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RESUMO

Esta monografia discute o estudo do espalhamento elástico e inelástico para o
sistema 13C + 28Si nas energias 25, 30 e 34 MeV. Esses dados foram tomados no La-
boratório Aberto de Física Nuclear da Universidade de São Paulo em Março de 2019
e publicados na Physical Review C em 2020 [1]. Este trabalho descreve em detalhes
a aquisição e análise dos dados obtidos, até a fase de obtenção dos resultados. Uma
breve discussão teórica dos modelos Óptico e DWBA é apresentada e incorporada na
discussão de resultados. Na apresentação dos resultados, os dados experimentais fo-
ram comparados aos modelos apresentados e utilizando um potencial óptico baseado
no potencial de São Paulo onde o termo imaginário é normalizado pelo fator Ni. O
efeito de excitações do projétil e núcleo-alvo são consideradas em 1- e 2-step DWBA.
As seções de choque experimental para os espalhamentos inelásticos são razoavel-
mente bem descritas considerando uma redução do fator Ni = 0,18. No entanto,
as distribuições angulares elásticas seguem bem descrita pelo fator Ni = 0,78. Isso
sugere que é necessário incluir explicitamente a reação de transferência de nêutrons
nos cálculos. O cálculo mais completo, levando em conta também a transferência, foi
apresentado em [1] e resultou num único fator Ni que descreve simultaneamente os
espalhamentos elástico, inelástico e transferência de nêutrons. A análise simultânea
dos espalhamentos elástico, inelástico e transferência permite definir os parâmetros
do potencial óptico com boa confiabilidade.

Palavras-chave: Reações Nucleares; Espalhamento; Modelo óptico.



ABSTRACT

This work debates the elastic and inelastic scattering for the 13C + 28Si sys-
tem at energies 25, 30, and 34 MeV. This experiment was performed at Laboratório
Aberto de Física Nuclear in Universidade de São Paulo in March 2019 and published
in Physical Review C in 2020 [1]. The data acquisition and analysis are described
in detail in this work. A brief theoretical discussion of the Optical Model and the
Distorded Wave Born Approximation are presented. Along with the presentation of
the results, comparisons between the experimental data and the models presented
are shown using an optical potential based on the São Paulo potential, with the
imaginary term normalized by an adjustable factor (Ni). The effect of the projectile
and target excitations are considered on the 1- and 2-step DWBA. The experimen-
tal cross sections for the inelastic processes are well described considering a factor
reduction of Ni = 0.18. However, the elastic angular distributions are still well des-
cribed by the Ni = 0.78 factor. This phenomenon suggests the need to explicitly
include the one-neutron transfer channel into the calculations. A more complete
calculation, also considering the transfer reaction, has been presented in [1] and
turned out on the simultaneous description of the elastic and inelastic scattering
and neutron transfer by a single Ni factor. The elastic and inelastic scattering and
one-neutron transfer simultaneous analysis allows a trustworthy definition of the
potential parameters.

Keywords: Nuclear Reactions. Scattering. Optical Model.



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1 ESPALHAMENTO ELÁSTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1 PRINCÍPIOS DO MODELO ÓPTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2 EQUAÇÕES DE CANAIS ACOPLADOS E O MÉTODO DWBA . . . 18

2.3 ACOPLAMENTO COM CANAIS INELÁSTICOS . . . . . . . . . . . 20

2.4 METOLODOGIA TEÓRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3 APARATO EXPERIMENTAL E OBTENÇÃO DOS DADOS 24

3.1 FUNCIONAMENTO DO ACELERADOR PELLETRON . . . . . . . 24

3.2 CÂMARA DE ESPALHAMENTO E SISTEMA DE DETECÇÃO . . . 26

3.3 ELETRÔNICA DE AQUISIÇÃO DE DADOS . . . . . . . . . . . . . . 28

3.4 ESPECTROS E IDENTIFICAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS OBTIDOS . . . . . 38

4.1 SEÇÃO DE CHOQUE EXPERIMENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.2 RESULTADOS E COMPARAÇÃO COM CÁLCULOS TEÓRICOS . . 40

4.2.1 Modelo Óptico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.2.2 DWBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5 CONCLUSÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

REFERÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53



8

1 INTRODUÇÃO

O núcleo atômico é um sistema composto por partículas (prótons e nêutrons)

altamente interagentes e que fornece possibilidades para estudos dos fundamentos da

mecânica quântica em condições não perturbativas. Nesse âmbito, uma das grandes

motivações é compreender como prótons e nêutrons se organizam para formar as

estruturas dos núcleos, tanto os estáveis como os instáveis.

Informações sobre as estruturas nucleares podem ser obtidas com a análise das

reações nucleares tais como espalhamentos elástico e inelástico, fusão nuclear, rea-

ções de transferências, break-up (fragmentação nuclear) entre outros. Para atingir

esse objetivo e obter informações confiáveis é necessário conciliar modelos de re-

ações nucleares, que descrevam a dinâmica dos principais mecanismos de reações

presentes, e de estrutura nuclear para reproduzir as seções de choque experimentais.

As reações nucleares são tipicamente classificadas em duas categorias: i) reações

de núcleo composto e ii) reações diretas. A primeira é caracterizada pela formação

do núcleo composto resultante da absorção das massas do projétil e alvo. A energia

interna do núcleo composto é dissipada por evaporação de 1 ou mais partículas

resultando na formação do núcleo residual. Esse tipo de reação é tratada com

base em modelos hidrodinâmicos e estatísticos. A segunda categoria de reações é o

processo de interação súbita, na qual o projétil e o alvo realizam contato por um

breve intervalo de tempo e se separam. Comparativamente às reações de núcleo

composto, o número de graus de liberdade envolvidos são menores.

Esta monografia considera apenas reações diretas binárias, i.e. que envolvem a

participação de 2 partículas. Sendo a e B os núcleos projétil e alvo, respectivamente,

uma reação nuclear binária é do tipo

a+B → c+D (1.1)

onde c eD são os núcleos ejétil e residual, respectivamente. A reação nuclear também

pode ser escrita como B(a, c)D. No caso dos espalhamentos elástico e inelástico, as

identidades dos núcleos são as mesmas, c ≡ a e D ≡ C.
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1.1 ESPALHAMENTO ELÁSTICO

O espalhamento elástico é o processo mais simples de interação entre dois núcleos

atômicos e está ligada aos primórdios da Física Nuclear. A descoberta do núcleo é

datada de 1911 quando Ernest Rutherford teorizou a existência do núcleo após o

experimento da folha fina de Ouro, onde Hans Geiger e Ernest Marsden estudaram

o espalhamento de partículas-α por uma fina folha de Ouro. Suas observações mos-

traram que a maioria das partículas não tinham mudança em sua trajetória ou eram

levemente defletidas, entretanto, algumas poucas partículas eram defletidas em até

ângulos maiores que 90◦ [2, 3]. A observação de partículas α retro espalhadas impôs

um questionamento ao modelo atômico de Thomson.

As observações de Geiger e Marsden foram corretamente interpretadas pelo mo-

delo proposto por Rutherford. Nele, Rutherford considerou que a existência de um

núcleo atômico massivo e de carga positiva em que os elétrons (carga negativa)

estariam orbitando em torno do núcleo.

Figura 1: Esquema simplificado do espalhamento de Rutherford de um projétil

incidindo em um núcleo com parâmetro de impacto b. Após a interação, o projétil

é espalhado por um ângulo θespalhado. Adaptado de [4]

.

