veLores dessas constantes dos dois
conjuntos para as demais mass¡¡s.

Def inindo negiðes pon poLigonais no

espectno agora Linearizado M x E e projetando em ambos os

eixos, obtivemos os espectnos de masse e de energia,

respectivamente, de cada umÐ dessas regiðes. (f igura xIV)

Esses espectros das projeçðes de ambos

os eixos fonam então gravados em disquetes e anaLisados em

microcornputadores Pf -2001, pon intermédio dos pnogramas

iterativos PIFP e PLEX (Ri86l.
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rr-3-2 O espalhà¡e7rto elástico

experimentaI de

ref erência f ixo

(dsldQ)ro"

onde:

€". é

Y.. é

0 vaLor da seção

espathamento etástico

no Iaboratório é dada

= Yeu€ ". / N'NoôQ

de choque diferencial

netativa ao sistema de

por

(8)

a ef iciênciade deteçãu desse sistema

o número de eventos de espaLhamento

eLástico.

no atvo

como: N" =

sobre

N. é o númeno

durante e

QlZ"e

de partícuIas

exposição,

do feixe que incide

que pode ser escnito

sendo:

0 a cerga total. do feixe integPad.

o tempo de exposição.

Zr o estado de ceîga médio do feixe,

pode ser determinado pon 7p=tZiP; para cada enengiaque

de

Pl

PO r

bombandeio, sendo Z; cada estado de carga possfveI e

a ppobabiLidade de ocor¡ência desse estado.

No é o número de pantÍcuIas pnesentes no aLvo

unidade de área, dado por No = dNo/tì

sendo:

d a espessura do aIvo em g/cm2.

No o núme ro de Rvog r ado

Ê a masse motar expnessa em gnamas.
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An é o ånguto sót ido subentendido peto detetor
no s i s tema de tempo de vôo.

0 número de eventos de espeLhamento

eLástico é dado peLa área do pico no espectro de energia,

correspondente ¡¡o espethamento elástico. Esse espectro de

energia é obtido da projeção no eixo de energia dos

espect¡os biparamétnicos M x E, pare a faixa cor¡espondente

å massa do boro (massa 11). tl s áreas dos picos foram

detenminadas por um proç¡rama de ajuste iterativo de picos

(PIRP) (Ri85), que ajusta por mínimos quad¡ados os

parâmetros de fundo, o centróide do pico e área geussiana

com esas exponenciais.

0 vaLor de 0 foi obtido diretamente do

integnadon de feixe e Zp foi caLcutado com base ne

distribuição de estados de carga (Ha68).

R ef iciência de deteção foi avatiada

at¡avés da neIação entre número de eventos de espaLhamento

eLåstico obtidos dos espectros de enengia do detetor de

barneira de superffcie, espectros de'5INGLE-E, (E".) e o

número de eventos do espectro equivatente em coincidência

com o TFt (E',,.). Esse termo é discutido em detaLhe na seção

II.3.3.

0 f ator restante 1/NA A foi estimedo

das distribuiçðes angulares de espaIhamento etástico.
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An é o ånguto sótido subentendido peIo detetor

no s i s tema de tempo de vôo.

0 número de eventos de espaLhamento

etástico é dado peLa área do pico no espectro de energia,

correspondente eo esPethamento e[åstico. Esse espectro de

energia é obtido da projeção no eixo de energia dos

espectros biparamétricos M x E, pere a faixa correspondente

à massa do boro (massa 11). tl s á¡eas dos picos foram

determinadas pol um programa de ajuste iterativo de picos

(PIÊP) (Ri86), que ajusta por mínimos quadrados os

parâmetros de fundo, o centróide do pico e área geussiana

com asas exponenciais.

0 vaLor de 0 foi obtido dinetamente do

integnador de feixe e Z, foi caIcutado corn base ne

distribuição de estados de canga (MaEB).

g ef iciência de deteção foi avaLiada

através da reIação entre número de eventos de esPaLhamento

eLástico obtidos dos espectros de energia do detetor de

bar¡eira de superffcie, espectros de'5IN6LE-E' (E"=) e o

número de eventos do espectro equivaIente em coincidência

com o TQt (E',.). Esse termo é discutido em detathe na seção

r L 3.3.

0 f ator restante 1/Nâ A foi estimado

das distribuiçðes enguLares de espaLhamento eLástico.
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Numa primeina etapa decidimos nonmatiza¡

a seção de choque experimentaI do espathamento eLástico de

118 em 27Ft, 1ó0 e 12C ¡ pertir do conhccimento do vaIor

¡naIltico da seção de choque de espaIhamento eLåstico

couLombi¿na (Rutherford) de 118 1 rezflg.

(dsldQ).."rrx(Flu) = (Zrz2czlE.n)z lls¿nn0c^12) (g)

com E.r = |l , E. o. I (M. +l'l= )

ondc 7^, 7., l'l 1 e l{" são os números atômico e de messa do

projéti L ('^B) e ¡tvo (1e7Hu) respectivamente; E"" e 06,n a

energia e o ânguLo no refe¡ênciaI de centro de massa.

tltnavés desse procedimento, é posslvel

f azer um ajuste adequado da seção de choque de espaIhamento

e[ástico experimentaI com cåtculos teóricos do modelo

óptico, já que o vaIor de fl, que pepa as distribuiçðes

ðngutares variou com o ånguLo, e a ef iciência de deteçËo são

fatonados.

Os vato¡es expe¡imentais da seção de

choque diferenciaI de espeIhamento e[ástico devem ainda

serem corrigidos poî um fator de conversão '6' do sistema de

ref erência do Iaborató¡io para o de cent¡o de massa, iâ que

todos os cálcutos teónicos são feitos no sistema de centno

de messa, Esse f ator Ieva em conta o f ato do f Luxo de

particutas num detenminado ânguLo sóLido ser o mesmo,

independentemente do sistema de referência e da energia do

projêtit. Esse f ator é dado por.:

6 = sêî0c"d9""/serì0,_^.d0ro, (10)
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0s va[ores da seção de choque

diferenciaI de espeLhamento e[ástico expenimental de lrB em

:'7tlL e r1B em 1e7tlu, são no neferênciaL de centro de massa:

(ds/dQ).--,,,, (Êlt ) Yr.r6(gt)€/N"Nr.,AQ (11)

e

(ds/dQ)"-.,.," (Fl u) Yo-6(Êu)€ /NrNA.,ôQ ( 12)

Fazendo-se então a razão

Nr e AA são cenceLados

entre (11) e

e ficàmos com(12), os fatores €

a seguinte expnessão

( ds I dQ ),'" " 
( R [ ) = I¡_¡ 6(et) No,

ECu ) N-;
(ds/dQ)^,.,r,.(tlu)

(13)

Essa expnessão nos fonnece o vaLor da

seção de choque experimentaL de espaLhamento etástico para o

sistema 118 em'.r7tl I nonmaIizada com o vaIor da seção de

choque de espeIhamento ¡utherford de 118 + 1eztlu.0 vaLor de

NA,,/NÂ1 , eu€ deve ser ume constante pera todos os ânguLos,

foi estimado considerando-o como um fator de normaLização

dos vaLores da seção de choque experimentaL em reLação eos

vaLores teó¡icos.

0s vaIores teónicos da seção de choque

diferenciaL de espaLhamento eLástico em função do ânguIo

pere o sistema ttB+27tlL, foram calcuIados com o progname

Pï0LEMY (Mc78), uti Lizando os panâmetnos de potenciaL óptico

da referência Pa73, que os obteve com ajustes das

distribuiçðes anguLares em Er.o= 41 e 50 Mev.
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Companando os nossos vatores

expenimentais das distribuiçðes anguLares em E.o" = 48, 36 e

24 Mev com os vatores teóricos obtidos com os mesmos

parâmetnos para as três energias, vimos que para es

distribuiçðes angutares em E.o"= 36 e 24 Mev, o cålcuto

teórico superestima o veLor expenimentaL. Esse f ato pode ser

um indício de que esses paråmetros fornecem vaLores que não

nepîoduzem as distribuiçðes anguIares experimentais fora do

intervato de enengia do estudo epresentado na referência

Pa73 (41 a 50 Mev).

Fizemos entËo um ajuste da distribuição

angut ar por mfnimos quadrados variando os paråmetros do

potenciaL óptico. f,omo o número de ångutos para os quais o

espeLhamento e[ástico foi medido é muito reduzido, uma

variação Livre dos panâmetros nËo é adequada, pois

poderlamos obter vatores ambfguos e/ou sem significado

ffsico. Recentemente, aLguns trabathos, encontradados na

Literatuna, de espathamento eLástico de fons pesados

neIacionam a profundidade do potenciaI nea[ à do imaginårio
(dependentes da energia) por intermédio de uma reLação de

dispersão. ResoLvemos, neste trabaLho, estabeIecer uma

dependência de V e lt, com e energia, f azendo uma variação da

profundidade reaI e imaginåria do potenciaL óptico que

obedece uma reLação quadråtica. 0s parâmetros de geometria

(raio e difusividade neais e imaginários) fonam mantidos

f ixos para todas enengias. Isso e razoáveI já que esses
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perâmet.os refletem se o núcteo é menos ou mais compacto, o

que não deve depender muito da energia.

Ê[ém disso o ajuste deve ainda
reproduzir os vatores da seção de choque de espalhamento
eLástico em E.^.= S0 e 41 lleV da ¡eferência pa7g, pois a

distribuiçËo angutar Gm E"^..48 l{eV estava de acordo com os

vaLores previstos com aquetes paråmetnos.

0 ajuste é mostrado ne f igura XV, e os

vaLores dos paråmetros do potenciaL óptico encontrado pare
todas energias são mostrados na tabeLa II. 0 vato¡ de

NAU/NAL foi obtido fazendo-se uma média dos vaLores pera
cada energia. R seção de choque de espethamento eLástico
experimentaI foi avatiada somente para os ânguLos em que

havia estatÍstica suf iciente pera taL, ou ainda, pa¡a os

ångutos em que a cinemática penmi tia a separação dos picos
nos expectnos de energia.

Tabela II
parâretros do potenc i al õet i co
do espaltrarento elástico de a1g + 2zAl

t{a¡-./N ¡r¡ 176t16 189t3 138*'l 1

p arâretro
eneFg i a

3624 4A

I

I

l-eoL,

u
l.
a

u
For
a

52. 253
1 .007
0.726

?1 .30?
1 .007
0.726

1.200

55. 658
1 .007
0.726

33 .633
1 .007
0.7?8

1.200

66.679
1 .007
0.726

61.330
1 .007
0.7?6

1 .200
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ESPALHAMENTO ELASTICO DE.'B + ''AL
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I
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3;'"';;:i,oiJ*'"L,"1,"-'i'{""'*""n'fr,"/î"'2*r:Hï:â,ij"trriAt,x,î,",r1""#!o,
obtidos coìtt o progra,'ffä proLElvly cont p,arô,,ierci aã iáirnclat-apirco i¡^1oaor.

E¡"r = 48 MeV

l¡=
e=
l-.

V=
f=

66.679
61.330
ri = 1.0066
af = 0.7257

= t.?000

O EXP
PlOIEXY
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ESPALHAMENTO ELASTICO DE ''B + ''AL

l0

I

?
=ú

b

0.1

b 0.01

0.001

0.0001
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0., (graus)

¡.tc. xv. B

Distribuiçäo angular do e.spallnrncnto elusrico do sistenta llB*27A1, no encrgia
de lahoratrjrio Et.,x= 3ó '\leV. A cutva sóliclu são os valores terjricos
obtidos cont o prograiíä PTOLEMY conr parâtnetros do potcncial óptico ajustados.

I-.

E., = 36 MeV V=
f=
r¡=
a=

55.068
39.033
rí = 1.0065
a¡ = 0.7267

= 1.2000

O EXP

PTOLEXY
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ESPALHAMENTO ELASTICO DE,,B + ''AL

10

I
E
F

É
b

b
0.1

0.0 I
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0., (graus)

prc. xv. C

Distrihuiçd'o attsular tlo e.roalltantcnto cl(utico do sistenta I I B *27A1, no etteryiade luboratóriõ Et,,t,= 24 Mel. î-;;;;"iãt¡¿u são os vatores teoricosobtidos corn o progro,'riä proLEMy com pu ,netros do poterrciàt-aplirlo¡^"t"aor-

Er^, = 24 MeV V=
f=
r.=
a=
l-.

52.263
2t.302
ri = 1.0005
E¡ = 0.7257

= 1.2000

O EXP
PTOLET{Y
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Já para o espèthamento e[ástico de 1 1B

em r¿0r não existe ne Literatura nenhuma medida de

distribuição angular nas energias por nós medidas.

utitizamos, portanto, os panSmetros do potenciaL E1g (cr76).

Esse potenciat decorne de ume tentativa de detenminar um

único conjunto de panâmetros que ajuste as distribuiçðes
enguLares para o maior número possíveL de sistemas,

Na figura xvI, podemos ver esse ajuste e venificar que o

conjunto de parâmetros do potencial. E1B fornece vaIores da

seção de choque de espeLhamento eLástico que concordam

satisfatori amente com os vatores experimentais, tornando

desnecessária a vaniação de parâmetros.

Para o sistema 1rB + 12C (f igura XVI),
os parâmetros do potenciaL óptico foram tinados da

neferênci a (Fw66), em que o conjunto de parâmetros foi
obtido e pantir de ajustes de dist¡ibuiçðes enguLanes de

espethamento eLástico em enengias pnóximas às nosses

medidas. Não dispomos da distribuição anguLar em Er^, = 4g

l'lev, porque os picos cornespondentes às contagens de bona

espathado em oxigênio e cenbono no espectro de energia erem

estatÍsticamente desprezlveis, devido å baixa seção de

choque nesse enengia.
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rI-3-3 Desempentrcr do s i ste¡ra de deteção

0 desempenho do s i s tema de tempo de vôo,

foi verif icado anaLisando-se es resoIuçðes em eneî9ia, em

tempo (e consequentemente em massa) e sua eficiência.

R resoIução em tempo foi determinada e

partir do espectro de caIibração do eixo de tempo. Dois

espect¡os de caIibração foram obtidos após as medidas das

distribuiçðes anguLares e da função de excitação,

respectivamente, util,izando-se feixe de boro bombardeando um

atvo de ouro f ino ( 100 pglcm2).

R caIibração em tempo ( netação tempo

poc canat), depende do faton de conversËo do TRC e foi
detenminada observando-se no espectro da projeção do eixo de

tempo, a variação em canais do pico copnespondente ao

espaIhamento eLåstico de boro em ouro quando introduzidos

atrasos conhecidos na etetrônica.

0 f ator de conversão obtido peîa as

medidas das distnibuiçðes enguLeres foi de 0.370 ns/canaI e

a Iargure a meia attura dos picos(FWHM) iguat ¿ 1.44 canais,

fornecendo ume resol.ução em tempo de 0.530 ns. Para a função

de excitação tínhemos 0.380 ns/canat, com uma FTUHH=1.63

canais e consequentemente uma resoIuçËo em tempo da ordem de

0.640 ns.
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R resotução em energia foi obtida da

p¡oieção no eixo de energia dos espectros biparamétricos

ExT. R catibração desses espectros, ou seja, a reIação entre

a energia cinética das partlcutas e o canaI cor¡espondente,

depende das capacterfsticas intrfnsecas do deteton de

ban¡ei¡a de superffcie (DBs) e do ganho de ampLificação.q

Iargura do pico depende também do aIargamento cinemático e

do'straggIing' em energia. Para obtê-ta, consideremos os

picos co¡nespondentes ao espaIhamento etåstico de boro em

atumlnio e nos contaminantes do atvo , ouro, oxigênio e

canbono. 0s vatores das energias cinéticas consideradas,

pare a construçåo da reta de catibnação, foram devidamente

coprigidos, descontando-se a perda de enengia das partfcuIas

no atvo, rìð fol.h¡ de carbono do detetor de tempo e na fotha

de ouno do DBs. n energia assim co¡rigida, corresponde à

energia neaI detetada peLo DBs.

Conventendo-se a Iarguna å meia attu¡a
(FWHH) dos picos de canais pene energi a obt ivemos a

resoLução em energia. Para as medidas das distribuiçðes

enguta¡es e função de excitação a resol.ução em energia foi

de AE = 0.130 l'leV.

Ê resotução em massa pode entäo seî

determinada peta propagação das incertezas nas va¡iåveis da

equ ação (2, , segundo a re I ação:

alr/H t (AE/E)2 + (zAtlt)2 + (2ôdld)2 lr/z (14)
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onde Ài'|, ÀE, At e Ad, slo as resotuçðes em messe, energia,

tempo e distância de v6o, respectivamente.

0 termo A¿l¿ é associado à variação da

distância de vôo, depende essenciatnrente das diferentes

trajetórias permitidas peIa geometria do sistema de deteção.

H diferençe nðs trajetónias foi minimizada com a inctinação

do DBS em retaçäo eo detetor de tempo, conforme exposto no

item II.1.4. Obtivemos em média uma vaIor de A¿l¿ = 0.005I,

que é desprezfveI se companado às outras incertezas.

0utro ltem importante ne anáLise do

desempenho do sistema de tempo de vôo é a ef iciênci a de

deteção. El.a estå netacionada basicamente à ef iciência

intrlnseca do muItipticador de eLétpons (CHEVRON),

essociade eo tempo de resposta cerecterfstico do

muttipLicador, eos vaIores dos f atones de discriminação no

CFD, ao tempo morto do sistema e ta transperência da grade no

detetor de tempo.

H eficiência intnlnseca do muItipIicador

de etêtrons depende da quentidade de e[étrons provenientes

da fol.h¡ de canbono que neLe incidem e da vottegem apIicada

em sues extremidades. tì figuna XVII. a nos mostra o fator de

muttiplicação dos eLétnons em função da voItegem apIicada

pera ume corrente de entrada f ixa, indicando que existe ume

tensão de saturação da ordem de 1000 voIts. Enquanto que e

figura XVII.b nos mostra o decréscimo no faton de

muLtipLicaçËo com o aumento da taxa de contagem.
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R taxa de contegem inftuencia tambénr no

tempo morto do muItipticadon de etétrons. Uma aLta taxa de

contagem no detetor de tempo, produz uma quantidade de

etétrons muito g¡ande n¡ foLha de canbono, e, por

conseguinte, não há tempo suf iciente pafa que haja uma

retaxação (fim da avaIanche de eLétrons secundårios) no

muttipl.ic¡do¡ de el.ét¡ons.0 grande número de eLétrons pode

provoca¡ também ume vaciaçåo instantånea da tensão nas

ptacas do 'Chevpon', principatmente se a corrente de

potarizrçËo nos ¡esistones for da ordem do putso de coprente

da avaI anche. tlmbos os fatores causem um aumento no tempo

morto.