O diagrama do espalhamento é representado pela Figura 1. Na descrição clássica,

o retroespalhamento das partículas α ocorre em colisões frontais, com o parâmetro

de impacto b→ 0. O número de partículas espalhadas num ângulo θ é definido pela

seção de choque diferencial do espalhamento (dσ(θ)
dΩ

). Considerando que a partícula
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α incidente interage com o núcleo-alvo através da interação coulombiana, a seção de

choque (de Rutherford) é dada por

dσ(θ)

dΩ
=

(
Z1Z2e

2

4Ec.m.

)2
1

sen4(θ/2)
(1.2)

onde Z1 e Z2 são os números atômicos do projétil e do alvo, respectivamente, e θ é

o ângulo de espalhamento. Ec.m. é a energia de incidência no referencial do centro

de massa e e2 = 1.44 MeV.fm. Para o espalhamento na qual o núcleo-alvo encontra-

se em repouso no referencial do laboratório, Ec.m. está relacionada à energia de

incidência do projétil (Elab.) através

Ec.m. =
A2

A1 + A2

Elab. (1.3)

onde Ai é a massa atômica do projétil (i = 1) e do alvo (i = 2) em unidades de

massa atômica (u.a.).

A Equação 1.2 é válida para descrever o espalhamento elástico em energias Ec.m.

abaixo da barreira coulombiana VB, definida, aproximadamente, como:

VB ≈ 1.44
Z1Z2

1.3
(
A

1/3
1 + A

1/3
2

) [MeV] (1.4)

Em energias próximas de VB e acima, o espalhamento elástico passa a ser influ-

enciado também pela interação nuclear, resultando em desvios das seções de choque

diferenciais com relação à Equação 1.2. Tais desvios permitem estimar o raio do

núcleo atômico como sendo da ordem de 10−15m.

A descrição correta do espalhamento elástico requer a sua formulação dentro da

mecânica quântica. Nela, a seção de choque do espalhamento elástico quântico é

idêntica à descrição clássica mas com a previsão de efeitos de interferência constru-

tiva/destrutiva que dependem do regime de energia e massas dos núcleos.

O comportamento da seção de choque diferencial do espalhamento elástico per-

mite obter informações sobre o núcleo atômico, como o seu raio nuclear. A análise

sistemática, realizada em diversas energias de incidência Elab. e para várias combi-

nações projétil-alvo oferece a possibilidade de estudar efeitos da deformação nuclear

(desvios da superfície nuclear com relação à simetria esférica), por exemplo. O
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estudo de outras reações nucleares, como espalhamento inelástico e transferência,

amplia as perspectivas de uma descrição precisa da estrutura nuclear.

1.2 OBJETIVOS

Esta monografia apresenta em mais detalhes o estudo do espalhamento elástico e

inelástico do sistema 13C + 28Si nas Elab. = 25,0, 30,0 e 34,0 MeV. As medidas foram

realizadas no Laboratório Aberto de Física Nuclear da Universidade de São Paulo

e foram publicadas na Physical Review C [1]. Apresento os fundamentos básicos

dos cálculos teóricos para o modelo óptico e o Distorted Wave Born Approximation

(DWBA, sigla em inglês), no Capítulo 2.

Os modelos para a estrutura nuclear podem ser classificadas em modelos cole-

tivos e modelos de camadas. No primeiro, os estados nucleares são construídos

a partir dos movimentos de vibração e rotação da superfície nuclear e caracterizado

pelo movimento coordenados doe nucleons (prótons e nêutrons) que compõem o nú-

cleo. Modelos de camadas estão no outro extremo, e descrevem os estados nucleares

como interações entre os nucleons de valência imersos num campo nuclear médio.

Como será apresentado no Capítulo 2, a deformação do núcleo é o principal ingre-

diente nos cálculos de reações diretas para o espalhamento inelástico. A deformação

nuclear pode ser modelada a partir da probabilidade de transição eletromagnética

B(Eλ), que é um parâmetro associado à dados experimentais de decaimento gama

ou excitação coulombiana. Dessa forma é possível estabelecer uma ponte entre pa-

râmetros experimentais e a seção de choque de espalhamento inelástico.

No Capítulo 3, discuto o arranjo experimental utilizado para as medidas. A

análise dos dados brutos é discutida no Capítulo 4 juntamente com cálculos teóricos.

Será discutido o comportamento das curvas teóricas em função do potencial de

interação efetivo e da deformação considerada.

Não serão abordados reações de fusão nuclear e de transferência de nucleon. Isso

não significa, de modo algum, que as contribuições desses mecanismos de reações

nucleares sejam desprezíveis. No caso da fusão nuclear, sua contribuição pode ser
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considerada fenomenologicamente, através de um potencial imaginário no forma-

lismo de reações diretas.
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Alguns dos observáveis mensurados em experimentos de reações nucleares são

as seções de choque (diferencial ou total) em função do ângulo de espalhamento

do ejétil ou da energia de incidência do projétil. Portanto, o principal objetivo da

teoria de reações diretas é prever essas seções de choque resolvendo as equações de

movimento do sistema.

Para uniformizar a linguagem, uma reação nuclear de 2 corpos é usualmente

representada como a+A→ b+B ou, de forma compactada, A(a, b)B, sendo a e A os

núcleos projétil e alvo, respectivamente. Os núcleos b e B são o ejétil (normalmente

a partícula detectada) e o residual. No caso de espalhamentos elástico e inelástico,

B ≡ A e b ≡ a. No jargão da teoria de reações diretas, os sistemas a + A e b + B

são denominados de partições de entrada e saída, respectivamente.

Para regimes de energias não relativísticas, a equação de Schrödinger deve ser

resolvida introduzindo os ingredientes necessários que descrevem as estruturas in-

ternas, tanto do projétil como do núcleo-alvo, e o potencial que governa a interação.

A hamiltoniana da partição de entrada α, i.e. do sistema núcleo-projétil e alvo, é

genericamente escrita como:

Hα = KR +Hp(εp) +Ht(εt) + Vα(Rα, εp, εt) (2.1)

onde KR é o operador energia cinética (≡ − ~2
2µ
∇2
R) atuando na coordenada relativa

~R. Hp(εp) é a hamiltoniana interna que descreve o estado do núcleo-projétil (equi-

valentemente para o núcleo-alvo com o termo Ht(εt)). V (R, εp, εt) é o potencial

responsável pela descrição da interação projétil-alvo. Eventualmente deve-se forne-

cer também os ingredientes para a descrição das partículas que resultam da reação

quando estas são distintas dos núcleos projétil e alvo.

Em princípio, deve-se recorrer à equação de Schrödinger dependente do tempo.

Sem demonstrações, a solução dependente do tempo é equivalente à solução inde-

pendente do tempo e que é predominantemente implementada nos algoritmos (Mais

detalhes podem ser encontrados nas seções 4.1 e 4.2 da referência [5]). A função de
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onda Ψ(R, ε) é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo

HΨ(R, ε) = EΨ(R, ε) (2.2)

Trata-se de uma equação diferencial de segunda ordem cuja solução deve considerar

as condições de contorno adequadas para descrever o espalhamento. Nos limites

em que a partícula incidente está muito longe do centro do potencial de interação

Vα(Rα, εp, εt), sua função de onda é descrita por uma onda plana. Após a reação,

diversas ondas esféricas são geradas tais que, no limite assintótico (R→∞) temos

Ψ(+)(R, ε)→ φp(εp)φt(εt)e
i ~K0

~R + ondas esféricas (2.3)

O superescrito "(+)" denota a solução envolvendo ondas esféricas emergentes. As

informações relevantes para a descrição das diversas reações diretas estão contidas

nos termos de "ondas esféricas"(ver Capítulo 8 na Ref. [6]. Assim, podemos escrever

soluções das ondas esféricas do tipo eiKR

R
,

Ψ(+)(R, ε)→ Φα(εα)ei
~K0
~R + Φα(εα)fα,α(θ)

eiKαRα

Rα

+
∑
α′ 6=α

Φα′(εα)fα′,α(θ)
eiK

′
αRα

Rα

+
∑
β

Φβ(εβ)fβ,α(θ)
eiKβRβ

Rβ

(2.4)

onde os 3 últimos termos descrevem diferentes processos, a saber: espalhamento

elástico, espalhamento inelástico e processos que levam a partição final β 6= α, como

reações de transferência de nucleons. A função f(θ) é a amplitude de espalhamento

num determinada direção θ (no referencial do centro de massa do sistema).