H eficiência de deteção do sistema de

tempo de v6o foi determinada através d¡ retação entre o

númcno de eventos nos espect¡os de energia do DB5, espectros

de 'singLe-E' (E¡¡) e o espectro de energia equivetente em

coincidência com a informaçËo do tempo de vôo (E.i). Esses

espectros foram divididos em regiðes onde há predomfnio de

centos tipos de pertfcuIas: negião de baixas energias, onde

há os resfduos de evaporação e pantfcutas atf ai îegião de

ene¡gias intermediárias, onde temos o predomfnio dos

resfduos de evaporação; região de energias mais attas,

onde temos os produtos de reaçðes di net as e os
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picos co¡respondentes ao espathamentos etástico. Isso porque

¡ eficiência de deteção pode ser diferente para os

diferentes tipos de partfcutas, pois o número de etétrons
produzidos ne fol.ha de canbono do detetor de tempo depende

do tipo de partfcuIa incidente(Fr56,5e87).

H intensidade do feixe também

interfere na eficiência de deteção aumentando o tempo morto

do sistema, seja peto aumento da taxa de contagem no detetor
de tempor ou peto aumento de ¡aios-X produzidos no atvo e

que incidem no muItipl.icador de eLétrons, saturando-o. Em

ångutos dianteiros, a intensidade do feixe foi mantida

baixa, p.îa que não tfvessemos uma atta incidência de

partfcutas espathadas no aIvor lto detetor de barceira de

supe¡ffcie, enquanto QUêr em ånguIos traseiros, onde

ge¡aImente a seção de choque é menoî, a intensidade foi
man t i d a a I t a.

Uma vez obtidos os vaIones teóricos da

seção de choque de espaIhamento eLástico, através do ajuste

das distnibuiçðes engutares, conforme discutido ne seção

II.3.2, e os vaIores da ef iciência de deteção,

dcterminemos os v¡to¡es dos produtos N^.Àn e NorÂe (ver

equaçlo 12r, sendo N^¡ e No' o número de partfcuIas de

atumfnio e ouro, respectiv¡mente, presentes no aIvo. Esses

vatores fonam dete¡min¡dos para todos os ångutos para os

quais a cinemåtica permi tiu uma separação dos picos, nas

três ene¡gias das distribuiçðes anguta¡es: E.^. = 24, 36 e

48 l'lev. Po¡teriormente foi feita uma média dos vatores para
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cade ånguto

ånguto sótido

n¡s tnês energias, pois, devido ao arranjo

ånguIo.pode ve¡ia¡ com o

0s valores médios de, No. ÀQ e No,rAQ

em funçËo do ânguto de deteÇËo, mostrados na figura xvIII,
foram ajustados pon simpLicidade por uma netação Iinear.
Entretanto, o ånguto só[ido variou com uma dependência de

1 /cos2e, senoo 0 o ånguIo de deteção, indicando que o ånguto

só[ido foi timitado não peIo coLimador do deteto¡ de tempo,

nìas peIr á¡ea úti L do DBs, cuj a diståncia em retação ao atvo

varia com o ånguto. 0 tamanho do coIimador do detetor de

tempo era suficientemente pequeno pare que isso não

ocoÎresse, entretanto, deve ter havido um pequeno desvio no

aLinhamento do detetor de tempo com o DBS.
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rr-3-4 Espectl^os de weI oc i dade

A presença de uma grande variedade de

possíveis mecenismos de reação, como por exempIo, reaçðes

perifenicas, processos de pr-é-equi[íbrio e a fusão do

pnoiétiL com os vários contaminantes do atvo, pode em

medidas que util.izam a técnica de tempo de vôo, mascerer nos

espectros biparamétricos ExT e ExM, os produtos do

processo de fusão do projétiI com o eLemento de interesse.

Êlt¡avés da construção do espectro de

veLocidades M x v, pode-se destacar esses outnos processos e

identif icar o conjunto das mðsses dos resíduos de

eveporação conîespondentes à fusão do sistema de intenesse.

Nesse espectro, os resíduos de eveporação da fusão do

pnojétiL com cada um dos etementos presentes no aLvo (c, 0,

Rl.) e os respectivos espaLhamentos eLåsticos, aparecem

deslocados uns em retação eos outnos, como pode seî visto na

f igura xIX. Isso oconre poîque o centróide de cada f aixa

connespondente'a popuIação de resíduos de evaponação com ume

determinada mðsse, estå essociado à veLocidade do

nespectivo núcLeo composto , QUe poî sue vez ê diferente

para cada sistema ( tendo como aLvo correspondente o HL ou os

contaminantes), conforme é discutido na seção: "cinemática

de reação*.
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rI-3-4 Eseectros de welocidade

Q pnesençð de uma grande variedade de

possíveis mecènismos de reação, como por exempIo, r.eaçðes

periféricas, processos de pr-é-equi[íbr.io e a fusão do

proietit com os vários contamin¿ntes do atvo, pocl e em

medidas que utiIizam a técnica de tempo de vôo, massarar nos

espectnos bipa¡amétricos ExT e ExM, os pnodutos do

Þr'ocesso de fusão do projétil. com o eLemento de interesse.

Qtravés da constnução do espectno de

veLocidades M x v, pode-se destacar esses out¡os processos e

identif icar o conjunto das mðssas dos nesíduos de

evaponação conrespondentes à fusão do sistema de intenesse.

Nesse espectro, os resíduos de evaponação da fusão do

pnojéti L com cada um dos eLementos presentes no aLvo (c, 0,

Rt) e os respectivos espaIhamentos eLásticos, âÞarecem

desIocados uns em relação eos outros, como pode ser visto n¿r

f igura xIX. lsso ocorre porque o centróide de cada f aixa

correspondente ta popul.ação de nesíduos de evaponação com uma

detenminada massa, está essociado à veLocidade do

f espectivo núcLeo composto , eue por sua vez ê dif erente

pana cada sistema (tendo como aLvo connespondente o eL ou os

contaminantes), confonme é discutido nð seção: "cinernåtica

de neaçãou.
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Para verificamos se haverie produção de

resf duos de eveporação com mass¡rs idênticas pera o processo

de fusão de boro com atumfnio e de boro com oxigênio, o que

provocaria uma superposição de f aixas associadas a essas

mes s as no espect ro VxM, us emos as previ sðes das

dis tribuiçðes de massa dos códigos PÊCE e CR5CÊDE. Esses

códigos prevêem pera o sistem¡ 118 + 27tlI a mÐssa 28 como a

massa mais Ieve com uma probahi Lidade mensuráveL de

popuLação para a mais alta energia (50 Mev), €ñeuanto que a

massa mais pesada plevista nas mesmas condiçðes par.a o

sistema 118 + 1á0 é a massa 26, devendo havel, portanto,

pelo menos uma unidade de massa separando os produtos de

fusão desses sistemas no espectro biparamétrico VxM. Na

figura xIX isso pode ser visuaLizado. Nota-se também nesses

espectros que os resfduos de evaporação do sistema 1rB +

27RI são em muito maior núme¡o ( região mais escura) que os

¡esfduos do sistema 118 + ró0, devido, pnincipaLmente, a

maion quentidade de atumínio.no ¡tvo.

Uma vez identificados os resíduos de

evaporação da fusão de boro em aIumfnio, traçamos poLigonais

par"e cada ¡esfduo no espectro correspondente a mais aIta

energia da função de excitação e ãs projetamos no eixo de

vetocidades, obtendo os histogramas contagens x veLocidade

(l x v), que são os espectros de veLocidade pera cada massa.

( f i gu r a XX ) .
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Conforme di scut ido na seção "cinemát ica
dos resíduos de eveponação', se construínmos os espect¡os

dasldQdvr ðpãrecem es est¡uturas associadas à evepoîação de

partfcuIas atfa. 0s resfduos com messas 94,3s,36 provém da

evðporaçËo de apenas nucteons (0c+xN), aquetes com massas

31,32,33, à evaporação de uma pantÍcuta atfa e nucreons

(1q+xN) e aquetes com messes 28,23,30, à evaporação de duas

partfcuIas atfas e nucIeons (2a+xN). Esses grupos de três
messas epärecetn distintos tanto nos espectros biparamétricos
vxM das medidas das dist ribuiç8es anguI ares como dos

espectros de baixa energia da função de excitação.

Nos espectnos de vetocidade dos resíduos

de eveporação mais teves, das medidas da função de excitação

e nos espectros de vetocidades de todos os resíduos de

evaporaçåo das medidas das distribuiçðes anguIeres (que

foram agrupados de três em três massas), existe um corte na

região de baixas vetocidades. Esse corte se deve

pnovavetmente ao método de discriminação de puLsos na

eLetrônica de aquisição, pois a ampIitude do sinaL desses

eventos é comparáve[ à dos puIsos associados aos ruÍdos. 0

método de correção desses espectros foi estimar a

porcentagem de corte considerando, de acordo com o previsto,

uma forma simétnica dos espectros ü/v2xv em reLação à

veLocidade do núcIeo composto.
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rI-3-5 Secão de choque total ,Je fusão

0 vaIor experimentaI

ê caLcutado por uma

da seção

expressão

de choque

anátoga àdiferenciat de fusão

II.8:

(dsldQ)rr..o" = yr.,r€"r./N"NorÀe (16)

onde Yr.rr é o númeno de eventos associados eo pnocesso de

f usão e €"uo é a ef iciência de deteção dos resíduos de

eveporação.

0 vaIor de Yr-,.,* é obtido a partir da

integração das áreas dos espectros de veLocidade dos três
grupos de masses dos residuos de evaponação e somando-os.

e seção de choque panciaI de fusão par.a

cada glupo de três masses e a seção de choque totaL de fusão
para as energias em que foram feit¿s as distribuiçðes

angulares, pode ser obtida a pantir da seção de choque

diferencia[, mediante a integnação,

(tr (ds/dA)dA (17)

Como a seção

obtida em f unção de 0ro., f izemos

dA = 2t sen8d8

de choque

e seguinte

diferenciaL foi
substituição:

(18)
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0btendo a seguinte expnessão pana a

seção de choque total de fusão:

cfr (dsldQ)2rsen0dB (do/de)de (13)

ajustamos o

por ume curve

Pana f acitita¡ a integnação acima

vaLor de doldg expenimentat em função de g.o.

dete¡minada empí nicamente (LiB7) dada por:

ds/d0 R1x(e/R2)as*expI tlr/t¡4t((1- 0/Fì"1o. ] ( 20 )

Essa curve repr.oduz satisf atoniamente a

f orma da distribuição anguLar para os gr.upos de tnês massas

e a distribuição anguLar toteL(somada sobre todos os

resíduos). 0s vatores de Rr, A=, R" e tl. são determinados

atravås de um ajuste por mínimos quadrados.

Ê integração dessa curve foi efetuada

até 30o, bem acima do vaLor 0"o,. = 4So gnaus que é o

ånguLo para quaL dold0 se to¡'na desprezÍveI para o nosso

sistema.

Ês distnibuiçðes enguIares totais
(somado todos os resíduos de eveporação) do processo de

fusão do sistema 118+zzP t para as três enengias E.o"= 24, 36

e 48 MeV, com a îespectiva curva devidamente integrada são

mostradas ne f iguna XXI.
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fT.-3-é, A f t¡ncão de exc i taç áo

Fls distribuiçðes anguLares não fonam

medidas para todas as enengias medidas na função de

excitação. Para obtenmos o vaLor da seção de choque totaL de

fusão, em função da energia, a par.tir do vaLor de dsld0(E)

caLcuLados para cada energia da f unção de excitação, no

ânguIo f ixo de 7.8-, utiLizamos o f ato de que a forma das

dist¡ibuiçðes enguLares não muda sensivetmente com e

energia, o que corresponde a dizer que a razão entre a

área totaI das distribuiçðes anguLares e o vaLon de

ds(0)/d0, no ânguIo em que foi medida a f unção de excitação,

permeneceu constante.

tlssim, a seção de choque totaI de fusão

pare cada energia foi detenminada po¡r

o¡(E) = do/dg(E)f xao NoR,iALrz¡o¡(C(ei))
rei

onde (C(ei)) é o vato¡ médio de o.(E)/(ds/d0

distribuiçðes anguIares nas três enengias e

operação de integração em ânguLo.

(21)

)¡ pare
tgi

substitui e
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Q normatizacão finaL da função de

excitação loi leita utiLizando-se os tnês vaIones da seção

de choque total. de fusão calcuIados das distr.ibuiçðes

anqutanes, iá que no ånquLo em cìL,e fc¡i mecjicJa a ftinção dr:r

excitação, a cinemática da r-eacão não per.mitiu uma separ.ação

entne os picos connespondentes ao espaLhamento de bor.o nos

dive¡sos componentes do aIvo, Þðna que pudéssemos detenminan

o v¿Lon de No.ÀQ Þana essas medidas.

Q função de excitação e mostnada na

f iguna XXII.
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Ít -3 -7 Gál cr¡l os das i ncertGtzå:;

tls incertezas nos cáLcuLos das seç8es de

choque pnovêm de contribuiçðes das incertezas dos termos das

equðçðes II.13, II.16 e II.21, que se referem aos cá[cutos

das seçðes de choque diferenciaI de espaIhamento eLástico e

de fusão e seção de choque totaL de fusão.

Nos cá[cutos da seção de choque

diferenciat de espathamento eLástico normatizadas peto vaLor

da seção de choque difenenciaL de espathamento eLástico

couIombiano de boro em oulo, util.izados apenas para

determinação dos vaIores das razðes Na./Nor, No/N^¡.¡ €

Nc /N^u, consideramos como incertezas unicamente as de fontes

estatisticas, que variarem de 0.11 pera os ânguIos mais

dianteinos da distribuição angutar em Etao=24 MeV, até 20ï.

pera os ånguLos trasei ros em Eu^u =48 MeV. 0 eîro na

determinação de No./N^r, N.,/N^,¡ e Nc/NAU com os ajustes das

distribuiçöes angut¡res foram 31, 6.5I e 5.51

respectivamente.

Hs incertezas nos vatores da seção de

choque dife¡enciaI de fusão das medidas da distribuição

angutar, equaç6es II.16 e II.13 e da seção de choque totaL

de fusão da função de excitação, equação II.21 , são devidos

a incertezas dos seguintes termos (que são comuns entre

etes):
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NF - númeno totat de partícutas que incidem no

aLvo. Foi considerado apenas o erro estatf stico dos vatores

f ornecidos peto integrador. que foi da ordem de 1f .

Y"r, - número de eventos observados reLativos ao

processo de fusão. Esse f aton nos forneceu em médi a uma

incerteza de 1 a 2T, onde incluímos o erro estatfstico e o

erro devido à correção dos cortes nos espectros de

veIocidade. Para ånguIos tnaseiros da distribuição angutar

em E.o"= 24 Mev, os cortes f onam maiores, gerando ume

incerteza de 5X.

€ - e ef iciência de deteça"o. No cátcuIo da

incenteza desse f ator f oi Levado em conta o erro estatf stico

na obtenção das áneas incLuindo o erro na determinação do

fundo, das regiðes de interesse, nos espectros de energia,

que forneceu os seguintes vetores:

4.51 a 6! pare a dist¡ibuiçlo anguIar em E.^. = 24 Hev

2l a 3X pare a distribuição angutar em Er^r= 36 Mev

1.51 a 2.51 peîa a distribuição engula¡ em E.^, = 48 Mev

?l a 4tr pera a função de excitação.
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Na incertezas dos vaIones da seção de

choque diferenciaL de fusão temos, ainda, e contribuição da

incerteza do vaLor médio do produto da espessura do aIvo

peLo ånguto sóLido subtendido peto deteton, (N^LaQ) que foi

da ordem de 51. [ls incertezas f inais dos vaIores da seção de

choque diferenci aI de fusão foramde 4l a 6t pana ânguIos

dianteiros e de 6I a 10I para ångulos traseiros, e a seção

de choque total, de fusão integrada dessas distribuições

anguIares teve incertezas de 5I para es três energias.

Para os cálcuIos da seção de choque

totaL de fusão da função de excitação, temos ainda a

incerteza da constante (C), que está essociada à integração

em ânguLo e da nolmatização f inaI com os pontos da seção de

choque totaI de fusão obtidas das distribuiçðes anguLares'

No primeiro caso a incerteza foi de 3.51 e o erlo

proveniente da normaLização foi de 5X. Da pÎopagação de

todas es incertezas citadas, resultou um e¡ro absoLuto de 6X

aSt,sendoqUepanaospontosdemaisbaixaenengiaas

incertezas f oram 12L e 151.
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r I T PARTE TIOR TCA

Natr¡reza Eict-i -ctáss i ca das
íons pesados -

reacües

Qs caractenÍsticas dos pnocessos que

podem ocorrer entre dois núcLeos numa reação nucLe¡r,
depende da intensidade da interação entre etes. Esta
interação, por' sua vez, está diretamente reracionada å

I nansfenência de energia e momento angutar do movimento

retativo pala os, gnaus de Libendade intrinsecos dos

panticipantes, ou mesmo do sistema composto formado (Ho71).

Em panticutar, as reaçti es entre f ons

pesados, no intervato de energia de ume a tres vezes a

barrei¡a couIombiana, tem associado ao movimento retativo
dos núcteos interagentes r urrì compnimento de onda que é

mui to pequeno quando comparado às dimensðes tfpicas desses

núcIeos

Essa ceractenfstica simpl.ifica a

visuaLização dos diferentes processos possíveis em reaçges

entre lons pesados, pois podernos ctassif icá-tos de acordo

com conceitos semi-c[åssicos, e tratar os núcteos

interagentes como partfcutas desenvoLvendo trajetórias
ctássicas com paråmetros de impacto e momentos anguI a¡es bem

def inidos. Em contrapertida, taL descrição mescara quaLquen

efeito microscópico de natureza quåntica, euE só poderia ser

incorporado à descrição semi-cLássica de maneira

fenomeno[ógica.
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Nesse contexto, podemos, por exempIo,

cLassificar os diferentes tipos de mecanismos de reação

entre lons pesados, de acordo com o peråmetro de impacto.b.

our com o cotrespondente momento angutar orbitaL .1.,

reLecionados por: [=bp/h, onde'p' é o momento Linear

iniciaL assintótico, ou ainda, peta ordem de grandeza do

tempo ceracterfstico de cade reação (figura XXIII ).