Dentro da mecânica quântica, a seção de choque diferencial ( dσ
dΩ
) é definida como

o fluxo de partículas que atravessam uma área dA = r2dΩ, centrado na direção θ̂,

por unidade de fluxo incidente. A partir dessa definição e explorando o conceito

de densidade de corrente de probabilidade, demonstra-se que a seção de choque

diferencial para a reação que leva ao canal α → β é completamente determinada

pela amplitude de espalhamento

dσ

dΩα→β
=
vβ
vα
|fβ,α(θ)|2 (2.5)

Analogamente, a seção de choque diferencial do espalhamento inelástico (elástico)

é definida em termos da amplitude fα′,α(θ) (fα,α(θ)). Neste ponto, é usual definir a
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matriz de transição (matriz-T ) [5]:

Tβ,α(θ) = −2π~2

µβ
fβ,α(θ) (2.6)

tal que
dσ

dΩα→β
=

µαµβ
(2π~2)2

∣∣∣∣Kβ

Kα

Tβ,α(θ)

∣∣∣∣2 (2.7)

Ainda, para o canal de reação β, é possível determinar uma expressão integral

para a matriz de transição Tβ,α(θ). Explorando o método de Green, para solução de

equações diferenciais não-homogêneas, obtém-se

Tβ,α(θ) =

∫ ∫
ei
~Kβ ~RβΦ∗β(εβ)Vβ(Rβ, εβ)Ψ

(+)
Kα

(Rα, εα)dεβdRβ (2.8)

Em resumo, toda a dinâmica da reação nuclear está presente na função de onda

de espalhamento Φ(+) que, formalmente, é determinada a partir da equação de

Schrödinger independente do tempo. A resolução da equação na prática requer, em

primeira análise, uma redução do número de possíveis canais de reações (espaço de

fases) explicitamente incluídos na função Φ(+). A restrição do espaço de fases é

motivado pela complexidade computacional em tratar numericamente vários canais

de reações e pelo interesse em analisar o efeitos de alguns poucos canais numa

análise comparativa com dados experimentais. Dentro dessa motivação, a equação

Equação 2.2 é aproximada pela seguinte:

HeffΨmodelo(R, ε) = EΨmodelo(R, ε) (2.9)

onde Heff é uma hamiltoniana efetiva. É importante ressaltar que esta hamiltoniana

efetiva é complexa, dependente da energia e não-local. Além disso, ela engloba

efeitos de canais não considerados explicitamente na função de onda de espalhamento

Ψmodelo. Por isso, os potenciais que entram na Heff são geralmente determinados

fenomenologicamente através de procedimentos de ajustes a dados experimentais.

Com relação à equação de Schrödinger independente do tempo a ser resolvida

(Equação 2.9), para simplicidade da apresentação, estamos ignorando os spins dos

núcleos. Isso não implica que os spins das partículas não produzem efeitos na descri-

ção do espalhamento. Além disso, considerando que o potencial óptico depende ape-

nas da coordenada relativa R, torna-se conveniente buscar soluções gerais cuja de-

pendência angular (θ, φ) são descritas pelas funções harmônicas esféricas Y`,m(θ, φ).
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A equação radial também pode ser expandida numa base de harmônicos esféricos.

Esse método é conhecido como expansão de ondas parciais (ver Capítulo 8 na

Ref. [6]). Na prática, substitui-se uma equação de Schrödinger independente do

tempo por uma soma de equações radiais para cada onda parcial `. Em contrapar-

tida, a solução de cada onda parcial é mais fácil de ser implementada computacio-

nalmente e geralmente algumas ondas parciais contribuem significativamente para

as seções de choque.

A seção de choque diferencial está relacionada à amplitude de espalhamento

(Equação 2.5) e que, dento das aproximações consideradas no modelo óptico, é dada

por:

f(θ) = fC(θ) +
1

2iK

∞∑
`=0

(2`+ 1)e2iσ`(S` − 1)P`(cosθ) (2.10)

O primeiro termo é a amplitude de espalhamento do espalhamento coulombiano

puro, i.e. considerando apenas o termo UCoul.(R). Os coeficientes σ` é a defasagem

na função de onda de espalhamento introduzida pelo potencial Coulomb para cada

onda parcial `. S` é o coeficiente de reflexão ou, mais reconhecida como, matriz-S.

2.1 PRINCÍPIOS DO MODELO ÓPTICO

Em termos do espaço de fases, a aproximação mais básica equivale a considerar

apenas os estados fundamentais dos núcleos projétil e alvo o que considerar efeti-

vamente apenas o canal de espalhamento elástico. Neste caso a função de onda de

espalhamento contém apenas os dois primeiros termos da Equação 2.4. A hamilto-

niana efetiva é expressa como

Heff = KR +Hα(ε) + Uα(R) (2.11)

A interação efetiva Uα(R) leva em conta os efeitos de acoplamentos dos canais

de reação não-elástico (por exemplo, canais inelásticos e transferências) no espa-

lhamento elástico e, como mencionado anteriormente, é um potencial complexo,

dependente da energia, não-local. A parte imaginária do potencial leva em conta a

perda de fluxo de probabilidade do canal elástico para outros canais. A dependência
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em energia é geralmente incorporada fenomenologicamente, ajustando os parâme-

tros do potencial. Já a não-localidade do potencial Uα(R) é raramente levada em

conta e por vezes introduzido através de um fator de correção aos potenciais locais,

conhecido como fator Perey [7]. O potencial Uα(R) que contém essas características

é chamado de potencial óptico.

O potencial efetivo contém ainda o potencial coulombiano (UCoul.(R)). Assim, o

potencial óptico efetivo é

Uα(R) = UCoul.(R) + UNuc.(R) (2.12)

onde UNuc.(R) é o termo nuclear do potencial óptico. O termo coulombiano corres-

ponde ao potencial de uma esfera de raio Rc com carga Ze uniformemente distribuída

dada por:

UCoul.(R) =


ZpZte2

2Rc

(
3− R2

R2
c

)
se R ≤ Rc

ZpZte2

R
se R ≥ Rc

(2.13)

Para o termo nuclear, considera-se um potencial central complexo do tipo

UNuc.(R) = V (R) + iW (R) (2.14)

O potencial nuclear é usualmente descrito por um potencial atrativo, de alcance

ligeiramente maior que o raio de matéria nuclear e difusa. É comum utilizar funções

tipo Woods-Saxon

V (R) =
Vr

1 + exp
{
R−Rr
ar

} (2.15)

onde Vr, Rr e ar são a profundidade, o raio e a difusividade do potencial e que

geralmente são parâmetros livres para ajustar aos dados experimentais. A mesma

forma de função é utilizada para a parte real e imaginária do potencial nuclear

efetivo, resultando em 6 parâmetros livres ajustados aos dados. Se dados experi-

mentais para um dado projétil nuclear espalhado por diversos alvos de massa A são

simultaneamente bem descritos por um mesmo potencial óptico (dentro de pequenas

variações dos parâmetros), temos o que se chama potencial óptico global. No entanto

o sucesso desses tipos de potencial globais é restrito ao espalhamento de íons leves

(p, d, 4He). Para sistemas pesados A ≥ 8, a acurácia obtida com potenciais globais
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é muito baixa, o que favoreceu a compilação de potenciais ópticos específicos para

cada combinação energia-projétil-alvo.