Flpesar da def inição dos momentos

enguIanes associados aos vários pr.ocessos que ocorrem nume

coIisão entre fons pesados não ser nf tida e seus Limites de

dificit definição, podemos fazer ume discussão da

ctassificação desses processos em função do momento anguI ar

orbitaI de ume forma esquematizada, como a mostr¿da na

f i gu r a XX I I I b .

De acordo com esse figura, pate momentos

angutares meiores que 'tr.r', eu€ é o momento anguIar máximo

pera quaI ocorîe neação nuctear, temos es cotisðes

distantes, que correspondem eo espathamento eLástico e

exci tação coutombiana.
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Entrê't"' e rtr^r', vårios tipos de

processos com amortecimento da energia do movimento reLativo
podem ocotpet. Em panticuI ar, entr€ , to t e . L_--, , temos o

momento angutar razante'tg', essociado ås cotisðes com

paråmetros de impecto ¡asantes. Nessa região de momento

anguIar a força nuctear já começa a atuar, fracamente, sobre

o sistema, provocando une pequene superposição da matéria

nucte¡r. Essa superposição é suf iciente paîa que ocopra a

troca de poucos nucteons e a transferência de parte da

energia cinática aos graus de Liberdade intrfnsecos do aIvo

e/ou do proiétit, cuja dureçËo é da ordem de'10-azs.

Essas reaçöes preservam as ceracterfsticas principais do

projétil- e do atvo e são chamadas reaçðes di¡etas
( ine[åstico e tr¿nsfenênci¡). Pare as coLisðes com momentos

angutares menores que t L"' , o sistema permenece em contato

por um tempo mai s Longo, da ordem de 10-21 s, havendo uma

superposição maior de messa devido e uma força ¿trativa mais

intensa, formando um sis,tema agLomerado. Entretanto, em

razão do atto momento angutar intrfnseco adquinido por esse

si s tema agtomerado, e fonça centrffuga ainda consegue

sobrepuj ar e atração nuctear sepe¡ando os dois íons. Embora

haja transfecência de massa e de grande parte da energia

cinátic¡ do movimento îetativo à excitação intrfnsecð, esse

tipo de reação ainda mentém ume . Iembrança, do cenel, de

ent rad¡ e é conhecida como espathamento profundamente

inetåstico (El'4I).
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0uando as coIisðes se tornam mais

frontais, o que equivate dizer que etas se processam com

mom¡nto anguIar menon qu€ '["., hå um¡ grande superposição

d¿ matéri a nuctear, com um tempo de interação
suficientemente Iongo ( 10-res) para que todos os núcteos do

sistema composto formado sejam excitados. Esse sistema

composto não guarda nenhum¡ [embrança do caneL de entrada a

não ser no que se nefe¡e às gîandezas que devem sen

conservadas(8i83). Essa cegião de momento anguI ar pode ainda

ser subdividida da seguinte maneira:

L)t..¡¡, nesse intervaIo, o momento angutar é

ainde grande o suficiente pare pnovocar uma instabi Lidade no

sistema composto formado que Ieve à fissão. Esse tipo de

mecanismo de reação é denominado genericamente 'processos
parecidos com a fissão'.

[( [.-¡ ¿, as coLisðes com esses momentos angutares

gerem um sistema composto que pode progredir até o estado

de equitfbrio termodinåmi.co estávet. 0 tempo caracterf stico
par¡ atingir esse equitlbrio ê da ordem de 10-.rzs. Estas

cotisðes são totaImente inetåsticas: toda energia retativa þ

convertida em excitação intrfnseca e coIetiva do núcleo

composto formado, essim como todo o momento anguI ar é

tnansferido ao núcIeo composto r conserv¡ndo-se a paridade,

sendo esses grandezas as únicas 'tembtanças' que eLe guarda

do cenaL de entnada. Esse processo que teva à formação de um

núcIeo composto equi Iibrado é chamado de fusão compIeta.
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citados anterio¡mente

inf Luenciada peIo

dependendo da mðssa dos
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contribuição de cada um dos pnocessos

à seção de choque de neação é ainda

vaLor da energr a

núcLeos

reIativa e varia

interagentes. Em

particuIar, na região de massa do sistema 1rB+azQL e na

f aixa de energia em que f oi estudado, cáLcutos da banreira

de f issão, (C-o74), mostram que o momento anguIar para o quaI

eLa se anuIa é maior que o momento enguIar nasante ,Ig',

Isso indica que basta que haja a formação de um sistema

composto peîa que o sistema aLcance o equi Líbrio

temodinåmico. Isso corresponderi a ao fato de que os vatores

do momento anguLar t[.' e "t.,n' seriam os mesmos. Nessas

energias também é esperada uma pequena contribuição de

espaLhamento profundamente ineLástico(EMI ) (Ko7g,llli7s,u)\73) .

De acordo com essas informações, podemos

dizen que a seção de choque de reação É dadar p¡aticamente,

peLa soma das contribuiçðes do processo de fusão e das

neaçðes diretas par.e essa região de energia.
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III.2 O proces:;t¡ de fr¡são

Na seção anterior, situamos a fusão

compteta entre os vários processos que ocorrem na interação
entre de dois núcteos, através de ume descrição
semi-c[ássica. Nesse contexto, a fusão compl.eta corpesponde

às cotistles mais ineLåsticas, em que há ume totaL
transferência do momento angutar do canaI incidente para o

núcIeo composto e toda a enengia do movimento neIativo é

absorvid¡ na excitação dos graus de Liberdade intrlnsecos e

coLetivos do núcteo composto. Devido à tenta evotução

temporaI e eo grande número de grðus de Liberdade excitados
do sistema composto até atingir o equiLfbrio termodinåmico,

podemos dizer que o núcIeo composto perde a .memóri a. do

caneL de entrada. Nas coIisðes entre fons pesados, o núcteo

composto é formado em estados aLtamente excitados e com

momento anguLan etevado. Ê desexcitação se processe através

de emissão de partfcutas Ieves e depende apenes das

propriedades estatlsticas intrÍnsecas do sistema equilibrado
e das grandezas que devem seî conservadas mas não de seu

modo de formação. Dessa forma podemos tratar o pr.ocesso de

fusão como um processo de duas etapas independentes entre
si: a formação do núcteo composto e seu posterior
decaimento, que constitui a hipótese de Bohr (Er50,vo6B).
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III-3 ñodel,os de fr¡rrasã'o ,Jo núcIeo cotìposto

Q s eção de choque de f usËo (r,' ) em

função do invenso da energia de bombandeio, exibe um

comportamento semer.hante pela uma quantidade apneciáveL de
sistemas com Fl'- ( B0 (Big3,Bizg,Ko7s). HLguns sistemas,
entret¿nto, epnesentam um comportamento que se afast¿ da
média (Ko7g) evidenciando a inf Luência que detaLhes da

estnutuna nucLear dos núcLeos interagentes e do núcLeo
compos to podem exe f'ce n sob re a seção de choque de f usão.

Na f igura XXIV está esquematizado esse
compo n t amen to méd i o d a seção de choque de fusão. Nes çr,

gráf ico podemos visuaLizar tnês negiöes de energia
distintas: negião I, de baixas enengras, êfl torno de 1 a ?.

vezes a enengia da barneira couLombiana, em que a or é

apnoximadamente Linear com 1/E..,,",¡ ðcompanhando quðse que

integnaLmente a seção de choque de reação o*. Isto indica
QUê, nessas energias, úe é governada peta barreira de

intenação, isto é, po. caracterf sticas do caneL de ent¡ada.
Na negião II, de energias "intermediárias,,, há um nf tido
desvio da seção de choque de fusão em neLação ð o¡r, ou seja,
enquanto at atinge um vaLon máximo, or. continua a cnescen. Fì

nazão desse comportamento é devido a L imi tação imposta à

fusão peLa competição dinåmica com outnos processos
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(di ¡et¡s t g¡of undamente iner.ástico, f usão incompteta),
que desvia o f Luxo do canat de fusão.

FinaLmente, o comportamento da seção de choque de fusão em

funçËo do inverso da energia exibe uma região de ,,attas,
energias, região III, onde se observa um drástico decréscimo
de cr. com a energia. Essa região panece sen governade pon um

momento anguLar independente da energia (sr77,org?),
essociado ¿o núcIeo composto e não eo canaI de entnada.
Flcredita-se que esse momento anguIar crftico é o que
anularia a banreira de f issão e corresponderia ¿o vaLon
máximo de '[' com o quaL o núcteo composto podenia sel
f orm¡do.
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seção de choque

canacterfsticas

energias por

composto. É de

outro nËo seja

intenmediári as,

competiçËo entre

núcLeo composto,

a3

Resumindo, o compontamento médio da

de fusão em baixas energias é governado por

macroscópicas do canaL de entrada e em aLtas

caracterfsticas mecroscópicas do núcLeo

se esperar que a passagem de um extremo ao

abrupta e, que na região de energias

onde ocorre esse t¡ansição, exista uma

as caracterf sticas do cenet de entnada e do

Informaçðes experimentais a respei to da

Limitação da seção de choque de fusão devido às

caractenísticas do canaL de entrada (5177,Ko7g,Di79,HaBZ),

ou do núcIeo composto (Eo78,Va81 ,C1182), associam o pnocesso

de fusão a um compromisso entre interaçðes conservativas e

dissipativas (|lli73,5w81,To85), Levando eo desenvoLvimento de

modeIos que pessaremos a descrever na próxima seção.
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rrr-3-1 Ëodelo da distância crítica

Esse modeLo é fundamentatmente

unidimensionaI baseado nas c¡lracterfsticas mecroscópicas do

cenal. de entrada. Ele ¡ssume um potenciaI de interação

esfénica¡nente simét¡ico entre os núcLeos interagentes e a

enengia potenci¿[ correspondente é a soma das contribuiçðes
das energias nucLear, coutombiana e centrffuga, que são

expîessas como funçöes dependentes unicamente da seperação

radiaI nuctear.

Em nazão dos termos de energia couLombiana e

centrf f uga screm de Longo aLcance e provirem de fonças

tfpicamente nepuIsivas, a enengia potencial. do sistema

iniciaImente aumenta com a aproximação dos núcteos. com uma

epnoximação maior, entretanto, a forçr nucIear atrativa de

curto aIcance produz um decréscimo Iocal, ou se j a r urn poço

na energia potencia[, f azendo com que as distnibuiçðes de

densidade d¡ matéria nucteac do aIvo e do projéti t comecem e

se sobrcpor.. 0uando a diståncia de separação entre os

núcteos interagentes se tonna muito pequene, os potenciais

couIombiano e centrlfugo prevatecem novamente sob¡e o

poterr r:iaI nucLear aumentando o potenciaL de interação,

principaImente se o númeno atômico dos núc Leos ou seus

momentos anguI a¡es forem at tos. No caso em que o momento

anguLar for extremamente aIto, a for.çe centnffuga etimina
comptetamente o poço no potenci al. de interação ( f igura XXV) .
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F presença de um poço ne energia
potenciaI de interação tem ume impontante infLuência sobne

es tna jetónias dos núcLeos intenagentes, sendo cnuciaI pana

os modeLos de fusão com potenciais unidimensionais, pois,
podemos intcoduzi r o concei to de barrei ra pena fusão. Esse

concei to conduz a uma expressão simples pane a seção de

choque de fusão, que pode sen escrita em termos de

penet nação da barrei ra como função do vaLor do momento

anguLan das ondas perciais.
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R seção de choque totaL de reação pode,

então, set escrita como:
@

o¡( = rXlE(2L+ 't¡Te
[:o

(22.)

Xz =ào lZpE e o s

penetnação da

de potenciais

onde X é o comprimento

termos Tl descrevem as

banreira que podem ser

ópticos.

de onda reduzido

probabiLidades de

obtidas a partin

Da mesma forma, a seção de choque de

fusão o, pode ser escnita como:

onde Tet é a

momento angutar

prob¿biLidade de

9-

@

sporxzE(2!.+1)
.Q=0

T¡4

" contribua na

Na aproximação

1

(23)

que a onda parciaL com

fusão.

de corte abnupto:

paPa .Q-. l.^
pene 9-¡ tr^ (24)

angutar que o núcLeo

isso chamado de momento

sendo

T¡¡. = Tl

Tr¡. = Q

l"^ o meis e I ev ado momen t o

,L= o

composto pode suportar sendo por

anguLar crf tico.

UtiLizando a

abnupto na expnessão que descreve

,(- 
^ctF r ?12 E (2!"+ 1 t

apnoximação

op (23) temos:

t?l=(Q.^+1)o

de corte

(25)
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R dependência das probabiLidades de

penetnação, ou coef icientes de transmissão, com a energia é

obtida de ume maneina simpLes aproximando-se a barreira de

interação por. uma banreira pareból.ica inventida, corn

f requência dependente de u¿' (Hi53,Wo72):

T¡ = (1 + exp[ 2t(U"1 -E)/hw¿]]-r

onde a aLtura da barrei¡a Vec é dada por Vot =

R", é o raio da barreira e ñwC é a Iargura da

Por simpticidade f aremos

Reo=Re=cte., onde Ve e R" são e attuca

barrei¡a pare !.=0, nespectivamente.

Inserindo essa expressão

equação (25) que descr.eve sF obtemos:

4."

(26)

Ve + 11= .l-( !. + 1) ,

ZltRot
barreira,

hw¡ =hw=cte. e

e o raio da

na(26) de Tg

(J.' 
= r?t= E (2L+ 1) 1

ü=o 1+expl?n(V,t-E)/l1wl (27)

Levando-se em conta que pera o ceso de

fons pesados é grande o número de ondas perciais, podemos

substituir essa somatória por uma integraL e efetuando e

i n teg r açËo, temos :

oF = frw Re= l2E L n
1 + ex t 2t (E-V ) /trw l
1 + expI wl

(28)

onde R.- é a diståncia crf tica de sepanação entre os núcLeos

pere que oconra a fusão.

2n (E-V, - (E-V"- )R" -= ) I
R"o
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Essa é a expressão obtida por 6[as e

Moset (6t75) e abrange tanto a região I e III como a zona

de transição entre eLas, a[ém disso, ela se reduz

anaIiticamente às expîesstles padrão de 6atin et.at.(6e74) e

6utbrod et at . (6u73), nos I imi tes:

de baixas energias (negião I):

Er. (( Vr -(R../R.)=V"^ O7 ¡nl t 1-v. tE",. )

1 (Rc" /R. )"

(23)

de eItas energits (rcaito III):

E"- ) ) ,.t.t- (Rc¡ /R. )2Vc¡ O7 rRl" ( 1 -vc¡ /Ecn )
1 - (Rcr /R. )z

(30)

Vemos, então, que nesses dois Iimites e

dependência anetf tica da energia é a mesma. para baixas

encrgi as os paråmet ros RD e v, são os detenminantes da seção

de choque de fusão, ou seja, nesse região de energia, os

momentos anguIares envotvidos são baixos, assimr urrìa vez

ultrapassada a barrei¡a de interação, a energia potenciaI

não é cepaz de evitar que o sistema atcance a diståncia

necessåria pane que haja a fusão. Pana energias mais attas,

região II e III, a fusão é [imitada peIos parâmetros R"^ e

V"., ou seja, o sistema só irå fundin comptetamente quando

atcançan uma diståncia crftica de separação. Em geraI essa

distância é menor que o raio da barreira de interação.
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Estudos sistemåticos reatizados por.

GaLin et. a[. (6¿741 e 6utbrod et. a[. (6u73), f oneceram os

seguintes vato¡es para ¿ diståncia crf tica (R.-) e naio da

berrei¡a de interação (R.):

Rcn=r."^(tl ,L/t+tlrrzr¡ com tc¡ = (1 0 t 0.07)fm
R, = p¡(Artz"+Flrt/8) com r! = 1.4 (31)

0s perSmetros R" e V¡ em baixe enengia

e R"^ c v". em att¡ energia, podem ainda ser essociados aos

v¿tores dos momentos angutares Ln^x â t"¡, pespectivamente.

0s momentos engut ares t"^¡ € to" são os maiores mornentos

anguIares que cont¡ibuem pana a fusão pera cada negiËo de

energia e podem ser obtidos atnavés das expressðes (zg),
(30) e (25) da seguinte forma:

tñÂx(tñâx + 1) = ZpR.2(E-Vr) (32)
ñ2

e

tci([cR + 1) 2pR."" (E-V"" )-r (33)

tlssim podemos dizer que em baixa energia
a somatónia sobre as ondas panciais, na determinação da

seção de choque de fusão, vai até o vaIor do momento anguLar

[=["^t r QUE é menor que [".. Mas em energias etevadas a

Limitação passa a sen imposta não mais por. t.., mas por

[.^. Na f iguna xxvl podemos observan a dependência de [.. e

['ot com e energia. R seção de choque de fusão é Limitada
peto menor dos timites do momento anguIar, ["" ou Iror.
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tl';iZfl¡.encryia Para o sistetin
em

0utra possibiLidade pana à detenminação

dos paråmetros que definem a barrei ra efetiva de fusão é

atnavés de um tratamento puramente cLássico, våLido para

energias acima da barreina couLombiana. Nesse tratamento,

ao invés de aproximarmos o potenci aL efetivo pop um parábot a

invertida, como reaIizado por 6[as e MoseL, a partir das

idéias contidas no modeIo da gota Ifquida (He66,MeES), são

desenvoLvidos diversos potenciais nucLeeres de uma forma

fenomenoLógica. R soma do potenci aL nucLean, assim

caLcuLado, com o potenciaI coutombiano e centrffugo define a

barreira efetiva para a fusão. Neste trabaLho nos ativemos

lr"o

t
I
I
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eos potenciais de proximidade e o de Bass, dos quais

passaremos a dar uma breve descrição:

n idéia básica do potenciaL de

pnoximidade (8177 ) é catcutar a energia potencial de

superfÍcie essociada à configuração de dois núcLeos

interagentes, através do teorema de proximidade (De7s). Isso
permite obter a forçe gue se origina quando duas superf fcies
suavemente curvadas se aproximam.

Considerando cada núcteo interagente
como uma distribuição Ieptodénmica esféricamente simétrica
da matéria nuctea¡ e utitizando o modeto nuctear de

Thomas-Fermi com uma intenação nucIeon-nucIeon

fenomenotógica tipo Yukava (Ra7E), Btocki e coIaboradores
(8L77) deduziram a seguinte expressão para o potenciaL de

proximidade:

V*(€) ' 4rn Er,Ç¡ b I(e) (34)ç,G
onde:

n é o coef iciente de tensão

n : 0.3517 t1-1.7ð26 (

superficiaL

Nr+Nr-Zr-2,
F¡, + tl,

d ado po r:

)aJ l.leV/fmz

(35)

sendo N, z, A o núme¡o de nâutpons, o núme¡o atômico e o

número de m¡ssa do atvo e do projéti t, respectivamente e

C, e C, são os raios nucteares quando a densidade

cai à metade, para o projétiI e aIvo respectivemente,

def inidos por.:

E¡ = R; t1 - (b/R;)zl (36)

sendo b s 1 fm e R; = 1.28Att/r-0.76+0.8Êt-L/r fm.
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Ë(e) é a função universat do paråmetro

adimensionaI e. Uma expressão enatftica pare I(e) (8177) ê

dada por:

I(e) = -Q.5(e-2.54)2-0.0852(e-2.54)r
paî e et1 .251

I(e) = -t.437 exp(€/0.75)

com Ê=(¡-cp-cr)/b 
o"t" €t1'251

(37 )

Já Bass (B¿74) baseou-se em certos f ¿tos

expenirnentais paîa desenvotver o potenciaL que propðe.

Primeiro, eLe despnezou a deformaçäo e a transferência de

massa do sistema interagente, ou seja, a forma dos núcLeos é

congeIada durante e eproximação e o movimento neLativo é

tnatado ctassicamente considerando a interação de dois

corpos, fenomenoLógica.

Hssim, e partir dessas hipóteses deve

ocorrer a penetcação a uma distância tal. que as forças de

dissipação consumam a energia do movimento reLativo e

provogue'rña capture numa região atrativa do potenciat de dois

corpos. 0u seja, fazendo com que a tnajetória incidente

a L c ance um pon to de onde não have nå re torno.

Nesse contexto o potenciaI pnoposto por

Bass é necessário epenes pe¡e distâncias ctRl2=(Rr+Rr), ou

seja, pâra diståncias maio¡es qr"Ë9'î"TTiÎ""0" oconre a

absorção e em seguida a fusão, sendo, portanto, reaI e dado

po r :

V",(r) c -Qrn(RrRz/R1")f(s) (38)

onde:
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f(s) é uma funçËo universat de s, sendo s=r-Rr",
d ad a po r :

f (s) : 6J exp(-sld)

n é o coef iciente de energia superf iciaL
F = a" [4lRzFl-2/r)-L

0s paråmetros utitizados

(39)

dado por.:

(40)

tem os

seguintes v¡tores:

esses potenciais

d = 1.35 fm

ð¡ = 17 ì'leV

0s cótcutos dc

serËo apresentados

(41)

seç8es de choque com

no capltuto de anátise
dos dados.
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III.3-2 llodel o da I i nha de yrast

Eonfonme discutido na seção pnecedente,

os modeLos baseados nas cenectenfsticas macroscópicas do

cànel de entrada, descrevem de maneina gLobaL o

comportamento dos vaIores experimentais da seção de choque

de fusão. Entretanto, esses modeLos não conseguem expLicar
algumas discrepâncias drásticas de sF em reLação eo

cofnportamento geraL, para aIguns sistemàs, como pon exempLo:

poîque o sisteme 1ãE+t.N apnesenta or(máxima)= gS0 mb e

o sistema raE+1:3Ni t or(måxima)= 1100 flb, ou seja, uma

diferença da ordem de zsx no vaLon da seção de choque måxima

de fusão quando esses sistemas dif erem de apenes um nucLeon.

Pana os sistemas r'+frllrzf c r,r0+roB, a difenença chega a 301

e ambos os sistemes fonmam o mesmo núcLeo composto.

HLém das diferenças nos veLores da seção

de choque de fusão máxima, o comportamento da seção de

choque de f usão em função "da energia pana os dois úLtimos

sistemas são também discîepantes, euando, de acordo com os

modeLos baseados em potenciais unidimensionais esperarfamos

comportamentos seme Ihantes.

Hanar et aL (Ha7B), notou que a

difenença desses seçöes de choque perecem estar reIacionadas
ao vaLor do 0 (baLanço energético das massas) para formação

do núcLeo composto, ou sej a, sistemas com vaLores de 0

diferentes, apnesentam vaIores da seção de choque de fusão

distintos pala e mesme energia de bombardeio no centno-de-
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massa' Isso sugere Qu€r de centa forme, cenactenf sticas
macnoscópicas do núcIeo composto estariam infLuenciando o

comportamento da seção de choque de fusão em função da
energia. como, no cáLcuto da seção de choque de fusão, apenas
es ondas perciais com vaLones do momento anguLan menoîes que

'f.""' contribuem pata a fusão, isto pressupðe que o núcleo
comPosto que sená formado, o seja num estado disponfveL
pana a dada energia de excitação, de momento anguIan de no

máxito '0=["^. consequentemente, poderramos dizen que a f usão
seria Limitada peIa Linha de yrast do núcteo composto.

Ê Linha de yrast def ine os estados de

maion momento anguLar de um núcLeo, pena uma certe energia
de excitação' ou, por outro Iado, a partir de que energia de

excitação um estado com detenminado vaIor do momento angutar
existe. R linha de yrast é caIcuLade assumindo que esses
estados são reIacionados eos estados nucLeares nos quais
toda a energia de excitação é devida à rotação, ou seja, à

excitação dos graus de Liberdade coretivos. Nesse caso a

excitação dos gneus de tiberdade intrínsecos nËo ocorne
sendo a temper¿tura nucLean, associade a esses graus de

Liberdade, nuLa. Fr Linha de yrast é então dada peLa neLação:

fr = E.. + O = I(I+1)l¡-¿tZî, (42,
onde c é o momento de inércia do núcLeo esférico de massa
tl e raio R=l,.At'ttr considerado como um rotor rígido ê,
portanto, dado por:

0 = 2lS Dr,¡atlõ./r (43)
onde um" é a messa de um nucteon.
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5e identificermos o måximo momento

angutar com o quaI o núcIeo composto pode ser formado, "!.^"
com a Iinha de Yrast, basta inse¡irmos e expressão (42) ne

equação (25) paîa obtermos:

cr7 = tglþ (1 + o/Ec¡l <qa')

Com essa expressão é possfveI expIicar a

difenençe reLativa observada ne seção de choque de fusão

paîa os sistemas 14N+12C e 1sN+12C, porém o vaLor absotuto

ainda não é nepnoduzido. Para aIcançarmos um acordo com o

vaLor absoluto experimentat de o, Harar sugeriu que

umð certa quantidade A0 podenia ser adicionada à energia

¡otacionaL da eq.(42). R idéia por tnás desse vaLor A0

adicionado à energia de excitação do núcIeo composto, QUe

é a base do modeto da tinhe estatística de Yrast, é que o

núc Ieo composto dif ici Lmente poderi a ser fonmado na L inha de

Yrast, onde a tempenatura é nuIa e a densidade de nfveis

ext¡emamente baixa. Ê de se esperar, pontantor QU€ a fusão

vá oconnen numa região acima da Linha de Yrast, onde o

núcteo composto tenha uma temperatura suficientemente

eIevada e onde haja não só a excitaçËo dos graus de

Iiberdade coLetivos (núcIeo frio rodando), como também

exci tação dos g¡aus de Liberdade intrfns?cos, ou sej a, onde

a densidade de estados é suf icientemente etevada.
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rrr-3-4 L i nha est.at íst- i ca tte ynast

P adição

excitação do núcIeo composto

Ynast (Le80,Va81), e pode

semeLhante à expressão (42):

E.rx = LL-.r(L"r + 1)thzt?e +

da quantidade A0 à energia de

def ine a Iinha estatística de

set escrita de uma forma

AO (45)

onde e é o momento de iné¡cia do núcIeo composto, A0 a

energia extra necessária pane atingir a densidade de nlveis
conveniente 

" -0.., o momento angutar Limitante p¿ra a energia
de excitação E.r*.

R seção de

aproximação de corte abrupto pode,

choque

então, ser

de fusão na

escnita como:

(rF= t\2(L..+1)z rl"({..r+1)a tl\z t Z¡t1rn l.-r( 0r, + 1 ) (46)

0'"rt.0.r+1)=(E.rr
De aco rdo com

- AO12î,ll1z e substituindo

a expressão (45)

E"t*=Ecn t0 ob temos

para a seção de choque de fusão:

o7 = tElu t1 + (0-A0)/EcÁl

sendo que 0 = 2lS nFRz com R=îo"(F".)t/t.

(47)
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Essa expressão contém dois paråmetros

L ivres pere serem ajustados: À0 € roc. um ajuste sistemático
da seçËo de choque de fusão para vários sistemas Ieves feito
pon Lee et. aL. (Le81) fonnecem vatores de poc eA0
pnaticamente idênticos pere todos sistemas estudados:

roc = (1.20 +- 0.05) fm

A0 = (10.0 +- Z.S) HeV (46)

P¡¡a desc¡eveîmo6 o processo de fusão de

uma maneira confiáveI amparada nesse modeIo, devemos

conhecer a Linha de Yrast até aLtas energias de excitação.
Entnetanto, pere núcteos Ieves H<40 a Linha de yrast é

conhecida até L-101t e E*-20 l,tev. R partir desse ponto eIa é

extrapotada de acordo com o modeto de rotor rÍgido, o que

introduz uma Limitação à apr.icação dos modeIos baseados ne

Linha de Yrast.

Recentemente, uma tentativa de

paremetrização do vator de A0 fei ta pon Civi tarese et. a[.
(Ci83), forneceu o vator de ô0 = 0.?7Ar,ç l.,lev, que ê

Iineanmente dependente da massa do núcLeo composto. Isso
signif ica que uma quantidade de energia mlnima deve sen

depositada no núcteo composto ( A 0=0.27 Mev/Fl) e essa

energia poderi a sen essociada a uma temperatura crf tica pana

f ormação do rnesmo.
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I I I - 4 - Deca i rento do núc !, e<¡ corposto

Na fusão de ions pesados, o núcteo

composto é popuLado com aLta energia de excitação e eLevado

momento anguLar. um grande númeno de graus de liberdade,
intrfnsecos e cotetivos são excitados, induzindo o núcLeo a

pnogredir até um estado de "equiLfbnio
termodinåmico n ( Vo68, BL52) .

Uma vez atcançado esse estado de

equi L fbrio tenmodinåmico desencadei a-se um processo de

evaporação sequenciaL. Haverá emissão de partícuLas até o

núcIeo nesiduaL aLcançar um Limiar de energia (energia de

Iigação dos nêutîons) onde não mais é possfveI emitin
partfcuLas, tern¡inando o decaimento com nadiação gema até

atingir o estado fundamentat. Na descrição deEse processo

ppessupÜe-se que a emissão sucessiva de partícuLas e

posterio¡ decaimento-gama, é tot aLmente independente do modo

como foi fonmado o núcLeo composto ou do tipo de decaimento

anterion, dependendo epenas das grandezas que devem ser

consenvadas (energi a tota[, momento anguLar e paridade) e

das propniedades estatlsticas do sistema, tais como

densidade de nlveis(tempenatura) e energia média de emissão

(6i85,En60).
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Nesse contexto, o espectro das partf cuLas

emitidas dependerå das pnopriedades estatf sticas do sistema,
que deve então ¿pnesentar a fonma cðnacterística de uma

distribuição de MaxweL L (Btsz). podemos também associan o

conceito de temperatura termodinâmica à energia de excitação
ou enengia interna do núcLeo, sendo a energia restante
essoci ade ao movimento coLetivo notacionaL. Devemos

ressaItar ainda que, em geraL, a tempenatura do núcLeo
composto formado é bastante baixa se companada à energia
totaL de excitação, o que deconne do f ato de que a enengia
está nepaîtida entre muitos graus de Liberdade.
consequentemente, a energia cinética das partlcuIas emitidas
é reLativamente baixa se comparada à enengia de excitação.

Fls probabiLidades de decaimento são

determinadas peLo peso estatistico dos estados f inais, ou

seja, pela densidade de nfveis e penetrabiLidade da banreira
associada eos posslveis canais de safda, Lembrando que as

partícuIas Ieves mais pnováveis de serem emitidas são:

nêutrons, prótons, al.fas e dêuterons, seguindo-se o

decaimento-gama.

Dentro desse contexto, o decaimento

sequenciaI do núcLeo composto é descrito com base em modeLos

eEtatfsticos. FltuaImente, a teonia mais eIaborade nesse

sentido é a desenvoIvida por Hauser-Feshbach (vo6g,Th6g) DE

13,;¡r¡yçC Dl.,.

Ltì i"'1 ':i fi

o Á
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rrI-4-L-
Feshbach

Teonia estati'stica ,Je HauseF-

Ê teonie modenna que descneve a

eveporação de um núcteo composto, foi construÍde ao Iongo

das mesmes I inhas do modeLo de Weisskopf (Bl.SZ),

introduzindo a conservação do momento anguLar e penidade,

expLici tamente. 0a mesma forma que o primeiro modeLo de

evaporação, o modeto de Hauser-Feshbach, essume que o

processo de fusão é um processo de dois estágios

independentes (hipótese de Bohr): a formação do núcteo

composto e seu poste¡ior decaimento at¡¡vés de um canaI de

saída.

A exppessão de Hausen-Feshbach que

determina a seção de choque de uma transição do estado

inicia[, definido petas grandezas dadas peto canaL de

entrada, pare um estado finaI com energia de excitação Er* e

spin I, , que ocoî ne vi a formaçËo de núc Leo compos to,
essociada à reação Ê(a,b)B é dada por:

J.-r J"ot
o(Er*,Ip)= E or(Erx,Ir)= E s"N(J) G(E.*,I",J)/g(J) (43)

J=0 J=0

onde ¡

s.r(J) é a seção de choque pera a

composto com momento angutar 'J..
6(E"x, I¡,J) é comumentemente chamada

do decaimento pera um determinado canaI

formação do

núcteo

panciat

Er*,I..

de

de

Iargura

saída de
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q(J) é a Ianguna total. somada sobre todos os
possiveis canais abentos pera o decaimento.

6(Er*,I",J)/g(J) é a probabiLidade de decaimento
do núcLeo composto de momento anguLan nJu para um estado no
núcLeo residuat com enengia de excitação E"tf e spin I.,.

IncIuindo_se nos termos da expnessão
pÈra o(Ertt,I" )

anguLar orbitaL

def inidos pon:

os numenos quânticos refer.entes ao momento

e spin paîa os canais de entrada e saÍda,

J = l, + 5, = 9,, 1 5o ( 50 )
onde:

i, e -02 säo os momentos anguLares onbitais na
entrada e saf da, r.espectivamente.

5, e So são os spins dos canais de entnada e
safda dados por 5r = Ia+Io e 5o = Is+I",fespectivamente,
ficamos com as seguintes expressðes:

seção de composto

or,..(J)

choque de formação do núcLeo

rñ2 ZJ + 1 -S I^*I 
,(ZT;-ftTmn) s-Tr; +-Ë |

J+5.

^ >-- T¿, ( Eq)
lC, = lJ-51 |

langura

enengia de

6(Er*,Ir,J)

parciaI de

(51)
decaimento papa o núcLeo residuaL com

E"* e spin I":

T¿"(Eox)
(52)
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e Largura

ebertos pðne

l()3

totaL, somada sobne

o decaimento:

0"+J 5o+I"

todos os possf veis canais

g(J)=E
b

+

5"= lI-r-Jl I,= 152-I5 |

(53)

onde E.* é a máxima energia de excitação do núcLeo nesiduat,

d¿da pol E"ror* = Ecñ,¡,r 0 - Vc, onde EcÈo, é a energia

incidente no canal de entnada no referenciaI de centno de

massa, 0 é o vaIor da difer.ença de masses e Vc

a barreira coutombiana na saÍda caLcuLada por Vc=Z"ZoerlR"

com R" =Ro (tl" t,'"+Flo r zt) .

Fls quantidades I{ correspondem eos

coef icientes"de transmissão e podem sen obtidas através de

cá[cuLos de modeLo óptico.

fonvém notar que na expnessão da Iarguna

totat (53) foi incLuída uma densidade de nfveis a partir da

energia Ec (início da região do contínuo), em razão do

grande nûmeno de estados que podem ser excitados a partir
dessa enengia, a fórmuIa comumente usada nesses cátcuLos é

dada peLo modeLo de gås de Fermi:(Gi63)

g(E,(,I) (2I+1) expI -(I+112)z l 3(Ex)2oz
(54)

com

3
(Er) = ex t 2( aU)tzz)

ar/1 + a./1 ú2)1/2 (55)

E

Q,

rE-
I r T.Q-,
Lç-E3

g(E".,I,, )dE"
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onde:

U é a energia efetiva de excitação: U = Ex _ 
^ 

,

sendo qu" A é a energia de empareLhamento.

t é a temper"atura nuctear neLecionada à energia
efetiva de excitação por: U = et¡ - t.

s â o panåmetro de ucorte de momento anguLan,, que

depende da enengia de excitação por intermédio da

temperatura t e do momento de inéncia, g como: øa=gt/h2,
esse parâmetno determina essenciaLmente a distnibuição de

momento anguLar da densidade de nf veis.
uau é o panâmetro de densidade de nf veis que em

caso da inexistência de vaLones expenimentais, pode sen

obtido de fonma aproximada poî a=e/cte. (Gi6s), F é o número

de massa do núcIeo em questão.

Fl somatória da equação (4S) é

internompida para um vaLor de .J. iguaI o. .J"^"r 
Qu€

connesponde ao momento anguLar mais eLevado que o núcLeo

cornposto pode suportar. R equação (51 ), cor-nesponde à seção

de choque de formação do núc Leo compos to que pode

aLternativamente ser determinada peLos modeLos descritos na

seção III.3.

0 Índice r na equação

do cana[, expressa peLo

o rnomento anguLan orbitaL € Ír
intninsecas. PeLa conservação da

à paridade

onde P" ê

paridades

te¡:

(-1)

(51) conresponde
n
Lproduto (-1) Í,,

, o produto das

paridade devemos

l-. r., l.^,
rxc (-1) llBAl

r ENï (56)
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Ê distribuição anguLar média das

partÍcuLas emitidas é dada peLa neLação:

dø(8)
ãn---

t 5. -5=/ (-1)
L, !.^t
L5,53

Ps (cosB)T¿,TLo.7

-rJ)-A+ ¡+

onde L 1, + [, , P¡-(cos0) são os poLinômios

(57)

de Legendne

e 7 é dado pon:

z = z(-L, J0,l ¡ s,L I . Z( g,J.Q..J ls-,L)

e contém os coef icientes de 6Lebsh-6ordon e Racah

(58)
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III.5 C i nerát i ca dos Fes ídr.¡os de elraporasão

Pana verif icanmos a consistênci.a da

f onma das distribuiçðes anguLanes, Espectnos de enengia e

veLocidade experimentais utiLizemos os cálcuLos de modeIos

estatÍsticos que incoîporem aLgumas considenaçðes

cinemáticas dos nesiduos de eveponação do pnocesso de f usão.