Uma alternativa aos potenciais ajustados ou globais é o potencial de convolu-

ção simples ou dupla obtidos a partir das distribuições de densidade de matéria

nuclear de um dos núcleos (convolução simples) ou de ambos os núcleos (convolução

dupla). Dentre os potenciais de convolução dupla, o potencial de São Paulo [8] é um

dos mais utilizados para descrever os espalhamentos elásticos de diversos sistemas e

energias. No seu formalismo não-local, o potencial de São Paulo é dado por:

VSPP (R) = VF (R) exp

{
−4v2

c2

}
(2.16)

onde c é a velocidade da luz, v é a velocidade relativa (não relativística) entre

os núcleos e VF (R) é o termo de convolução dupla envolvendo as distribuições de

densidades dos núcleos (ρ1(~r1) e ρ2(~r2)) dado por:

VF (R) =

∫
ρ1(~r1)ρ2(~r2)V0δ(~R− ~r1 + ~r2)d~r1d~r2 (2.17)

com V0 = −456 MeV.fm3. O delta de Dirac aparece com a ideia de que a emissão e a

absorção do nucleon trocado entre os núcleos acontece no mesmo ponto (aproximação

de alcance zero), isto, na prática, faz com que a integral sêxtupla se torne uma

integral tripla.

2.2 EQUAÇÕES DE CANAIS ACOPLADOS E O MÉTODO DWBA

Para descrever processos não-elásticos é necessário resolver a Equação 2.8. Se

for possível considerar que o canal de reação não-elástico é fracamente acoplado ao

canal elástico, pode-se então adotar o tratamento perturbativo.

Considerando a seguinte expansão para a função de onda de espalhamento,

Ψ(+)(R, ε) = φ0(ε)χ0(R) +
N∑
n>0

φn(ε)χn(R) (2.18)

onde φ0(ε) é a função de onda de descreve os núcleos projétil e alvo nos seus estados

fundamentais. Os coeficientes χn(R) descreve o movimento da coordenada relativa
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dentro de cada canal de reação n. A função de onda Ψ(+)(R, ε) deve satisfazer a

equação de Schrödinger independente do tempo,

[E −H] Ψ(+)(R, ε) = 0 (2.19)

Multiplicando ambos os lados dessa equação pelas funções internas φ∗n(ε), e inte-

grante sobre a coordenadas interna ε, obtém-se um conjunto de n equações acopladas

do tipo

[E − εn − TR − Vn,n(R)]χn(R) =
∑
n′ 6=n

Vn,n′(R)χn′(R) (2.20)

onde εn é o autovalor para a hamiltoniana interna, tal que H(ε)φn(ε) = εnφn(ε).

Vn,n′(R) são os potenciais de acoplamento entre os canais n e n′, definidos como:

Vn,n′(R) =

∫
dεφ∗n(ε)V (ε, R)φn′(ε) (2.21)

O potencial de acoplamento é o principal ingrediente para tratar processos não-

elásticos. Por exemplo, V0,n′(R) é o potencial de acoplamento responsável pela

transição dos estados fundamentais (n = 0) aos estados definidos no canal n′.

Deve-se ressaltar alguns aspectos com relação a Equação 2.20

• o potencial V (ε, R) e as funções de onda internas φn′(ε) são modeladas

• as funções radiais χn(R) devem satisfazer condições de contorno assintóticas

(R→∞)

• depende tanto da função χn(R) como da χn′(R) e ambas são desconhecidas

inicialmente. Por isso, a Equação 2.20 também é chamada de conjunto de

equações acopladas.

O conjunto de n equações acopladas (Equação 2.21) deve ser resolvida iterativa-

mente, iniciando da equação para o canal elástico (n = 0). Isso permite determinar

a função de onda distorcida χ0(R), que é inserida na n-ésima equação acoplada e

determinando a solução χn(R) em primeira ordem. Até este ponto, o processo de so-

lução iterativa é chamada de aproximação de ondas distorcidas de Born de 1a ordem
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(1-step DWBA, do inglês Distorted Wave Born Approximation). Nesta ordem

de aproximação, a função de onda do espalhamento elástico não é corrigida por pos-

síveis acoplamento provenientes dos canais não-elásticos. Em outras palavras, isso

significa que, em 1-step DWBA, a seção de choque do espalhamento elástico não é

alterada pela inclusão de canais não-elásticos.

Uma vez que a função χn(R) é determinada na 1a iteração, pode-se retornar

à equação do canal elástico e determinar a solução para χ0(R). Esse processo é

chamado de 2-step DWBA. O processo é auto-consistente e após N iterações,

as soluções tendem a convergir. Tipicamente as solução de N -step DWBA são

chamadas de Canais Acoplados (CC, do inglês Coupled-Channels). Esse tópico

está discutido em mais detalhes na seção 2.5 da referência [9].

2.3 ACOPLAMENTO COM CANAIS INELÁSTICOS

Canais de reação inelástico são processos nos quais os núcleos projétil e alvo pre-

servam as suas identidades mas alterando os estados intrínsecos. Por simplicidade,

será considerado apenas as situações nas quais um dos núcleos (projétil) sofre a exci-

tação de seus estados intrínsecos. Porém, o método também pode ser aplicado para

canais inelásticos que resultam na excitação do núcleo-alvo e processos simultâneos

de excitação do projétil e do alvo.

O principal ingrediente são os potenciais de acoplamento entre os canais n e n′

(Equação 2.21). É conveniente expressar as funções de ondas internas em termos

dos seus momento angular e projeção (em notação de Dirac):

|φi〉 ≡ |i; IiMi〉 |φf〉 ≡ |f ; IfMf〉 (2.22)

O potencial efetivo V (ε, R) deve considerar as contribuições dos termos coulom-

biano (excitações coulombianas) e nuclear (excitações nucleares).

É conveniente expandir o potencial de Coulomb em termos dos multipolos λ.
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Sem demonstrações, o potencial coulombiano é escrito como:

V (ε, R) =
∑
λ,µ

4π

2λ+ 1

Zte

Rλ+1
M(Eλ, µ)Y ∗λµ(θ, φ) (2.23)

ondeM(Eλ, µ) é o operador de multipolo elétrico e que depende das coordenadas in-

ternas do núcleo projétil. Em aproximação de DWBA, a amplitude de espalhamento

por excitação coulombiana é

f(θ)i→f = −µZte
2π~2

〈f ; IfMf |M(Eλ, µ)|i; IiMi〉 Ti,f (Kf , Ki) (2.24)

Esta equação mostra que, em DWBA, a amplitude de espalhamento é fatorada em

2 termos. O primeiro, associado à amplitude Ti,f (Kf , Ki), descreve a dinâmica da

reação. O segundo, 〈f ; IfMf |M(Eλ, µ)|i; IiMi〉 chamado de elemento de matriz do

operador de multipolo elétrico, contém toda a informação sobre a estrutura do núcleo

a ser excitado. Usando o teorema de Wigner-Eckart,

〈f ; IfMf |M(Eλ, µ)|i; IiMi〉 = 〈IfMf |λµIiMi〉 〈f ; If ||M(Eλ, µ)||i; Ii〉 (2.25)

onde 〈f ; If ||M(Eλ, µ)||i; Ii〉 são os elementos de matriz reduzidos do operador

elétrico Eλ. 〈IfMf |λµIiMi〉 é o coeficiente de Clebsch-Gordan.