Ê cinemática dos resíduos de evaporação

pode ser discutida de uma forma quantitativa, atnavés do

diagrðma de veIocidades apresentado na f igura xxvII. Nesse

diagrame uc e v^ são es veIocidades no ¡eferenciaL de

Laboratório do núcteo composto e dos resÍduos de evaporação,

nespectivamente, enquanto que gL é o ânguLo no refenencial
de Laboratório e 0.,n é o ånguIo no ref erenciaI de centno de

rnasse associado à vetocidade de recuo do reslduo v-,
que e e vetocidade nesuItante epos a emissão de vacias
pantrcutas Ieves.

c!

I.'IG.XXVII.

I)ittgnuttct de vclocidrttlcs itulicuttdo o.ç lintires arrrcntos clas valociclacles dos resícJuos clacrt(tl)()ruç:ùo tto raferattciul cla lul¡otutóri<¡ c ccttrrQ 
'lc 

,,tursi.
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Devido à grande compLexidade do

mecanismo de evaporação de múLtiplas partfcuLas, não existe

uma expressËo anaIf tica simpLes pana a determinação exata

dos vaIores da veLocidade de recuo V¡r e do ânguLo g.n.

Porém, podemos discutin es consideraçðes cinemåticas nos

Limites extnemos dessas veLocidades.

Fl magnitude da veLocidade de cecuo vF é

L imi tade por um vaLor máximo V¡ox, considerando que o

nesfduo é pnoduzido no seu estado f undamenta[ e que todas

as vetocidades de recuo da distribuição de veLocidade sejam

colineenes.5e Er.o,. é a máxima energia cinética Liberada

peIas partfcuLas teves evaporadas pera produzir um dado

residuo de massa l'l^ no seu estado fundamental,então:

E,.ot = Ex - (Mo + H^ - Ms)sz (53)

onde Ex é ¡ cnergia de excitrção do núcteo composto e l,l^, M"

e M" são as mtss¡s do resíduo de eveporação, do núcleo

composto e a soma de todas as messas das partfcuLas

ev apo n ad as , respec t i v amen te;

Usando a cinemåtica de dois corpo,,,

temos que a máxima veLocidade de recuo é dada pot:

Vaax = (21'l".Eror/H*.|'''1.)rz: (60)

e de acondo com o diagrame de veLocidades da f iguna XXVII,

obtemos:

VÃ = V.cos0r.o t (v-o - V.r2sen2g.o").r, (61)

0 ånguLo máximo no Laboratório 8,.o'.

pana o nesíduo é dado por:

0"",. = ancsentv"o,./V"J para V¡¡x (V. (62)
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Para obtenmos uma expnessão anaLítica
pare a distnibuição de veLocidade de recuo v.-,que ainda

inconpone os efeitos de evaporação sequenciaL, devemos

assumir que a distribuição anguLar pane todas as partÍcuLas
emitidas é isotnópica no neferencial de centro de massa e

utiLizar o teorema do Limite Centr-a[, obtendo a dístribuição
de probabiLidade para V., descrita por uma distribuição
gaussiana da forma:

dzgldQ",rdv- = KV-2.exp[---zl2s2) (63)

onde K é uma constante de nonmaLização e .s', o desvio
padnão da distnibuição de veIocidade de recuo/p, gue são

considerados como paråmetcos empí ricos ou a serem ajustados

com dados expenimentais.

F fonma do espect¡o de veLocidade eda

distribuição angular são basicamente determinados por esses

pîocessos cinemáticos, em particular, peLa tnansfonmação do

reIenenciaL de centro de massa para o de Labonatório. os

detaLhes da dinåmica da neação intenferem pouco nesses

nesultados.

Fssim, transformando a expnessão (63)

pana o ref enenciaL de Iaboratório, Ievando-se em conte a

condição da equação (61), teremos a distribuição anguLar dos

espectros de veLocidade de recuo v,. no refe¡enciaL de

Iabonatório. H forma desses espectros é uma MaxweLLiana.

dzo 2 s en2 0.- [-(V--V--cos e,o-)21¿nr¿v*
KV^= exp[-V"

g2
, J exp

2sz

(64)



dependênci a

recuo será

1(}9

Podemo s

da quentidade

dada peto termo

venifican

dzs 1

dl;;?T/^ UF
geussiano

desse expnesão que a

com a veLocidade de

do lado direito da

expnessão acima.

0 centnóide dessa cu¡v¿ gaussiane e

(V^)=U"cos0.oer corîespondente à vetocidade media dos

nesrduos de evaporação, ou seja, os cestduos de evaporação

tem a mesma veLocidade do nucteo composto (V.,r, mais o Ienmo

cos€r^¡, que incorpora os ef eitos cinemáticos, ll lem disso,

essa expressão il.ustra a dupIa soLução cinemática da equação

41, emiss'åo tnaseira e dianteira de partÍcutas Ieves, ti s

duas sotuçðes são consideradas iguaImente pr.ováveis, quando

em pnimeira aproximação a probabítidade de decaimento do

nucteo composto é considerada isotrópica.

F{ f igura XXVlll (Mo83) mostna, à tituIo

de itustraçãor às distribuições de veLocidade para os

nesÍduos de eveporação do sistema 2oNe + 2zAL na enengia

Ero¡=85 l-'l ev. Nessa figuna, os espectros de veLocidade dos

residuos identilicados peIas masses Ãn=44,43 e 42, tendo

emiss'åo predominante de nucIeons (0c+xN), onde N e o numero

de nucteons, são bem ajustados peta expressão (62{1. A Iinha
venticat e o produto cl a vetocidade do nucIeo composto peIo

í aton cinematico (cos0,_ou )

Nota-se também nessa f iguna, que pana os

dem¿is resíduos, onde ha a evaporação de particuLas aLf a, a

expnessão gaussiana simpIes não É mais apLicáve[. Pana os

residuos de messas [ìa=41,40 e 33, q adição de ume pantÍcuta
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aLfa na desexci tação do núcLeo composto (1c+xN), f ¿z

aparecer dois picos nos espectnos de veIocidade desses

resÍduos. Esses dois picos corîespondem å emissão traseira e

dianteira das pantícuLas aLf a. para incLuf rmos essa

panticuIa atfa no cáLculo teórico da distribuição de

veLocidades, atteramos e exponenciaL da equação (64),
trocando o termo [ (V¡-V.cos0.o, )z + V.2sen2g,_o, ], por:

{ [ (VA-V.cos0ro, )= - V"osen2g.o" ]" - V- ¡t (65)

onde v. é a enengia cinética média da partfcuLa aLfa.

ct
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È
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Nos espectros de veLocidade desses

resfduos (figura xxuIIi) venificamos ainda, que os picos se

apÎoximam mais pere os nesfduos que evaporam um maion número

de nucLeons, isso porque há uma diminuição da energia
cinética das partícuLas aLf a com a repartição da energia de

excitação do núcLeo composto com um número m¿ior de

particulas. No Iimite de aLtas energias de excitação os dois
picos chegam a se sobrepo¡.

Fl evaporação de duas partfcuLas aLf a

peLo núcleo composto (20+xN), que corresponde aos nesfduos

de massas Q^=38 e 37, eItena a forma do espectno de

veLocidade incIuindo mais um pico. Temos então, nesse caso,
três picos centnados nas três possfveis combinaçðes de

direção de emissão das particuL¿s aLf a: dianteira-dianteina,
dianteira-traseira e traseira-tnaseira.

Com consideraçðes anáLogas, podemos

exteapoIar a fonma dos espectros de veIocidade de nesf duos

que evapoîem mais de duas partÍcuLas al,f a.

Eonvém nessaItar que o centróide da

distribuiçåo de veLocidade pera cada um dos resíduos de

eveporaçËo é a veLocidade do núcLeo composto muI tipLicada
peLo f aton cinemático, e, por consequência é a distnibuição
de velocidede da soma de todos os nesíduos.
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Fls consideraçðes acima f oram discutidas

em termos de veLocidades. Podemos / porém, reaLizar essa

discussão em termos de energia. Por exempLo, a exPressão

(64) em termos das enengias cinéticas dos resíduos de

evaporação e do núcLeo composto f ica:

d2o = K(ZEn)
dQ.o, dE^ l1^szz

L/2 exp[ -Eru"sen28to" J

5=Mn,c
exp [ - (E^t zz -Eot' zz 1

52M^

sendo Eo=M^E^,"/M"c (66)

onde E"" e E^, M." € MR são as energias cinéticas e massas

do núcLeo composto e lesÍdUo de evapoîeção, nespectivamente.

Esses cåLcuLos de distribuição de

eneîgia e veLocidade, juntamente com os cá[cuLos da teoria

estatÍstica de Hauseî-Feshbach, estão incLuidos nos

pnoglamas que caLcutam o decaimento sequenciaI do núcLeo

composto (PR[E, LILITR), utiLizados na anáLise de nossos

dados. Daremos uma breve descnição do funcionamento e

f undementos desses códigos na seção seguinte.
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III-6 ProgFàras de cålcu¡Ir¡s esù¡¡t- íst i cos-

III-ó.l' LILITA e PAGE-

0s códigos LILITR (Ea79) e PFEE (6a80),

utiLizam o modeLo estatístico combinado à técnica de Honte

f.arLo e às considenaçðes cinemåticas, apresentadas

anterionmente, para simuIar a evoLução do processo de

desexcitação do núcIeo composto. Esses códigos foram

escoLhidos pon caLcuIarem as distnibuiçðes anguLares e de

energia dos núcLeos nesiduais, possibiLitancto uma companação

com os resuttados experimentais.

0 termo, técnica de Monte EarLo, nefene-

-se ao método peIo quaL esses cáLcuLos são reaLizados e que

pessanemos e descnever.

D estado iniciaL do núcLeo composto é

definido por um conjunto de cinco paråmetros, Flo, Zo, E.r* e

V., , que são a mass a, o número atômico, a enengi a de

excitação e a veIocidade no referenciaL de Laboratório,
nespectivamente, fixadas peLo canaL de entrada e peIo

momento anguIar totaL Jo, escoLhido aLeato¡iamente da

distribuição de spin. Fl distribuição de spin é qovernada

peLo vaLor da seção de choque de formação do núcIeo composto

e peLa difusividade nucLear do coef iciente de tnansmissão,

que descreve a probabiLidade de formação do núcleo composto

em função das ond¿s parciais "I-n, ambas especif icadas nas

condiçðes de ent¡ada do progreme.
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Para calcuLar as pnobabiLidades de

ocorrência de cada resfduo de evèponação, devemos seguin o

decaimento sequenciaL do núcLeo composto. uma vez emitida
uma partícuI a, a parti n do núcLeo composto inici at, as

pr"opriedades do núcLeo residuaL passem a ser def inidas peLas

g.andezas Êi , 7L, Eix, J; e v¡. 5e ainda houver energi a para

e emissão de uma nova partÍcuLa, pãsseremos do estado uiu

pare o estado oi 1 10, sendo ¿gora necessário detenminar o

novo conjunto de paråmetros. a determinaçåo dos vaLores R!,
7¡ a parti n do núcteo composto , bem como, Ri*r e ZL-, é

tnivial e depende somente do tipo de pantícuLa emitida, que

nos progr¡m.s disponívris são ðpenes os prótons,
nÊutrons e aIfas. Denominaremos esses particuLas
genericamente de û.

tls mudançes nas grandezas E., J e Vo,

são determinadas a partir do momento anguLar orbitaI Io e da

energia cinética Eo (no sistema de centno de massa) da

partfcuLa leve emitida. Essa mudança é govennada peLa

probabilidade P(a, Io , E-, v.) pana um dado estado J¿ e Ei

do núcLeo residuaL, detenminada peLas expressðes de Hauser-

Feshbach, H escoLha da partícuL a o e do seu momento

angulan Io , é, feita aLeatoniamente.

Esse pnocedimento é apLicado

sequenciaImente até que a energia de excitaçåo do núcLeo

residual atinja um vaLoî para o quaL o decaimento por.

partÍcuLas é inibido, gerando um núcLeo residuaL no estado
fina[ 'F' celacterizado por Hp, Z, Er*, JF e U".
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fomo esses pnogramas são baseados em

cá[cuLoE estatÍsticos devemos nepetir todo o procedimento

até que um númeno suf iciente de eventos tenha sido genado,

pana fonnecef uma companação estatisticamente siginif icativa
com os dados (temos gerado èproximadamente 10" eventos).

R difecença básica entre os códigos pRCE

e LILiTFì está na maneira peLa qua[ é feito o cåLcuLo dos

coef icientes de transmissão, T¿ (E), para a evapor-ação de

panticuLas Leves. 0 progr.ema LILITR usa uma função de Fermi,

enquanto que o PQfE, no pnimeino decaimento catcuLa o T¿(E)

a partin do modeLo óptico e, nos decaimentos ponteriores,
por uma extnapoIação desses vaLores iniciais. eLém disso, os

vaLores dos paråmetros de densidade de nfveis na,, , são

tomados de tabeLas diferentes ou através de pacametrizações

diversas.0 programa PRCE nos penmite ainda neatizar. uma

variação na difusividade nucIear da distnibuição de spin, o

que não é possíveI no código LILITR.

0s cåLcuIos finais das distnibuiçðes
anguLanes e de enecaias do resíduos obedecem à expressão
(57) e às consideraçöes cinemáticas feitas na seção

anterior.
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I V . ANáL T ST DOS DADOS

fV-1- AnáI ise do decaimento sequencial

0s canais enengeticamente disponíveis
pana o decaimento do núcLec¡ composto sÕtl r, estão

àpnesentados ne f iguna xXIX. Nessa f igura os reslduos de

evaporação f onam egrupados de acondo com o número de

par t icuI as Ieves que são emi t idas (n, p e o). Um f ato que

observamos dessa figura é que, com o aumento da energia de

excitação do nucleo composto serão poputados resíduos com

massas menones, pl0venientes da emissão de um número maion

de particutas Ieves. Isso ponque, a maneira mais ef icaz de

um núcIeo composto, aLtamente excitado, perder napidamente

energia e momento angular é peta emissão de particuLas Leves

em número tanto maior quanto maion for sue energia de

excitação. Em particuLan, haverá um aumento do númeno de

partículas atf a emitidas, pois essas pa¡tfcuIas carregam um

momento anguIan elevado e grande parte da energia de

excitação do núcteo composto.
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tì anátise da variação das intensidades
relativas e e discussão do comportamento das distribuiçðes
anguIares dos nesíduos de evepor.ação com o aumento da

enengia de bombardeio, foi fei tð através dð compenação

desses resuI tados com es pnevisões do programa pÊcE. 0

progîema PHCE foi escoLhido pana o teste de consistência de

nossos resuLtados, peLa possibir.idade de vanianmos

parâmetros reLevantes tais como pon exempLo a difusividade
da distribuição de momento anguI ar, o que não é possíver com

o outro progname de cá[cuto estatístico LILITR.

Na figura XXX apresentamos as

dist¡ibuiçtles anguIares experimentais da soma de todos os

nesiduos de evaporação e as distnibuiçðes anguLares
neLativas a grupos de três massas desses resÍduos:
Ên=28,29,30 , tl^=31 ,32,33 e H"=34,35,36, do sistema

"B+27Flt, nes energias de bombardeio E.^.=4gHeV,36HeV e 24lleV

comparadas com es previ sðes do pnognema pFcE. 5omamos as

mass¿s em três gnupos de três em razão de nesoLução

experimentaL não ser suficientemente boa pere separer as

masses individuatmente nas medidas das distribuiçðes
anguIares.

distribuÍçðes

evaponação

p a r åme t n o s

estatístico.

Qs pnevisðes do progrema pHCE pana es

anguLanes da soma de todos os resíduos de

f oram obtidas após um estudo de aLguns dos

netevantes envoIvidos nos cáLcutos do modeto
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Um desses parâmetnos é a difusividade,
ud', da distribuição dos coef icientes de tnansmissão rg.
Nesse pnograma os coeficientes de tnansmissão são dados pon

ume função de Fenmi da forma:

Tra 1 + exp[ (!-lL"^x)/d ] (67)

Com o aumenIo do vaIor da difusividade

nessð expnessão, haverá uma contribuição maior de ondas

panciais de momento angutar mais etevado na somatória da

seção de choque de fusËo, o¡", expîessão (ZS), o que

corresponde a um f avorecimento de canais de salda com

nesÍduos mais Ieves, essociadas å emissão de um núme¡o maior

de nucteons ou partfcutas atfa peLo núcteo composto.

Para o ejuste das distribuiçðes

anguta¡es expe¡imentais, util.izamos o vaton de d=2ñ.

Flumentando-se esse vator haverå um favorecimento de canais

de s¿ída com reslduos mais teves. Esse favorecimento se

¡ef Iete ne distribuição .ngrt.l. com o aumento da seção de

choque em ångutos t rasei ros, conforme pode ser observado na

f igura XXXI.

0utno paråmetno importante nos cåLcuIos

do modeto est¡tfstico á o parâmetno de densidade de niveis.

Esse paråmetco dete¡mina a dependência com a energia da

densidade de nfveis e á dado por.: a=Q/cte.. Estudos

reatizados por 6i Ibert e cameîon (6i65) indicam que ne

região de messa dos resíduos de ev¡poraçäo de nosse neação é

razoáveI o vator da constante , 7.0 < cte. < 8.0, uti t izamos

o v¡to¡ médio cte.=7.5. P¡¡¡ itustrarmos, mostremos

1
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ne figura XXXII a inftuência da variação desse perâmetno no

ajuste das distribuiçðes engutares. para um vaIo¡ maior de

ua* serå f avorecid¡ a emissão de particutas com menor

energia, eumentando, portanto, a pnobabiLidade de eveponação

de nucIeons em retação a partfcuLas aIf a, já que as

partlcuLas atfa devem utt¡apassar uma barreira couLombiana

maior. Porém como e energia de excitação é reIativamente
aIta vai ocorrer a evaporação de vários nucLeons,

f avorecendo assim os resfduos mais teves. Esse f avonecimento

pode ser traduzido na distribuição angutar atnavés de um

a I argamento nos ângu Ios di antei ros e um aumento da seção de

choque pare os ånguIos traseiros.

0 úL timo parâmetro que pode sen aL terado
no programa PncE é a energia de rotação do núcLeo composto,

que é definida peta Iinha de yrast. No pnognama pÊcE, esse

energia é catcutada com base no modeto da gota Lfquida e

pode ser variada através da expnessão:

E^ot = FYRST l( Euo¡ (6g)

onde Ero- é a enengia de rotação da gota tfquida e FyRST é

uma constante muttipl.icativa.5egundo 5twertka e cormier
(5t83), não é esperado um desvio siginificativo das

pnevisões do modeIo da gota tíquida para esses núcLeos,

assim, decidimos menter esse fatc¡r FyRST igual b unidade.
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Qjustamos também com esses mesmos

conjuntos de parâmetros as distribuiçðes enguIares parciais

pera os tnês grupos de massas. Verificamos desse ajuste que

o pnogrema PQCE pnevê corîetamente a fonma da curva, mes não

a intens idade r ou sej a, o PgfE prevê uma intensidade menor

pana o gnupo (xN+0o) e maion para o gnupo (xN+1a) em netação

aos vaIoreE expenimentais, sendo necessåria uma normaIização,

diferente pana cada gîupo/ dos vaIores teóricos em reLação

aos vaIones experimentais.

Uma vez detenminada a forma das

distribuiçðes anguIanes, cërLcuLamos a seção de choque de

f usão para cada massa, de acondo com o procedimento exposto

na seção 1I.3.6. Qs intensidades reIativas da seção de

choque de fusão para cada massa em função da energia e os

espectros de massa pana cada energia, comparados eos

cá[culos de modeLo estatf stico são apresentadas nas f iguras

xxxiII e XXXIV, respectivamente. Notamos da figura xxxIII,
que o programa PÊtE prevê razoaveImente o comportamento da

f unção de excitação pana cada massa dos residuos de

evaponação em função da enengie. Para ume previsão mais

reaLística dos vaLores experimentais deveîíamos conside¡er
as gnandezas densidade de níveis, difusividade dos

coeficientes de transmissão e momento de inércia,

individuaLmente,pere cada núcIeo envoLvido no decaimento

sequencia[, bem como, considerar expLicitamente as difenentes

probabiIidades de emissão de particutas atf a, que podem
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vðrian de núcLeo para núcLeo. Isso infelizmente ainda não é

disponfveis.possiveI ser f eito com os prognamas
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IV-2- AnáIise da fr.rnçáo de Glxcit-açáo-

H função de excitação do sistema
rrl+27F[, pode ser vista na f iguna XXXV. Nota-se nessa

f igura que es medidas reaI izadas da seção de choque de fusão
(o") em função da energia, uttrapesse e negião I, onde eta

seç¡ ue e seção de choque de reação (o"), extendendo-se até a

região que denominamos de região de energi as

"intermediårias* (região II). Nessa região de energia (em

torno de duas vezes a banreira coutombiana) podemos ver que

a seção de choque de fusão atcança seu vator måximo. Fl

partir daf há ume LimitaçËo do processo de fusão, em razão

da competição com outros processos (di netas, profundamente

inetåstico, fusão incompteta), que desvia o f tuxo da seção

de choque de fusão fazendo com que esta deixe de ecompanhar

a seção de choque de reaçËo.

Com o intuito de discutir esse

comportamento e compneender o processo de Limitação da seçËo

de choque de fusão na região II, foi feito um ajuste dessa

função de excitação util.izando-se o modeto de 6tas e Mose[.

Esse modeto, conforme discutido no capftuto anterior, possui

cinco pacâmet¡os tiv¡es (R",v.,R"r,ucr e v). 0s vatores
desses parämetros foram obtidos através de ajustes por

mfnimos quadrados (tabeta Iv). 0 ajrrste da função de

excÍtaçãor conforme podemos observar, foi exceLente.

Entretanto, é conveniente ressaItarmos que a quaLidade do

ajuste com o modeto de 6[ as e Moset é principalmente devido
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ao f ato de termos cinco parâmetnos Iivres pera reproduzir o

comportamento simpLes da seção de choque de fusão em função

da enengia.

Pana obtermos os vaLores dos paråmetros

da banneira de fusão com os potenciais unidimensionais de

proximidade e de Bass para o sistema 118 + 22AL, utiLizamos

o pnogrðma KllrTY (Te85). Nesse pîograme o vator da seção de

choque de fusão parð cada energia é obtido caIcuIando-se os

coef icientes de transmissão par.e cada onda parciaL ,!., até o

vaIor do momento angulan "[-n"u 0 vaIon de ,,!-x"*u é

determinado quando o potenciaL deixa de possuin um poço bem

def inido. 0 programa penmite ainda que se introduza o

parâmetno Iivre An no naio de interação nucLean,

possibiLitando um methor ajuste da seção de choque de fusão

Ieónica com os vaLores experimentais.

Tabe I a IV
parâ¡etros do ajrrst-e da fr¡nçáo de exc itacáo

Glas e ñosel pFCrxiridade

R¡ V¡ Rea. Vcn' hr Ror Uo- A n
7.A4 11.44 1.05 -4.80 2.0 7.93 10.63 -0.03
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Na figura XXXV mostramos o resuLtado do

ajuste ef etuado pane os potenciais de proximidade e o de

Bass, e ne tabeIa IV Listamos os vaLones do panâmet¡os Ro- e

Vo. e ÀR, pena o momento enguIan l,=0. Da f igura XXXV vemos

que o potenciaL de pnoximidade superestima a seção de choque
ø,

de Iusão ne região de baixas energias e(subestima na região

de energias intermediárias, enquanto que para o potenciat de

Bass essa situção é um pouco mais acentuada. Isso taIvez

seja refLexo do fato de que pana sistemas Ieves assuperfícies

dos núcleos não são bem def inidas e apenas o greu de

Liberdade da seperação nediaL ent¡e eIas não é suf iciente
pera descrever o pnocesso de fusão.

f V-3- S¡st-emática dos pàt â¡retros

Qt r avés da compan ação dos aj us tes

fei tos com esses t nês potenci ais unidimenionais, vemos o

modeto de 6L as e MoseL é o que nos fonnece methor ajuste,
que/como já dissemosré devido em grande parte aoçq;âmetros

livres. Podemos, entretanto, verificar es hipóteses e

aproximaçtfes sobre es quais esse modeto é baseado através de

um estudo sistemático desses panâmetros para um conjunto

gnande de sistemes e se não há e necessidade de

acnescentarmos outnos gîeus de Liberdade que são ocuLtados

peLo fato de deixarmos Livres os panâmetros.
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Kovar e coLaboradones (Ko7S) f izeram uma

anåtise sistemática apenas dos parâmetnos Ro ê v*,. Esses
par'åmet¡os foram por eIes obtidos atnavés de un ajuste
tinear, utiLizando a expressão (2s), da região I, timitando
o ajuste 'a .egião de baixa enecgia das funções de

excitação de aIguns sistemas tendo como projeteis o f , 0 e

tl'. tl seguir, esses paråmetnos f oram graf icados em f unção da

somas das messas (tltl./r +ea1l¡), confonme mostrado na figuna
XXXVI.

Dessa f igura notamos que existe uma

f Lutuação dos vaLores de R' p v., em torno da cuîva média

aiustada. Fssa f Lutuação se manifesta de ume f orma mais

acentuada nos vatores da aLtuna da banreira (vB). vemos

tambám que a dependência com Fì de Rr, é considenaveLmente
dife.ente para os sistemas Leves e pesados, sendo que a

negião de tr¿nsição ocorre em tonno do sistema 1ó0+1ó0. 0

mesmo não acontecendo pana os vatores de v€. podemos notar
ainde que essa mudança de incIinação da curve média dos

vatores de Rr oconre apnoximadamente na região de tnansição
cl os núcLeos da cameda 1s-1p para núcLeos da camada zs-1d,
neveIando eu€, possiveImente, efeitos de estcutuna

dos núcIeos intenaç¡ entes inf tuenciem na detenminação desses

parâmetnos e, por conseguinte, na seção de choque de fusão.
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Fizemos, também, outro Levantamento

sistemático dos parämet¡os da barreira de interação para um

númeco maior de sistemas considerando todos os perâmetnos

possíveis do modeLo de 6Las e Moset. Esse Ievantamento é

mostrado ne tabela V, onde são apîesentados os vatores dos

parâmetros R", V., R"^ ê Vcn. Esses pa¡âmetros foram obtidos

com ajustes da função de excitação reatizados petos autor.es

indicados nas neferências. Nessa tabeta es incertezas dos

parâmetros foram omitidas, mes pare cálcutos posteriores

f or¡m considenadas, sendo que a de nossos vaLores e às

demais conhecidas encontram-se entre 3 e 5I e par.a as

desconhecidas foi adotado um vaLon de 51. Essas incentezas

provêm basicamente da quatidade do ajuste e dos erros nos

pontos experimentais da função de excitação. É conveniente

ressattarmos, também, que atguns vaIones de RD e V¡, dessa

nove sistemática e da do Kovan, são muito diferentes para um

mesmo sistema. Isso porque os vatores desse nova sistemåtica

f oram obtidos através de ajustes em quef orem consideradas

tanto e região I como a região II de enengia, enquanto que

os vatores da sistemática de Kovar foram obtidos limitando o

ajuste epenes å região I.
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-10.00
- 7.20
-10.00
- 9.30

0x
-10.00
+ 4.00

0x
- 4.80
-14.00

0x
-16.08

0x
OX

0x
0*
0x
0x
0x
0x

-11.00
0t(

0x
0ì¡
rrñ
0x
0x
0x

- B,00
0x
0x

+ 8.00
-13.00
-31 .30

f'e eVe

1.06
1 .06
1.13
1 .13
1.D1
1 .12
1.01
1 .17
1 .05
1.35
1.11
1 .ZB
1 .20
1.08
1.18
0.93
1 .08
1-A4
0 .38
1.18
1 .03
1 .31
1.18
1,0s
0.38
1.09
0 .98
1 .12
1.11
1.06
1.03
1.13
1 .1?
1 ,00
1.15
0.39
Cì.93

1 .03
1 1n
4 44r. ¡ I

1 .07
1.10
1.11
1 .00
1.06
1.10
1 .01
0.83
0.60

12.50
15. 00
12.44
13.70
13,70
16.00
16. 70
13. 30
16.60
1å, 00
14.80
15.80
16. 60
15. 80
16.00
4q nlr
13.40
16.00
17 .20
19.60
19.00
13.70

4
4
4
4
5
6
6
E

E

6
7
6
6
7
7
7
7
I
ô
1

0
1

1

1

1
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4.30
4 .30

.30

.30
2\

.82

.25

.80

.60

.70

.70

.70

.70

.30

.70

.50

.50

.85

.80

.08

.00

.50

.44

22.60
26. 30
23. 90
29 .60
30.70
27.80
49.20
59.50
61 .00
61 .00
60. B0
84.00
10?.3

Re

5.67
5.75
E .47
6.56
6.80
7 .12
6.72
6. 84
G.60
7 .01
E.5B
7.03
7.11
7 .61
6. 90
7 .55
7.58
7.8ti
7 .87
7.3S¡
7.64
7.51
7.68
7.81

7 ,11
8.33
8.31
0.80
s.4ð
7 ,23
7 .71
a.7z
7 .56
7 .82
8. 05
B. 06
8.52
8.45
7clE
c¡ r¡c

7 .81
0. 08
8. 50
B. Ocl

3. 15
8.67
6.70
8.40
8.32
8.40
8.50
8.70
9.50
3.00
s.2a
9.60
3.70
3.80

v .51

r.EAL./=+At.-s i stena

1Z
13
14
15
16
17
18
19
?0
21
z2
23
24
25
26
27
28
2E
30
31
3?
33
34
35
36
37
38
33
40
41
4?
43
44
45
46
47
48
43
50
51
5Z
53
54
55
5E
57
5B
53

éLi+1aC _roNe
éLi+13C _reNe
7Li+12f _reNe
7Li+rsC _2oNe

roB +¡rB -zrNe
a1B +rrB -22Ne
12c +rrB -zsNa
1oB +r<N _2+M9
a?c +a2f -=.Mg
aoB +ré0 -2óFl I
12C +14N -2éRI
''oB +120 -2:zgI
rl'B +r¿0 -p'HI
1zC +rsN -27RI
13E +r+N -2zRL
lzE +ró0 -pê5i
aaC +rz0 -2e5i
a2C +r¡0 -ðoSi

a4N +r¡0 -roP
1:rC +ieF -¡rp
âoNe+12C.¡a5
1ó0 +ró0 _qaS
118 +a7Rl-I"Hl
1aC 1razfl[¡r"(
12C +¿a5i -"oCTt:F +reF -sêRr
12C +zç51-a1Ca
1=C +co5i-4aCe
1ó0 +a4Mg-aoCa
a4N +azBL-4lCa
1rN +azFl L-¡:¡fa
1é0 +ãóMg-a2Ca
a4N +zg5i-as5C
1ér0 +a4Mg-a2Ca
1ó0 +e>Fl L -435c
1ó0 +zo5i-44T1
L7t +zzFl L -44 5C
1óD +2e51-.qTi
1€0 .¡rzf;l-.F5c
1é0 +go5i-4óTi
1{r0 +a¡¡5i-4óTi
reF +zzHt-4óTi
reF +ao5i -2zV
aoNe +2,'rAL-47V
1eF +roSi-4eV
ró0 +¡oEa-!5óNi
325 +z4Ing-róNi
aeF +<oCa-reCu
925. +zzFl t -seCu

õ25 +4oEe -z2Kr
ssCL+4êTi-s:ty
ssEL+=óFè-erTc
ssC L +soNi -esRh
g:9f L+óoNi -e=Rh
3sc [ +E2Ni -e?Rh
õsC t +ó4Ni -eeRh

4.11
4-17
4.20
4.26
4.38
4 .45
4 .51
4 .5[ì
4.58
4 .67
4.70
4.73
4.74
4.76
4.78
4. B0
4 .88
4.31
4 .32.
4.53
4 .35
5, 00
5. 04
5.22
5.23
s. 33
5 .34
5.36
Ë,40
5,4rJ
5.41
5.47
5.48
5.48
5.51
5.52
5. s6
5.57
5.55
l= c-

5. E3
5.66
5. 67
5.70
5 .71
5.78
5.34
G. 06
6.09
6.17
6.27
6.53
6. S1
7 .10
7 .14
7 .13
7 .23
7.27
7 .75

1.s2
1 ,50
1 .4?
1 .33
1 .56
1 .5s
1.S3
1 .52
1.:J4
I ,41
1 .53
1 .38
1 .42
1 .46
1 .45
1 .53
1 .50
'l ¡i1

1.G1
1 .38
1 .43
1 .43
1 .40
1 .58
1 .46
1 .44
1 .38
1 .35
1.34
1.23
't .26
1 .34
1.ZE
1.ZB
1.33
1 .33
1.26-125Le+9o35

1 .50

1

?
3
4
5
6
7
I
I
10
11

1 .38
1 .38
1 .54
1 .54
1.s5
1 .60
1.43
1 .50
1 .44
1 .50
1 .4A
1 .50
1 .50
1 .60
1 .45
1 .57
1 .56
1 .80
1 .60
1 .50
1.s4

a)ELock (8177)
b)BirkeLund (BiB3)
c)Vaz e Ftexinder (V281)

a5:nceîo5encr0s me a5 1ee0e ProxoF cofrl po<>F gmec os peroCU

Tabela V
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IncLuímos também na tabeta V, os vaLones

dos paråmetros da ba¡neina de intenação, QUÊ designamos pon

Ror ê vo-, determinados e penti r de cáLcutos teóricos com o

potenciaL de proximidade desenvoIvido pon Btocki. R

comparação desses vaLones com aquetes obtidos atnavés do

ajuste dos dados com e expnessão de 6Las e MoseI indica que

há um desvio de no máximo 10r entre os valores da

pðr'emetrização de 6Las e HoseL e os caIcuLados com o

potenci at de proximidade, most rando que há um razoáveI
acordo entre etes. 0 panâmetro aR, também mostr.ado ne

tabeta pera aIguns sistemas, cor.nesponde ao panâmetno Livre
do potenciat de pnoximidade usado pare f ornecer um meIhor
ajuste da previsão teónica desse modeIo eos vaLores

expenimentais da função de excitação.

0s panâmet nos R' e V" dessa nove

sitemåtica f o¡am graf icados em função da soma das massas dos

nÚcf eos interagentes (Artzs+tlrr/r) e podem ser vistos nes

f iguna XXXVIIa e b. Dessas f iqunas notamos que a f Lutuação

dos v¿tones cJos parâmetnos RD e vs em torno da curva média

e, eo contránio do que observado para a sistemåtica do

Kovan, mais ecentuada pana os vaLores de R., que pera os de

vÞ. Ql.ém dissora mudança de incIinação da cunva mádia dos

vaLores de RD dos sistemas Leves para os sistemds pesados é

menos acentuada do que e pnoposte por Kovar. IncIusive ê

possivet ajustar ume únice curve pare todos os sistemas.
Notamos também que há ume fLutuação maior dos vaIores de RE,

em neLação à cunva mÉdia, ne região de transição dos
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sistemas com apenes núcteos da camada 1s-1p pane os sistemas
que possuefr'r ao menos um dos núcIeos ne camada 2s-1d. Essa

cegião conresponde a Fl.r"s40 e 5.0(Fl ,r,,"ìFlo1/r(S.Sr indicando

QUer possivetmente, os nucteons de vatência sejam

importantes ne determinação do compontamento da seção de

choque de fusão.

Um cåtcuto que tenta neproduzir o

comportamento médio dos vaIores de R, em função da massa dos

núcLeos interagentes foi proposto por edded e

cotaboradones(Êd87). Esse cátcuto foi baseado na idéia de

que a região *interna'(voLume) do núcIeo, onde haveria uma

saturaçËo da densidade d:¡ matérie nucteer, seria ã

responsáveL peto processo de fusão, enquanto gue a negião da

superf ície, com uma certa difusividade, seria a responsåveI
petos processos diretos. 5endo essimr u' aumento da

superf Ície em retação eo votume, associada a não saturação
da energia média de LigaçËo por nucIeon, caracterlstica
tfpica de núcteos teves, resuttaria em vatores de R"

menores. H final.idade do cátcuLo proposto por edded é,

através da reIação entre e quantidade de nucteons que

pertence à parte de votume e o númeno totaL de nucteons
detenminado de cátcutos da densidade da matéria nucIean,
obter os vaLores teóricos de Rr. Essa retação é dada por:

ff= #: = {li{ä (6s)

onde Nv é o número de partfcuIas da parte volumétricaNr é o númeno total. de par.tícuLas no núcLeo
RD é o raio da barrei¡a de fusão
Rg é o raio da barreira pera que ocorra reação.
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Na figura XXXVIII mostnamos a comparação
dos vaLores de R, caLcutados com e expressão (63), com as

retas médias obtidas dos ajustes da sistemática do Kovar e

da nove sistemática apnesentada nesse trabaIho. Essa
comparação mostna um aco¡do rezoáveL, o que pode indicar que

o cåtcuLo proposto por Êdded e coIabonadores é sugestivo
parà o entendimento do comportamento médio dos vaLores de RB

em função dasmessas do núcleos intenagentes.