O elemento de matriz reduzido do operador Eλ está relacionado à probabilidade

de transição reduzida B(Eλ; i→ f),

B(Eλ; i→ f) =
2If + 1

2Ii + 1
|〈f ; If ||M(Eλ, µ)||i; Ii〉|2 (2.26)

e que é uma grandeza determinada experimentalmente através dos decaimentos gama

da transição de interesse ou de medidas de excitação coulombiana.

No caso do potencial nuclear, as transições são interpretadas como deformações

da superfície do núcleo em torno da distribuição esférica. A dependência angular da

superfície do núcleo deformado pode ser expressa em termos de harmônicos esféricos

r(θ, φ) = R0 +
∑
λ,µ

δ̂λµY
∗
λµ(θ, φ) (2.27)

onde δ̂λµ é o operador de comprimento de deformação. Tipicamente, as deformações

mais relevantes são a quadrupolar (λ = 2) e octupolar (λ = 3). Assumindo que a

interação nuclear acompanha a deformação do núcleo, temos que

V (ε, R) = V (R− r(θ, φ)) (2.28)
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e, assumindo que a deformação é pequena comparada à difusividade do potencial,

por expansão de Taylor tem-se

V (ε, R) = V (R−R0)−
∑
λ,µ

δ̂λ,µ
dV (R−R0)

dR
Y ∗λµ(θ, φ) + ... (2.29)

O potencial de acoplamento relevante para o formalismo de DWBA é

V (R)if ≡= 〈f ; IfMf |V |i; IiMi〉 = −dV0(R−R0)

dR

∑
λµ

〈f ; IfMf |δ̂λµ|i; IiMi〉Y ∗λµ(θ, φ)

(2.30)

onde 〈f ; IfMf |δ̂λµ|i; IiMi〉 é o elemento de matriz do operador de deformação. No-

vamente, aplicando o teorema de Wigner-Eckart,

〈f ; IfMf |δ̂λµ|i; IiMi〉 = 〈f ; IfMf |λµIiMi〉 〈f ; If ||δ̂λ||i; Ii〉 (2.31)

O elemento de matriz reduzido de deformação 〈f ; If ||δ̂λ||i; Ii〉 é o principal ingre-

diente e está relacionado com a estrutura da deformação do núcleo. Em particular,

considerando o modelo rotacional, o valor do elemento de matriz reduzido torna-se

proporcional aos parâmetros βλ e R0 (parâmetro de deformação e raio nuclear do

projétil, respectivamente)

〈f ; If ||δ̂λ||i; Ii〉 = (−1)If−Ii 〈IfKλ0|IiK〉 βλR0 (2.32)

2.4 METOLODOGIA TEÓRICA

Nesta monografia, todos os cálculos de modelo óptico e de DWBA foram realiza-

dos utilizando o código fresco (acrônimo em inglês para Finite Range with Exact

Strong COuplings) versão 3.2 [10].

Para o potencial nuclear efetivo, presente na Equação 2.11, o potencial de São

Paulo (Equação 2.16) será utilizado como potencial bare para o potencial óptico na

forma

UNuc.(r) = Nr.VSPP (r) + i.Ni.VSPP (r) (2.33)

onde Nr e Ni são o fator de normalização dos termos real e imaginário do potencial.
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Com base numa sistemática de descrição do espalhamento elástico em diversos

sistemas, os valores médios desses parâmetros são Nr = 1, 0 e Ni = 0, 78 [11]. Para

esta monografia, a normalização do termo real é fixada em 1,0 enquanto o fator

imaginário será ajustado aos dados experimentais.

Os acoplamentos com os canais inelásticos serão incluídos através da probabili-

dade de transição eletromagnética reduzida B(Eλ; i → f) (Equação 2.26), para a

deformação do potencial Coulomb, e parâmetros βλ e R0 (presentes na Equação 2.32)

para a deformação nuclear. Em todos os cálculos, considerou-se as contribuições de

ondas parciais até ` = 100~, que é suficiente para a convergência dos cálculos teóri-

cos.
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3 APARATO EXPERIMENTAL E OBTENÇÃO DOS DADOS

Os dados experimentais foram obtidos no Laboratório Aberto de Física Nuclear

da Universidade de São Paulo (USP). A tomada de dados foi realizada em Abril

de 2019. Neste capítulo será apresentado o arranjo experimental utilizado para

a medida das seções de choque do espalhamento elástico e inelástico no sistema
13C + 28Si medidos em 3 energias, Elab. = 25,0, 30,0 e 34,0 MeV. Essas energias estão

próximas à barreira coulombiana (VB ≈ 25.3 MeV, no referencial do laboratório).

3.1 FUNCIONAMENTO DO ACELERADOR PELLETRON

O Pelletron é um acelerador de partículas vertical eletrostático do tipo Tan-

dem localizado no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Nesta seção

apresentarei as partes principais do funcionamento do Pelletron, informações mais

detalhadas podem ser encontradas em diversos textos, como nas Refs. [12, 13].

O esquema ilustrativo do acelerador é apresentado na Figura 2 [14]. Os elementos

principais do acelerador são a fonte de íons, o tubo de aceleração, os eletro-imãs de

seleção, a sala experimental e a sala de controle.

O feixe de interesse é gerado na fonte de íons, nos andares superiores do prédio

(ver Figura 2), e utiliza a técnica de sputtering, na qual a amostra com átomos de

interesse é bombardeada com átomos de Césio. Esta colisão ejeta átomos da amostra

na forma de íons negativos, formando o feixe do projétil. As partículas injetadas no

tubo de aceleração são selecionadas por um eletroímã (ME-20) localizado no andar

da fonte de íons. O feixe é agora defletido e segue na vertical, em direção ao terminal

de aceleração.

Um acelerador eletroestático acelera íons através de uma diferença de potencial

gerada pela carga e descarga de um terminal elétrico. O terminal do acelerador Pel-

letron ocupa do terceiro ao sexto andar do prédio, e ele é carregado positivamente

através de pequenas pellets interligadas por elos de teflon, tendo função similar a cor-

reia de um gerador de Van der Graaf. Para maiores detalhes consultar Refs.[15, 16].
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Figura 2: Esquema do prédio onde se localiza o acelerador Pelletron no Instituto de

Física da Universidade de São Paulo. Disponível em [14]

Assim, o feixe negativo é acelerado até o terminal e, no centro dele, passa por um

fino alvo de carbono (chamado de stripper e de espessuras típicas de ≈ 10µg/cm2)

que "arranca"elétrons do íons que compõem o feixe negativo. Os íons de interesse

passam a ser positivos e agora, portanto, são repelidos pelo terminal positivamente

carregado, sendo novamente acelerados até o térreo do edifício. Esse segundo está-

gio de aceleração (por repulsão) é o que caracteriza aceleradores eletrostáticos tipo

Tandem. A energia do feixe de íons acelerados depende do estado de carga de cada

íon, que é dada por

Efeixe = (1 + q)VT (3.1)

onde q é o estado de carga dos íons após o stripper de carbono e VT é a tensão do

terminal do acelerador. A energia do feixe é selecionado por um segundo eletroímã

(ME-200), localizado no andar térreo, após o tubo de aceleração. A resolução em

energia do feixe de íons é melhor que 0.1% de Efeixe [16].

A título de comparação, o acelerador eletrostático 250KV-SSAMS, localizado

no Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense (UFF) é um exemplo

de acelerador horizontal com estágio único de aceleração e que utiliza gás Argônio
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como meio stripper.

Também no andar térreo ficam localizadas as linhas experimentais. O feixe,

que chega na direção vertical, é defletido por um ímã para seguir horizontalmente

para as linhas experimentais. Ao longo de todo o percurso, desde a fonte de íons

até as linhas experimentais, o perfil do feixe de partículas é controlado através de

elementos eletromagnéticos (quadrupolos elétricos, trimmers, fendas entre outros) e

as intensidades são monitoradas com Copos de Faraday.