Temos ainda na tabeLa V, os vatores dos
paråmetros tca e V"¡ obtidos do ajuste da função de

exci tação com o modeLo de GLas e MoseL. Esses perâmetros
def inem o comportamento médio da seção de choque de fusão na

região II de enengia (em tonno de duas a três vezes a

ba¡neira couLombiana). É nessa região de energia que a seção
de choque de fusão, pare sistemas de peso médio e Leve,
atinge seu vaLor máximo, ,orr^t*.

Fssim para uma def inição pîecisa dos
parâmet ros rcn e v-r é necessár io efe tuar medid¿s da seção
de choque de fusão numa f aixa de energia bem acima daqueLa
onde a seção de choque de fusão aLcançe seu vaLor máximo.
Essas medidas, poném, são ainda escassi¡s pare a grande
maionia dos sistemas encontrados na titenatu¡a.

Podemos ver dessa tabeL a que os vatores
de rca vaniam de 0.6 a 1.3s fm e não apresentam nenhuma
reguLaridade. 0 vaIor médio obtido foi de 1.Ogt0.11 fm,
enquanto que o vaLor pnevisto(6r7s,Ga74) é de 1.00t0.07 f n.
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0s vaIores de pc¡ e vc¡ îef tetem a Limitação do pîocesso

de f usão e quanto maior a Limitação sof rida meno¡ será o

valor de V.^ 0corre, porém, que devido à importância

relativa dos mecanismos que competem entre si, mecanismos

esses que pode variar de sistema pðta sistema e com a

energia, é dif íciL obtermos respostas concLusivas sobre a

Limitação da seção de choque de fusão apenas com esses

parâmetros. QLém disso, há uma certa controvérsia a respeito

da determinação de alguns dos vaLores de V.-, como por

exempto, pana o sistema t.0+zzAl. Esse sistema foi

extensivamente estudado por vários autores e f oram obtidos

vaIones de V,,. discrepantes (Ba77,Ra73,Eí77,Ko75), o que

i Lustra as dificuIdades quando se compara dados de

experiências reaLizadas com técnicas difenentes ou pon

grupos diferentes e quËo criteriosas devem ser essas

compar açðes

Na tabeIa U temos aLguns vaIones de V"^

assinatados peIo sinat ul(' 0s vatores de V"^ para esses

sistemas foram f ixados com o vato¡ u0 (zero)' no ajuste com

o modeLo de 6[ as e Moset, isso porque esses sistemas não

possuem medidas da seção de choque de fusão em energi as bem

acima daqueLa em que a seção de choque de fusão é máxima e,

portanto, o comportamento da seçåo de choque de fusão nesses

energias (região II) não é bem def inido. 0 ajuste, nesse

ceso, poderia forneceî vaLones ambfguos tanto pare o vaLor

de V"^ quanto paîa os demais par.âmetros, se o paråmetro V"^

fosse deixado Livre.
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VI-4- A secão de choque máxima de fursão-

Nesse regìão de energia, uma quantidade

que paîece sen methor determinada para os sistemas Ieves e

de peso médio é a seção de choque de fusão máxima, or'ÀX.0s
vaIones de (rrñ^x para nosso sistema e para aIguns outros
(extraÍdos da Iite¡atura) são mostnados ne tabeLa vI e

qraf icados em função da soma das masses dos núcLeos

intenagentes (figuca xxxIX). 0 compontamento de or"^x para

os vários sistemas evidencie a inf tuência que a estnutura

nucIear dos núcIeos intenagentes exerce sob¡e a seção de

choque de fusão, como por exempto: a adição de um ou dois
nucLeons de va[ência eo projétiL ou ao aLvo induz uma

dnastica dif erença no vaton da seção de choque máxima de

f usåo. Em particuIan, pena os p¡res de sistemas: 12c+14N e

raflr=frl, óLi+r.2C e 7Li+rzC e r2C+r¿0 e r2C+1å0, os vatOres

da (roarx são de 20l a 301 dife¡entes. uma variaçäo da mesme

ordem de gnendeza á obsenveda para os sistemas 1oB+1ó0 e

taflr+N que Ievam ao mesmo núcteo composto, o 26Rtr e para os

sistemas 118+azFlI e reF+rpF que Ievam eo núcIeo tromposto

rêFl r,
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sist-eraática da seGão de c h o que máx i ma de fusdo

ref -{a/Ec¡,rE ent

23.6 x ?.3
23 .4 x 2.3
22.7 x 2.2
22.2 x 2.1
24 .? x, 2.7
23.5 t 2. 5
25.5 x 2.8
22.3 * 2.9
21 .3 x 2.1
25.7 x 3.2

24 .3 t 3.5
20.7 t 2.3
17.0 t 1.0
13.1 t 1.6
19.4 t 1.6
20 .5 t 2.3
13.7 x 1 .?
23.5 t 3.5
16.2 x 2.4
18.2 r 1 .8
13.3 t 3.0
20.4 x 2.?
18.0 x 2.2
13.3 x 2.3
16.3 t ?.0
15.5 r 1.0
15.1 t 2.0
17.6 t 2.1
?0 .2 x 2.8
15.7 x 1 .7
18.4 r 1.3
19. B x 2.0
13.3 t 1.8
20.0 x 2.1
17 .3 x 2.3
13.2 x 2.0
15. 3 x 2.0
1B.B x 2.0
18.2 x'2.0
18. 1 x 2.7
17 .3 r 2.6
17 .2 ¡ 2.1
18.3 *.2.0
14 .8 x 2.2
15.7 t 1 .9
14.5 x ?.?
15.6 x 2.3
15.3 x 2.5
17.1 r 2.5
14 .3 x 2.0

20
20
16 .7
16.7
13 .4
20.0
27.3
64.7
41 .Ð
41 .2

38.5
23 .1

20 .0

?3 .5
51 .0
31 .0
23.3
36.7
30.2

32.O

48.6

41 .43
33. B

44.5
41 .8
41 .1
47.7
43. ô
40.0
43.3
37 .0
43.8
44.6
53. s
58. B

45.0
43.3
45. 0

48. B
64.34
62. I
32 .2

ú €v --- -/P.nzRe

760 x 40
775 x 40
350 t 50
350 t 50

1121 x112
1132 *'l '13
1150 t1'15
1045 r 85
330 *.74

1263 t 30
1005 t B0
1250 t110
1200 x120
370 r 30

1100 r 50
1200 t 30
1124 *.11?
1150 r 40
1 325 x132
950 r 35

1120 t 30
1313 x132
1150 *115
S91 t 40

1 340 x107
1170 t 85
1116 t 45
117? ¿ 75
fl18 r 56

1200 ,t100
1136 r 48
540 t 54

1210 x 48
1250 r 4B
1237 x 41
1233 t1 00
1216 r 38
1257 r160
1144 t 39
1130 t 65
1130 È113
1260 x120
1?40 t B0
1170 r 30
1240 x140
1180 x 70
1100 t110
1100 t110
1060 t106
1 206 x120
1080 t100

5.67
s. 75
I .47
6.56
6. B0
7 .12
6.72
6. 84
6.60
7 .01
6.58
7.03
7 .61
7.55
7 .58
7 .86
7 .33
7 .84
7 .51
7. 66
7 .84
8.14
7.51
7 .41
B. 33
8.31
B.4B
ô. 80
7.?3
7 .71
8.72
7 .56
7 .82
B. 05
8.06
8.45
7 .95
9. 06
7 .81
8.08
8.10
B .53
8.50
8.00
3.15
8.67
8.70
8.40
ð.32
8.40
8.70

lf fu-
- 6lxA 1./3 +ãt/3

1 6Li+'¿f _1sNe
? óLi+1sf -1eNe
3 2Li+rrC -1eNe
4 7Li+r¡f -:!()Ne
5 aoB +rrB -21Ne
6 1rB +1¡.8 -:rzfr,lg
7 t?E +rrB -2sNa
B 1oB +r+N -24Mg
I t:rC +r¡f -l4Mg
10 1<)B +1.É0 -aótì L

11 1rf +r,'N -2d,Fl L

12 1oB +rz0 -â|.2Ê[
13 ,.iìf +1r:'N -27ßL
14 12C +ra0 -:!¿r5i
15 a?f +rzü -j¡e5i
1E 1aC +rê0 -ro5i
17 14.N +1ó0 -iroP
1B 1aC +L,pF -srP
13 zoNe+r2E -n:25
?0 1ó0 +r¿0 -:J25.
21 1'rB +zzA[-:""Fì r
22 12f +r¡¿,Mg-ssFì r
23 12f +zzÃL-seK
24 1af +âìß5i-..Ca
25 aeF +1.¿F -ssFl r
?-8 12f +';¿,25i-<1f a

27 1¿0 +z.,Mg-aoEa
28 12f +so5i_+,¿Ea
23 14N +z'zâ[_+r¡.
30 r=,N +n'2ÃL-+aCa
31 1é0 +eéM9_a"Ca
32 14N +2e5i-<a5c
33 1s0 +¡+Mg-a2Ca
34 1ó0 +?7Ã L -<s5c
35 1ó0 +?ê5L-1nfi
36 ró0 +2e5i-o!.rTi
37 1ê0 +2zFt-o"r5c
38 1é0 +so5i-4éTi
33 1å0 +;.2d¡5i-4óTi
40 1eF +:¡zFl l-4éTi
41 2oNe+2óMg_4"Ti
4? rsNa+z3Na-a¿Ti
43 1eF .r2er$i-r¿2V
44 :roNe +¿zQl-'r'rV
45 ¡.eF +s<)5i-,.yU
46 1¿,0 +¿of a-séNi
47 :'.¿5 +zarrìg-$óNi
48 1eF ++oEa-reCu
43 325 +27A |. -ggf u
50 53ïiE L +zzAl-.<7i
51 3rf L++sTi-.¡:5y

4.11
4 .17
4 .20
4.26
4 .38
4 .45
4.51
4.56
4 .58
4 .67
4.70
4.73
4.76
4.80
4. 86
4 .31
4.33
4.35
5.00
5.04
5 .22
5. 25
s. 2s
5.33
5.34
5. 36
5.40
5.40
5.41
5 ,47
5.48
5.48
5.51
5.52
5.56
5 .53
5 .62
5. 63
5.66
5.67
s .68
5. 63
5.70
5 .71
5. 7B
5.34
6.06
6.03
6 .17
6.27
6.31
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Uma tentativa de obtenmos mais

informaçðes sobre a si stemåt ica dos vaLores da seção de

choque máxima de fusão, foi dividir o vato¡ de orñÂr por
R.t, o que corresponde a diminuin o efeito de geometria do

sistema, ou seja subtrair o efeito do tamanho dos núcteos
interegentes da seção de choque måxima de fusão. 0s vaIores
da quantidade o-ñet/R"2 também são apresentados na tabeLa VI

para os diversos sistemas e graficados em função das masses,

figura xL. 0bservando esse figuna notamos que os vaLores de

orn^t/Rrt parecem osciIar, epesan das barras de enîo serem

grandes.

5e conside¡armos esse comportamento

osciIatório, é interessante notar que os máximos e mínimos

dessas epenentes oscitaçðes envoIvem, a maioria, sistemas em

que ambos os núcIeos, aLvo e projétiL, säo múLtipLos de

aIfa, sendo excessão o sistema (23) 12C+zzR[, cuja seção de

choque måxima reduzida é um pouco maio¡ que a dos vizinhos
t2c+2¡5i e roB+r¿0. Dos sistemas que são mínimos dessas

osciIaçðes (4,3,14,?0,27,46), o (g)1aC+12Cr (14)128+1ó0e

o (20)roQ1rrQ, são sistemas mui to estudados e apresentam e

funçåo de excitação com osciLaçðes que são essociadas a

nessonânci as moIecuL a¡es (5p76, KoTg).
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tlpesan da identificação de possÍveis
efeitos de estrutura dos núcIeos interagentes que teriam
inf Luência nos vatones de R, e na seção de choque máxima de

fusão, ainda não há um ctaro entendimento do porque tais
efeitos se manifestariam em atguns sistemas e não em outros
com ceracterísticas semethantes, como por exempIo, os

sistemes 1ó0+1ô0 e 2oNe+rzf , ambos são sistemas em que os

núcIeos interegentes sËo mút tiptos de aLfa e formam o mesmo

núcIeo composto ¡25, poném epresentam uma diferença de 3st
na seção de choque måxima de fusão, e 40r na seção de choque

máxima reduzida. 0s sistemas (30).oN+azRI e (za)t2c+2zt¡[

também epresentam grandes diferençes no vaIon da seção de

choque máxima de fusão, diferença essa que se matém ao

etiminarmos o efeito de tamanho dos núcteos. 0u ainda o

sistema r¡C+27tlt, QUe possui uma o,'ñâx rtduzida maior que e

do IrC+2.Si.

ocorner através do

de choque de fusËo.

Tatvez um entendimento me Lhor

estudo do fenômeno da Limitação da

possa

seção



r5t

fV-5-Liritacdo da sGrGão de choque de fusão_

0 vaton da seção de choque máxima de

fusão e a correspondente enengia no neferenciaL de centro
de messe, poderi am ser associ ados e uma mudança de

compontamento da competição entre o processo de fusão e os

out nos processos. como iá di ssemos antenionmente ¿ negião

de energia onde se inicia a Iimitação da fusão é uma região
de transição entne a negião I, onde as ceracterísticas do

canal, de entrada governem o pnocesso de fusão e a região
IIl, onde es caracterlsticas mecîoscópicas do núcIeo

composto (barrei¡a de fissão) são determinantes. É de se

esperen que os vatones de opue variem suevemente entre
esses doiE extremos.

fonsideramos até ðgora ¡ ãpenas es

ceractenísticas do ceneI de entrada no intuito de entender o

processo de fusão, ou seja: a Limitação ena justif icada peLa

existência de um raio crítico de seperação entre os núcIeos
interagentes. uma outna abordagem do probtema é dada petos

modetos que Ievam em consideração as caracterÍsticas do

núcLeo composto. Esses modetos assumem que o processo de

fusão é timitado peIo måximo momento angutan que o núcIeo

composto pode suport.ar, numa determinada energia de

excitação. Bentre esses modeIos destacamos o modeto da

Linha estatística de Yrast, o modeLo de densidade de níveis
e o modeIo de múLtipLas etapas, todos já citados na parte
teóric¿.
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R retação entre Ex e !.,{,Q," r j)
investigada pere vårios sistemes diferentes que Ievam à

f o rmação do mesmo núc I eo compos to, ( onde E*=E". *O

corresponde à energia de excitação do núcIeo composto e

'9r,u 
=

o7. I ttr¡z determinado a pantir dos vaLores da seção de

choque experìmentat de fusão, através da aproximação de

ocorte abruptou), permite venificar a vatidade desses

modeIos.

Esse gråfico

regiðes com comportamentos

esquematicamente na f igura XLIV.

ser associadas ås três regiðes de

x 1/Es¡ (f iguna XXM.

epresenta também três

diferentes, iLustrado

Essas três divisðes podem

energias num gråf ico oru¡

J(

E

0., (0.r*

FIC. XLIV.

Ilwtração esquenúttica da eneryia de excitação versus o mo,nenlo angular crítico Et x
l,(.r(Lcr + I ).

1)

I[

l
I
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5e a Iimitação de oF é drrvida 
epropriedades do núcLeo composto formado, o mesmo Iimite 

em"0ad sená aLcançado para uma mesma energia de excitação
para todos os sistemas que formem um determinado núcIeo
composto' Na f iguna xLV aplesentamos tar. gråf ico pena os
sistemas 1óo+<ofa, r'5+2*Hg e 2ê5i+2c5i que fonmam o núcteo
composto EóNi. A semel.hança de comportamento e, em
particulan, a coincidência dos vatones de crF pana os tnês
canais de entrada ne negião II, sugere que a Limitação seja
imposta peLas prop.iedades do núcIeo composto. e tinha
diagonaL pontithadà repnesenta a Iinha ,,estatistica,, 

de

Ylast, catcuLada com r<¡=.1 .Z1fn e Â0=1SMeV na

parametrização de Lee et aL.(Leg0), e que repr-oduz muito bem

o comportamento dos tres sistemas nessa região de enenqia.

QnáLise idêntica foi feita pana os

sistemes t.0+2ztl I e 1eF+z4l.lg pon Lee et at.(Leg1) indicando
que esses dois sistemas também seguem a Linha estatÍstica
de Yrast ne região II e a fusão é, pontanto, Iimitada peLas
propriedades do núcLeo composto .35c.



154

160, t

t(c.ø
100

ø

O r00.ø

01 d
û

'n 50{
,
UJ

60. s

cc. ø

2Ø. ø

e.0
0s. 50s. I S0o. I 500. zøøø, zsoø. 3øøø. 0 500 tæ0 l5æ

l.r(1., + 1¡ 1".(l.r+ t)

I.'IC. XLV.

Ltttrgiu tle ercituç:rk¡ D* ettt fwryûo clo nrcnrcnro angular crírico 1",

ctúrutlu diferentes lcvanr]o ctos respectivos núcleos con"tpostos, 5ó¡l¡

prtra canais de

, 43sr, ref.

IIIEJ c La81

B¡ =8 \leV B¡ =Q I

III
+

II

I

__ê_
-N-

l6o +toca

æs + z{ },lg

28s¡ +¿8si

+

-t+-

-ê-

- 
Yr¡¡l L¡nc

+
<t

++.

o '60 .zlr
o lgF .2(Mg

St¿listic¿l Yrast Line
t l,".o s



155

0conre, porém, pãf a certos sistemes pere

uma mesma energia de excitação os vaIores de " [.,, são

totaLmente diferentes, como é o caso, pof exempLo, dos

conjuntos de sistemas: (1oB+1rC e t'18+rzc)zrNa;

(..8+zzAt, rt¡+rçF e 12C+e¿l,lg)t.Fl n, mostrados me f iguna XLVI.

Nessa figuna temos os vaIores de '-[g', obtidos da anátise

do potenci aL .íptico dos dados de espaLhamento etástico

medidos simuLtaneamente com os pnodutos da fusão e os

vaLores de "L' obtidos dinetamente dos vaIores de op.

Podemos observan que em baixas energias (negião I) os

vatores de * i-.u pana esses sistemas ecompanham os

nespectivos vaIores do momento angutan nazante <Ig) do canal

de entnada. Qcima de um detenminado vaLor de Ex ocorne um

af astamento graduaL dos pontos experimentais em neLação ao

vaIores de {r, essociado à impontância cîescente dos outros

canais de reação. Como podemos obsenvar não há coincidência

dos pontos expenimentais desses sistemas em nenhuma região

desse gráf ico sugerindo que a Limitação não é imposta peLo

núcIeo composto mas, ainda, po¡ canactenlsticagdo canaI de

ent¡ada.
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rv-ê-gFàr.r de I iberdade de assi¡etria de r-r1sse

F inf Luência do gr¡u de tiberdade de

assimetria de massa do canaI de entnada na competiç,åo entre
o procÊsso de fusãú compLeta È reaçðes perifènic¡s
(diretas, prufundamente inetåsticas), þem corno, outlos
pnotressos ern enÈrgias rnais aLtas: ,,prÊ-compound,,, ,'bre¡k_

up",umas5ive-trinsfer", que chamaîemos genericamente de

fusão incompIeta, tem sido rÈcentemente investigada.

Em particulan, ¡ fusão incompIeta, que ê

caracterizad¿ por uma transf erËncia parcial. da quantidade de

movimento (momentumJ do canel, de entrada ao sistema
cornposto, compete fortemente corn a fusão compIeta Èm

energias m¡is ¡[tas.

Ë verificado experimentaLmente que ¡

fusão incornpLeta depende das m¿5sas do projétiI e do aIvo,
da ¡ssÍmetria do sistem¡ e da energia do projÊti L, conformÈ

nos mostra a sistemåtic¡ f eita por chan et al.. (f hg6l,
apresentada na f igura XLViL

I
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vkr
(cnr/ns)

<R>
(%)

Rc:¡clion

A
fr
V

1 0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

lo
il
t2
tl
l4
¡5

ró
t7
It
¡9
20

2t
22

23

2a

25

26

27

2E

29

l0
lt
12

tl
l4

2.89

3.02

3. rl
3.22

1.24

t.25
1.34

1.56

J.68

3.71

l.E I

1.89

3.92

4. il)
4.tI
4. t3

1.21

4.2J

4.23

1.1I

1.34

4.16

4.45

4.5J

4.5'l

4.60

4.68

1.78

4.84

J.4l
5.50

t.7l
5.80

5.8 7

99.5 r l.
99.8 t 4.

91.2 ¡ 4.

97.3 x 4.

97.4 x 4.

97.E I 4.

100.5 r i.
9E.0 r 4.

97.0 x. 4.

9ó.ó t 4.

94.0 r 4.

95.6 t 4.

97.J r 4.

98.5 t l.
97.0 r l.
95.8 r 4.

98.5 r i.
97.i r i.
91.0 r 4.

92.2 t 1.

95.1 r 1.

91.4 r 4.

94.0 t 1.

95.5 + 4.

96.0 t l.
92.0 t 4.

89.5 r 4.

9t.0 r 1.

88.0 r 4.

E5.6 r 4.

Et.O I 4.

81.0 + 4.

79.0 I 4.

81.0 I 4.

r{Mg + ¡'lvlg
trp * tl¡¡
ItF + ocr
trp * rt5¡

æNe + ðca
reF + ¡rAl

mNe + totrlg
160 + ¡tAl
160 + æca

llp * !t¡¡
,tF * .C,
lip . rt5¡
ll¡ * lr¡¡

t'Nc + r.lug
rtNe + ¡6lrlg
l.N + ttNi

þNe + tttvlg
þNe + t.y,
l'N + oca
lr¡ * rt5¡
lr¡ * rr¡¡

DNe +,lNi
bNe + {C¡
þNe + ¡tAl
nNe + róMg

16() + oNi
16() + oc¡
160 + rtAl
,tN +.co
lr¡ *,!l¡¡
ltN + mca
160 + ¡tAl
t,o * rC,
r^t) . -¡¡

0.9

o.B l¡
ttt
I

o.7
3 4 5 I

x/IZ(E";V")/¡rJ (cm/ns)
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Nessa figura é mostrado um gråfico de

(R) vensus Vr, onde:

(R)= Vo"r/V¡¡6= (V) /VNccose e V.=[2(E"r-V" ) l¡t)tzz (70)

vo." ou (v) é o centróide do espectro de

veIocidade, determinado expenimentaLmente.

v¡"cos0 é a veLocidade dos resíduos de evaporação

provenientes da fusão completa.

vL é a vetocidade reIativa do núcLeo mais Leve do

cenat de entrada.

vD é a energia coutombiana (no centro de massa)

p é e messe neduzida do sistema.

0esse gnáf ico o desvio de <Rl do vaLor

1,0 (apenas fusão compteta), está netacionado com a razão

entre e fusão compteta e incompteta, isso porque a fusão

incompIeta pode Levar à pnodução dos mesmoq resÍduos que a

fusão compIeta. Entretanto, os núcteos nesÍduais
provenientes da fusão incompLeta, p¡ovocem um deslocamento
no centróide da distribuição de veIocidade dos nesiduos de

evapocação em retação ao vaLor determinado peIa evaporação

isotrópica do núcteo composto, conforme é mostrado ne figura
XLVIII.

R diminuição da razão (R) com o eumento

da energia de bombardeio, pere todos os sistemas, é

praticamente Iinear com a veLocidade neLativa vL e é

observado que a contribuição da fusão incompIeta cîesce com

a energi a de bombardeio, sendo que o I imi a¡ do desvio da

f usão compIeta é apnoximadamente st'lev/nucIeon (chg6).
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Hå evidênci as de que o des Iocamento

obsenvado ne vetocidade depende da assimetria de messa do

canaI de entrada. R figuna XLIX(a) e (b) mostram uma

comPanação ent¡e os sistemas'aN,r"g, aoNe + ¿oCa e o par de

sistemas 2oNe+z.l,l9 e 14N+aoCar coFtespondentes a n=0.13 e

0.48, onde n=(Fl--4")/(Êr+F") ê o paråmetno de assimetria de

messa. É nítido na f igura que o sistema mais simét¡ico
exibe um desIocamento em vetocidade menor que o sistema mais

assimétnico o que suqene que a seção de choque de fusão
imcompLeta é maior pere canais de entrada assimétricos em

netação aos simétricos.

Por outro Iado, ume vez nemovidos os

nesíduos de evaponação provenientes da fusão incompLeta
através da aná[ise dos espectnos de vetocidade, podemos

verificar que pena os sistemes mais simétnicos havená ume

Limitação maior do processo de fusão. uma evidência mais

clara disso é obtida com e compacação de difenentes canais
de entrada simétricos e assimêtricos que poputam o mesmo

nücLeo composto. g figuna L mostna taI comparação pera os

sistemas (1¿0+¿oCe e 2¡Si+zôSi)róNi e (aeF+roEe e

325+27t¡[ )¡¡scu das nef erênci as vizs, Dig1, Roô3 e Rog5, onde

notamos gue há ume centa saturação no vaLon da seção de

choque de fusão para os sistemas assimétnicos.
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Dent ro des te enfoque, podemos t ambém

f azer uma comparação entre o compontamento da seção de

choque de fusão do sistema deste trabaLho, 118+2ztlt, e o

s i s tema reflrep, medido por out ¡o memb¡o do grupo, ambos

fonmando o mesmo núcteo composto, o sotlr (f igura LI). Nessa

f igura o pFocesso de Limitação da seçËo de choque de fusão

pode faci tmente se¡ visuatizado se minimizarmos os efeitos

da parte geométrica e da ba¡neira de interação desses dois

sistemas. Pa¡a tanto, consideramos a seção de choque de

fusão reduzida oFAso=orEcñ /R"2 em função da energi a

reIativa menos a barreira de interação, (Ecñ_VD ) (E"" é e

energia no referenciaI de centro de massa e v" é o vator do

panâmetro aItura da barreina). Essa openação corresponde e

nonmaIizarmos a região I da função de excitação pera ambos

os sistemas, QU€ pesse egore a ter uma inctinação de Í:

ûr=f,R¡2(1-V¡ /Ec,r)

spEcr /R.2¡t ( Ecñ-VD ) C70,

Qs energias de bombardeio disponfveis

no Laboratório Pel.tetron pere os projéteis teF e 1rB

pecmitem que se atcance apenes o início da região II,

confopme pode ser visto na figura LI. Essa eneî9ia, porém, é

suf iciente para fornecer indícios de Quer pare o sistema

assimétrico, a seção de choque de fusão tem ume tendência a

satuFap, enquanto que/ pare o sistema simét¡ico há tendência

a rrma timitação mais forte da fusão.
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Eom o intuito de inveÉtigan os

difenentes compontamentos da seção de choque de fusão para

sistemas simétcicos e assimétricos, const¡ufmos os gráficos

spEc"/R.z x (E"r-U¡), para atguns conjuntos de sistemas, tendo

o azQt como atvo, conforme apresentado ne figura LII.

Ê partir do gnáfico de orEc"/R.2 ¡

(E"r-V. ) podemos dete¡minar o ânguIo entre a ¡eta com

coeficiente r e a reta que methon ajusta os vatores

experimentais ne região II, e que chamaremos de q, conforme

esquema apresentado na f igura LIII(a). Essa grendeza estå

intimamente Iigada à intensidade da Limitação sofrida peto

processo de fusão.

0 gråfico com o ånguto q em função do

coeficiente de assimetria de messe, n-(Fr-Q")/(Rr+Hr),

paFa os sistemas que tem o 27tl I como núcteo etvo,

juntamente, com atguns outros sistemes que tem o 1eF como

núcIeo-projétit é mostrado na figura LIII(b). Verificamos

eu€r com o aumento da as.simetria de messa do canat de

entrada há uma diminuição gnaduat desse ånguto, o que

coFresponde a uma maio¡ Limitação do processo de fusão para

os sistemas simétricos.

Esse comportamento sugere QUÊ,

provaveImente, a competiçËo dinâmica com outros processos é

mais pîonunciada nos canais de ent¡ada assimétricos.

tlcneditamos tambêm que exista uma corFetação dessa timitaçËo

com o coeficiente angutar de orEc"/R.2 ¡ (E".-Vr) e a

assimetria de massa. Entretanto, resta, ainda, estabetecer
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aV. CO¡îENTARTOS FINATS.

0 estudo sistemático dos paråmetcos dos

modeLos macroscópicos, mais especificamente dos parâmetnos

do modeIo de 6tas e Mose[ (¡r, V", îcn ¡ V".), assim como os

vatores da seção de choque måxima de fusËo, perã diversos
sistemas disponlveis na Litenatura, poderia nos trazer
aIgumas informaçðes sobre o comportamento da seção de choque

de fusão. Porém, conforme mostrado no decor.rer da anátise

dessa sistemåtica, foi posslveI apenas sugerin, eu€r centas

particuta¡idades no compo¡tamento dessas grandezas devem

estal associadas a detaLhes de estrutu¡a dos núcteos

individuais. uma expticação ctara de como esses detaIhes se

m¡nifr¡trn nlo .¡lrg¡ do¡ modrtos nlcrorcópico¡.

0e fato, tais observaçðes nos tevam a

questionar a base dos modetos mecnoscópicos, principatmente

o fato de admitirem como único greu de Liberdade a sepanação

nadiat entre os núcteos interagentes.

Um gnau de L ibendade edicionat que foi
Ievado em consideraçËo em nossa anátise, foi o grau de

tiberdade de assimetria de massa.
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F assimet¡ia de massa panece estar

entre sistemascon ret acion¡da com a I imi t ação da fusËo

simétricos e assimétricos, confo¡me foi mostnado nas fÍguras
LII e LIII. Nessas figunas, mostpemos e função de excitação
pera atguns sistemas com diferentes paråmetros de assimetnia
de massa e pudemos verifican que o ânguto c, que foi
definido como sendo o ånguto ent¡e a reta que meIhor ajusta
o compo¡tamento da seção de choque de fusão na região
II e a reta com coeficiente angutar Í, no gráfico
oru¡E""/R.z x (E"r - V.), peFece ser ume gcandeza reIevante
paîa caracterizac a Iimitação do procpsso de fusão em função

do panåmetro de assimetria de massa. R seção de choque de

f usão defe¡minada a partir desses cál.cuIos Levaria em

consideração expIicitamente o gFau de Liberdade de

assimetnia de massa.0 gpupo de pesquisa, do quat fazemos

parte, está investigando posslveis caminhos pare dete¡minar
teónicamente a seção de choque de fusËo, considerando
expIicitamente a retaçËo entre o ânguLo q e o parâmetro de

assimetria de messa.



L71

De outro ponto de vista, existe ne

Literatu¡e um t¡ebatho de 6omez del. campo e cotaboradores
(Ca84) com uma proposta que achamos inte¡essante. Nesse
tnabatho, o grau de r.iberdade de assimetcia de messa é

considerado juntamente com a seperaçËo nadi aI e a formação
de pescoço entne os núcteos interagentes, tendo por base o

modeto mais gePat desenvotvido po¡ 5wiatecki e coLabonadores
(5v81,5w82). Esse modeto é baseado no cátcuto da energia
potenci ¿[ nuctea¡ mut tidimensiona[.

Esse cátcuIo tem sido bem sucedido na

neprodução da função de excitação de vá¡ios sistemas de

núcteos pesados, principatmente, devido ao fato desses
núcteos poderem se¡ razoavetmente bem descritos peIo modeto
da gota Lfquida girante. Ent¡etanto, dados de seção de
choque de fusão pepa os sistemas r:zC+14N e r<rB+ró0, que vão
até o Iimite de momento angutar crftico (o momento angutar
peFa quaI a bar¡eira de fissão é nuIa), såo consistentes com

o modeIo da gota r'fquida girante. Tar. f ato, foi para os

autores do trabaLhor ur estímuto paFa investigan a forma do

núcIeo composto 2óRI neste timite e verificar a

apIicabi Lidade do modeto de 5wi atecki para esses sistemas.
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R f igura LIU nos mostra es formas do
ãótlt numa configuração de ponto de seta, ou seja, num ponto
onde e energie potencieL muItidimensiona[ é um mínimo tocaL,
indicado peta tinh¡s pontiLhadas, e e conf igucação no estado
de Yrast, Linha cheia. podemos verificar que com um momento

angutar L=26 fi as fonmas são perecidas (em L=26,6 h, etas
são idênticas), sendo que nesse r.imite as conf iguraçðes são

muito perecidas com aqueIa dos íons de carbono e nitrogênio
em contato.

0 fato da forma do núcteo 2óRI no ponto
de seta ( [inha ponti r.hada) e a do caner. de entrada, nos

Iimites do momento angutar, serem perecidas, indica, segundo
os autores, que outros graus de I iberdade deve¡i am ser
Ievados em conte pera expticar a gnande diferença ent¡e os

vatones da seção de choque de fusão pere os sistemas r.oB+róo

e 12c+1aNr numa mesme energia, no ref erenciat de centro de

messe' Etes, vËo mais atémr sugerindo que taIvez não

devêssemos desprezar o grau de r. iberdade de f ormação de

pescoço papa esses sistenas e que seni a intepessante
investigar se não seriam os nucIeons de vatência dos núcteos
teves, que acFeditamos ser nesponsáveis pop muitas das
ftutuaçðes nos parâmetros dos modetos unidimensionais,
também pesponsåveis por uma possíveI formação de pescoço,
inf tuenciando a seção de choque de fusão através desse grau
de tiberdade.
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tlcredi tamos que ess¡t suge¡tão de 6omez

det Campo e coI aboradores mereceri a ser tevada em

consideração na tentativa de um entendimento mais compteto

da dintmica do processo de fusão.5enia o caso de incIui¡ de

uma fonme unific¡da no t¡atamento, tanto teónico como

expe¡imentat, os outros processos que contribuem para e

seção de choque totat de neação e que competem di retamente

com a fusão. Esses outros mecenismos devem estar
corretacionados a centos graus de Liberdade, como por exempIo,

o acopIamento do cenaL de fusËo eo canel. de tcansferência de

atguns nucteons, e essimetria de massa e a formação de

pescoço, gue se¡iam responsáveis por um pnocesso de difusão

de m¡sse ent¡e o aIvo e o projéti[, que determinaria o tipo

e a intensidade da competição ent¡e mecanismos possíveis na

interação entre os dois núcteos.
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1A5

1 55t 26
1 35t23
86t17
63r12
37x 6
23x 4
22x 5
21* 4
40t 6
24x 4
22¡ 5

Er--¡
(HeV)

Een

( ÌleU )

t/Eea
(lleV)-r

50
48
45
42
40
37
36
32
z3
27
24
22
18

35.53
?4.11
31 .97
29.84
28.42
26.23
25.58
22.74
20.61
19. 18
17. 05
15. 63
12.78

0. 028
0.023
0.031
0 .034
0.035
0.038
o .033
0 .044
0. 049
0.052
0.059
0 .064
0.078

de fusão em função da eneFgia

1098 +

1076 +

1099 +

1119 +

1115 +

1056 +

1039 +

934 +

881 +

624 +

638 +

520 +

134 +

cl 7

(mb)

Tabel a VfI

seclo de choque

-66
-73
-56
-40
-50
-29

-70
-59
-73
-78
-66
-77
-46

Tabel a

funç áo

VIIT

de exc I tac ão p aFâ c ada FGrs f duo
ú7 (Ar)

E ua¡
36 35 34 33 32 31 30 29 28

50
48
45
42
40
37
32
23
27
24
22

4x1
6t1

13r ?
12x Z
ZSx 3
35r S
31t 12

107 x1 4
133t16
114t15
116x"17

82t I
32x1 1

106t13
130t16
1 64r20
1 80t23
142x18
1 49t20
127 x16
115r15

82x12

120r13
104t13
103t13
110r14
ô3t10
67x I
43t 7
33t 5
30t 4
23x 3
21x 3

53t I
67x I
70t10
96t14
97*15

1 40x21
126t19
126t13
132t13
93r14

102r16

1 42x13
142x20
1 58t 24
173x25
1 38t30
204t31
142x21
145x22
111 t21
107t15
45t ô

207 *28
162x23
1 81 x27
130r18
111x17
58t I
36t 7
24t 4
21x 4
31r 6
21x 4

69t12
66t12
64t12
69r12
67 x12
52t I
62x12
53t10
58t11
37x 7
31t 6

1 98t 33
201 ¡34
224t45
226x38
246x43
206t 35
151 x27
123x22
1 00r20
70t13
?7x 6