3.2 CÂMARA DE ESPALHAMENTO E SISTEMA DE DETECÇÃO

A câmara de espalhamento utilizada nesse experimento fica na linha 30-B, utili-

zando o sistema de detecção SATURN ( Silicon Array and Telescope of USP

for Reactions and Nuclear applications, sigla em inglês) [17]. A Figura 3 é

uma foto da montagem experimental dentro da câmara de espalhamento. O dia-

grama do arranjo experimental é apresentado na Figura 4a, numa visão superior da

montagem e Figura 4b numa visão frontal. Na montagem, o primeiro detector foi

posicionado à 25o em relação à direção de incidência do feixe e outros 8 detectores

foram posicionados nesse sistema, cobrindo uma faixa angular de 25o até 65o, no

referencial do laboratório.

Foram preparados filmes finos autoportantes de 28Si e de 28Si com substrato

de 197Au. Este segundo tipo de filme fino foi utilizado para determinar a seção

de choque do espalhamento elástico 13C + 197Au simultaneamente à medida do

espalhamento elástico 13C + 28Si. Isso permite reduzir às incertezas associadas

ao ângulo sólido e à contagem de partículas incidentes. Os detalhes da análise

experimental e determinação das seções de choque experimental são apresentados

no Capítulo 4.

Os alvos utilizados foram montados num porta-alvos que comporta múltiplos

alvos e que permite selecionar o alvo de interesse durante a tomada de dados sem

a necessidade de quebrar o vácuo da câmara (ver detalhe na Figura 4b). No porta-

alvos foram posicionados 2 alvos de 28Si e outros 2 de 28Si com uma fina camada
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Figura 3: Foto do sistema de detecção da linha 30-B utilizado neste experimento.

Figura 4: Esquema do sistema de detectores SATURN e posicionamento do porta-

alvos utilizados neste experimento. Disponível em [1]
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de 197Au. Os filmes de 28Si tinham espessura de aproximadamente 40 µg/cm2,

medidos através da técnica de retroespalhamento Rutherford (RBS, em inglês) com

colaboração dos pesquisadores do LAMFI-USP.

3.3 ELETRÔNICA DE AQUISIÇÃO DE DADOS

Ao interagir com o meio ativo de detectores, a partícula carregada incidente

produz ionizações. Devido à polarização do detector, produzido pela tensão DC a

ele aplicada, é coletada uma carga elétricaQcol. proporcional ao número de ionizações

Nion. produzido pela passagem da partícula carregada.

A eletrônica associada à cada detector é ilustrada na Figura 5. O detector é

conectado a um pré-amplificador, que converte o pulso de corrente em um pulso de

tensão, de amplitude VP.A. da ordem de alguns mV, e caracterizado por uma com-

ponente de subida rápida (na faixa de ns) e uma descida lenta (de alguns µs). O

pré-amplificador gera dois tipos de pulsos: um pulso de energia (ramo 1 da Figura 5)

para espectroscopia e um pulso de tempo (ramo 2 da Figura 5) utilizado para iden-

tificar eventos temporalmente coincidentes. O pulso de energia é conectado à um

amplificador que proporcionalmente amplifica o pulso VP.A. para a escala de Volts

(VA.) e também formata a sua forma para ser lido por um conversor analógico-digital

(ADC do inglês Analog-to-Digital Converter). Os pulsos dos ramos temporais de

cada detector são conectados ao módulo GATE, que habilita a leitura do ADC toda

Figura 5: Esquema simplificado da eletrônica de aquisição. [1] Trajeto do sinal de

energia. [2] Trajeto do sinal de tempo.



29

vez que chega um pulso válido de qualquer um dos detectores. O ADC gera um

valor (tradicionalmente chamado de canal) proporcional à amplitude do pulso de

saída do amplificador. A leitura do ADC é armazenada em arquivo. Ao longo de

toda a cadeia de módulos eletrônicos, considera-se que

Epart. ∝ Nion. ∝ Qcol. ∝ VP.A. ∝ VA. ∝ ADCchannel (3.2)

Assim, o valor do canal do ADC é proporcional à energia da partícula incidente. Para

obter histogramas em escala de energia da partícula incidente é necessário aplicar

curva de calibração correlacionando o valor do ADCchannel à energia da partícula (em

MeV). Isso pode ser realizado utilizando fontes de calibração que emitem partículas

α ou explorando picos característicos presentes no espectro.

3.4 ESPECTROS E IDENTIFICAÇÃO

Os dados obtidos foram analisados utilizando as bibliotecas do código root [18],

desenvolvido por um grupo do CERN (antigo acrônimo em francês para Conseil

Européen pour la Recherche Nucléaire). Para calibração dos histogramas, foram

explorados os picos associados aos espalhamentos elásticos do 13C por 28Si e 197Au.

As energias cinéticas de espalhamento são determinadas pela cinemática de 2 corpos,

considerando a energia incidente do feixe e o ângulo do detector. Foi utilizado a

planilha catkin [19], que calcula as energias dos isótopos após a reação dado o alvo,

o projétil e a energia do seu projétil. A calibração é linear devido ao tipo de detector

utilizado (Equação 3.2). A Figura 6 mostra um exemplo de curva de calibração

para uma dos detectores do arranjo experimental. As barras de erros exibidas na

Figura 6 possuem duas fontes. A primeira está associada à abertura angular finita

dos detectores, que no experimento foi de aproximadamente 0,8o. A diferença de

energia da partícula espalhada dentro desses ângulos foi considerada como uma

estimativa para a incerteza da determinação da energia de espalhamento. A segunda

fonte de incerteza vem da incerteza na determinação do canal médio (centroide) nos

ajustes dos picos associados aos espalhamentos elásticos. Essa incerteza impacta a

escala horizontal Figura 6 mas foi projetada para a escala vertical.
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Figura 6: Curva de calibração de um dos detectores de partículas. Foram utilizados

os picos associados aos espalhamentos elásticos por 28Si e 197Au para as 3 energias

de incidência do 13C - 25,0, 30,0 e 34,0 MeV.

Utilizando, para cada detector, a sua curva de calibração, produziu-se histogra-

mas em escala de energia, como exemplificado na Figura 7, para medidas realizadas

a Elab. = 30, 0 MeV. O pico associado ao espalhamento elástico em 28Si é apresen-

tado junto com um ajuste gaussiano. Identifica-se também outros picos associados

ao espalhamento inelástico, resultando na excitação do 28Si a 1,78 MeV, e à transfe-

rência de 1 nêutron para o 28Si formando o 29Si no seu estado fundamental (ambos

identificados na Figura 7b). A reação de transferência de 1 nêutron nesse sistema é

exotérmica e por isso sua energia é superior a do espalhamento elástico.

A identificação dos demais picos é baseada na cinemática de 2 corpos. Diver-

sas reações nucleares podem ocorrer, resultando em ejéteis com energias distintas

emitidos na direção de detecção. Além dos espalhamentos elástico e inelástico, ou-

tras possíveis reações nucleares são transferência (strippin ou pickup) de próton ou

neutrons. Também deve-se considerar possíveis reações nucleares ocorrendo com

elementos contaminantes presentes no alvo. A Figura 8 apresenta as curvas de cine-

mática (Elab. vs. θlab.) para algumas reações selecionadas entre o feixe (13C) e 28Si,
197Au e 39K. A inclusão de reações com 39K justifica-se por ser um elemento contami-
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Figura 7: Espectro típico de contagens por energia calibrada (Ecal) para (a) 25◦ e

(b) 35◦ à 30 MeV com alvo de Si. As curvas em vermelho são ajustes gaussianos nos

picos associados ao espalhamento elástico do 28Si. A identificação de alguns picos

está representada na figura. O pico identificado com o asterisco (*) é o espalhamento

inelástico do 28Si com contaminação de 16O.
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o feixe (13C) e 28Si, 197Au e 39K. A presença do 39K foi identificado a posteriori. Ver

texto para os detalhes.

nante identificado durante as tomadas de dados. A reações que ocorrem com o alvo
28Si apresentam o mesmo comportamento cinemático (linhas pretas na Figura 8)

com diferenças de energia que é constante em função do ângulo de espalhamento.

Reações induzidas no 197Au também apresentam o mesmo comportamento cinemá-

tico entre si (linhas vermelhas na Figura 8) e distinta do comportamento em relação

às reações induzidas no 28Si. Em alguns ângulos, a curva cinemática de reações no
197Au interceptam curvas associadas ao 28Si, como apontando pelos círculos verdes

#1 e #2 (ver Figura 8). Por exemplo, para θlab. = 25.0◦, a reação de 1n-stripping

no 28Si resulta num ejétil emitido com a mesma energia do ejétil resultante da rea-

ção de 1n-stripping no 197Au. Neste caso, os ejéteis destas reações são idênticas, o

que inviabiliza a completa determinação do tipo de reação que a produziu. Noutras

situações, o ejétil é distinto. Por exemplo, a θlab. = 35.0◦, o espalhamento elástico

no 197Au produz ejétil com a mesma energia do que é produzido na reação de 1n-

stripping no 28Si. No entanto, os ejéteis são distintos (12C no espalhamento elástico

e 13C no 1n-stripping). A combinação de técnica de identificação de partículas e

espectroscopia permite, nesta situação, identificar o tipo de reação.

Alguns picos adicionais que estão presentes nos espectros de energia não estão
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associados à excitação do 28Si e foram identificados como espalhamento elástico em

elementos contaminantes no alvo, como 16O e 12C. A presença desses elementos é

comum e algumas vezes desejável, pois reações com esses dois isótopos são imensa-

mente estudadas e podem ser utilizadas para calibração dos dados.

Espalhamento elástico por núcleos mais leves que o 28Si aparecem como pico

em energias menores que o pico elástico do próprio 28Si. O asterisco na Figura 7a

aponta a possível presença de 16O. A presença do 39K foi identificada a partir das

energias associadas a esses picos. O 39K é introduzido na preparação dos filmes

finos. Estes filmes são produzidos através da evaporação por bombardeamento de

elétrons no Laboratório de Alvos Nucleares [20], localizado no mesmo edifício que o

Acelerador Pelletron. Essa técnica deposita os átomos de interesse em uma lâmina

de microscópio revestida com um solvente que, em contato com a água, se dissolve

e faz com que o filme se desprenda da lâmina. Posteriormente esse filme é montado

num suporte. Após a tomada de dados, os mesmos alvos foram analisados pela

técnica RBS para confirmação da presença do 39K.

A fim de facilitar a identificação dos espectros após a calibração, definimos uma

variável Q, inspirada no Q de reação, para substituir a energia no eixo das abcissas.

Q = (me +mr −mp −ma) c
2, (3.3)

onde me é a massa do ejétil após a reação, mr a massa do núcleo residual, mp é a

massa do projétil e ma é a massa do alvo.

O Q − value é um balanço entre as massas de repouso antes e após a reação

ocorrer em unidades de energia. A Tabela 1 apresenta a lista de possíveis reações

nucleares e seus respectivos Q − value. Para o espalhamento elástico Q = 0, pois

não há mudança na identidade do projétil e/ou do alvo durante esta reação. Para

espalhamentos inelásticos, Q = −Eexc., pois a única mudança no alvo e/ou projétil

é o estado excitado em que um dos dois se encontra e a energia associada à ele.

Para a análise das reações com o núcleo alvo 28Si, a escala dos espectros de

energia calibrada foi redefinida da seguinte forma:

Q = Ecal − Eelas(θ), (3.4)
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Tabela 1: Lista de possíveis reações nucleares e seus respectivos Q− value.

reação Q− value (MeV)
28Si(13C,13C)28Si elástico 0.0

28Si(13C,13C∗Ex)
28Si inelástico -Ex

28Si(13C,12C)29Si n-stripping +3.53
28Si(13C,12B)29P p-stripping -14.78
28Si(13C,14C)27Si n-pickup -9.00
28Si(13C,14N)27Al n-pickup -4.04
39K(13C,13C)39K elástico 0.0
39K(13C,12C)40K n-stripping +2.85

39K(13C,12B)40Ca p-stripping -9.21
197Au(13C,13C)197Au elástico 0.0
197Au(13C,12C)198Au n-stripping +1.57
197Au(13C,12B)198Hg p-stripping -10.43

onde Ecal é a energia calibrada e Eelas(θ) é a energia do espalhamento elástico
13C+28Si para o espalhamento no ângulo θ (no referencial do laboratório) obtida

através de cálculos de cinemática teóricos. Com esta definição de variável, o pico

associado ao espalhamento elástico 28Si estará centrado em Q = 0 independendo

do ângulo de detecção. A Figura 9 mostra espectros construídos com a variável

Q. Deve-se notar que os picos associados ao espalhamento elástico do 28Si, tanto

a θ = 25 e θ = 45 estão centrados em Q = 0.0 MeV. Picos associados aos espa-

lhamentos inelásticos ficam à esquerda do pico do elástico (agora centrado no zero

do eixo horizontal do histograma). A identificação do estado excitado do 28Si tam-

bém é simplificada, pois a energia desse pico com relação ao elástico é exatamente

igual à energia deste estado. De acordo com o NNDC (National Nuclear Data

Center, sigla em inglês) a energia desse estado é de 1.78 MeV [21], e por isso iden-

tificamos o pico associado ao espalhamento inelástico em -1.78 MeV. Por causa da

contaminação de 16O à 25◦, os dados nesse ângulo não puderam ser contabilizados

em nenhuma das duas energias. Agora, também identifica-se o pico associado à

transferência de um nêutron mais facilmente, pois o Q de reação é conhecido e igual
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Figura 9: Espectro típico de contagens por Q para (a) 25◦ e (b) 45◦ à 30 MeV

com alvo de Si. A identificação de alguns picos está representada na figura. O pico

identificado com o asterisco (*) é o espalhamento inelástico do 28Si com contaminação

de 16O.

a Qtransfer = +3.53 MeV (ver Tabela 1), fazendo com que ele se destaque dos picos

associados a outras reações (ver Figura 9b).

Ao centrar o pico do espalhamento elástico no zero do eixo Q, todos os produtos

de reações com o 28Si ficarão fixos com relação a esse pico, ou seja, reações do
13C com qualquer outro contaminante (ou excitações deste núcleo) se movimentam

quando comparamos espectros de dois detectores diferentes. Esse comportamento

pode ser visto na figura 10 com o movimento para a direita em relação ao elástico

do pico associado ao 197Au conforme o ângulo de espalhamento aumenta, e na figura

9 com o movimento para a direita em relação ao elástico do pico associado ao 39K
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Figura 10: Espectro típico de contagens por Q para A) 25◦ e B) 45◦ à 30 MeV

com alvo duplo de Si + Au. A identificação de alguns picos está representada na

figura. O pico identificado com o asterisco (*) é o espalhamento inelástico do 28Si

com contaminação de 16O.
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conforme o ângulo de espalhamento aumenta.

A partir de espectros como nas figuras 10 e 9 conseguimos identificar picos de

reações de interesse e obter suas respectivas contagens e, finalmente, poder obter as

seções de choque relevantes nesse experimento.
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4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS OBTIDOS

Neste capítulo será discutido o procedimento de análise e obtenção dos dados

publicados em [1], a descrição mais detalhada dos parâmetros dos cálculos teóricos

e a comparação das curvas teóricas com os dados.

4.1 SEÇÃO DE CHOQUE EXPERIMENTAL

A informação fundamental para a compreensão dos mecanismos que regem as

reações nucleares está contida na seção de choque. No Capítulo 2 foram discutidos

alguns detalhes do cálculo das seções de choque de forma puramente teórica. Porém,

afim de compreender com clareza os fenômenos nucleares, precisamos aliar teoria e

experimento e para isso, precisamos obter a seção de choque de forma puramente

experimental.

A seção de choque experimental diferencial no referencial do laboratório para

uma reação é definida como:

dσ(θ)

dΩ
=

Ncont(θ)

∆Ω(θ)NalvoNinc
(4.1)

onde Ncont(θ) é o número de eventos contados pelo detector para a reação de interesse,

Nalvo é o número de partículas por área no alvo, Ninc é o número de partículas

incidentes e ∆Ω(θ) é o ângulo de observação sólido do detector posiciona à θ.

Entretanto, todos os cálculos teóricos produzem resultados no referencial do cen-

tro de massa do sistema e, afim de compará-los de forma justa, devemos converter

as seções de choque experimentais do referencial do laboratório para o centro de

massa do sistema multiplicando-as pelo jacobiano que realiza essa mudança de re-

ferencial. Como a seção de choque é uma função f : IR1 → IR1, o determinante da

matriz jacobiana existe e é o que chamamos somente de jacobiano. Para as seções

de choque no centro de massa e no laboratório, os jacobianos foram obtidos através

de cálculos de cinemática de reações realizados no catkin [19].

As medidas experimentais foram realizadas utilizando o alvo de 28Si+197Au. Para
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Elab. =25,0 MeV, pode-se assumir que o espalhamento elástico do 13C em 197Au pu-

ramente Rutherford (ver Equação 1.2). Isso permite inferir o produto das grandezas

∆Ω(θ)Ninc a partir do número de contagens do espalhamento NcontAu . Está é um

técnica que minimiza as incertezas sistemáticas com relação ao ângulo sólido expe-

rimental e o número de partículas incidentes. Para o espalhamento elástico no 28Si,

pode-se escrever a seguinte expressão:

dσ(θ)

dΩ Si
=

Ncont.Si

Ncont.Au

× Nalvo Au

Nalvo Si
× dσ(θ′)

dΩ (Ruth. Au)
× 1

JAu
(4.2)

onde deve-se notar que a seção de choque para o espalhamento elástico no 197Au é

calculado para o seu corresponde ângulo θ′ no referencial do centro de massa. J é o

jacobiano de conversão de dΩ do referencial do laboratório para o centro de massa.

Para evidenciar a influência do potencial nuclear no espalhamento elástico, é

usual apresentar a seção de choque normalizada pela sua correspondente seção de

choque de Rutherford. Assim, para o espalhamento no 28Si obtém-se:

(
σ

σRuth

)
Si elástico

=
Ncont.Si

Ncont.Au

× Nalvo Au

Nalvo Si
×
(
dσ
dΩ

)
Ruth. Au(

dσ
dΩ

)
Ruth. Si

× JSi
JAu

(4.3)

onde NcontSi e NcontAu são o número de contagens de 28Si e 197Au, NalvoSi e NalvoAu

são o número de partículas por alvo de 28Si e de 197Au,
(
dσ
dΩ

)
RuthAu

e
(
dσ
dΩ

)
RuthSi

são

as seções de choque de Rutherford de 197Au e de 28Si e JSi e JAu são os jacobianos

associados ao 28Si e ao 197Au, respectivamente. Novamente, é importante ressaltar

que as seções de choque de Rutherford são calculadas nos respectivos ângulos de

centro de massa. Daqui em diante no texto σ é utilizado como sinônimo de seção

de choque diferencial (dσ(θ)
dΩ

).

Finalmente, a expressão encontrada depende apenas de encontrarmos a razão

entre as espessuras dos alvos de 28Si e de 197Au. Tal razão foi obtida assumindo

que as seções de choque do espalhamento elástico no 197Au à 25,0 MeV nos dois

menores ângulos medidos também era igual a seção de choque de Rutherford, já que

25MeV está um pouco abaixo da barreira coulombiana para esse sistema (25.3 MeV

no referencial do C.M., calculado a partir da Equação 1.4).

Para a seção de choque do espalhamento inelástico, explora-se a contagem de
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eventos inelásticos relativo ao espalhamento elástico. Assim, tem-se

σ28Si inelástico =
NcontSi∗

NcontSi

×
(

σ

σRuth

)
28Si elástico

×
(
dσ

dΩ

)
RuthSi

× JSi∗
JSi

(4.4)

onde NcontSi e NcontSi∗ são o número de contagens de 28Si e do primeiro estado ex-

citado do 28Si,
(
dσ
dΩ

)
RuthSi

é a seção de choque de Rutherford de 28Si e JSi∗ e JSi são os

jacobianos associados ao 28Si e ao primeiro estado excitado do 28Si, respectivamente.

Através da Equação 4.4 obtemos as seções de choque do primeiro estado excitado

do 28Si á 1.78MeV. Utilizamos o resultado da Equação 4.3 de forma análoga à seção

de choque do 197Au, ou seja, obtemos a seção de choque do 28Si* através do quociente

entre as seções de choque experimentais do 28Si* e 28Si.

4.2 RESULTADOS E COMPARAÇÃO COM CÁLCULOS TEÓRICOS

Com os dados experimentais em mãos, podemos compará-los com modelos teó-

ricos calculados a partir do fresco [22]. Nesta seção vamos comparar os resultados

obtidos com os principais modelos utilizados para descrever o espalhamento elástico

e inelástico entre dois núcleos.

4.2.1 Modelo Óptico

O modelo óptico, descrito com detalhes na Seção 2.1, leva esse nome devido a

sua analogia com a propagação de luz em um meio translúcido. De acordo com os

princípios básicos da óptica, um meio translúcido é capaz de absorver parcialmente

a luz que incide sobre ele, de forma que parte da luz incidente ainda assim consiga

atravessar o meio.

Na Física Nuclear, este modelo é utilizado para descrever o espalhamento elástico

de uma partícula por um alvo. A forma do potencial nuclear efetivo utilizado pelo

fresco é dada pela Equação 4.5. O espalhamento elástico é descrito pelo potencial

efetivo, no qual a parte imaginária é responsável por descrever como outros canais

de reação influenciam a seção de choque do elástico.



41

Uα(R) = UCoul.(R) + UNuc.(R). (4.5)

Afim de encontrar a curva que melhor se ajusta aos dados experimentais, po-

demos variar a contribuição das partes real e imaginária do potencial nuclear. A

equação Equação 4.6 mostra como o potencial de São Paulo foi utilizado, em que

variamos os parâmetros Nr e Ni indicados. Na Seção 2.4 são dados mais detalhes

sobre a metodologia utilizada.

UNuc.(r) = Nr.VSPP (r) + i.Ni.VSPP (r) (4.6)

Como o potencial nuclear não possui forma analítica utilizamos o Potencial de

São Paulo [8] para realizar os cálculos no programa. Uma das características prin-

cipais desse potencial é o fato dele ser de convolução dupla, ou seja, através da

convolução de uma interação nucleon-nucleon para as distribuições de densidades

do projétil e alvo é que o potencial é gerado. Dessa forma, podemos assumir que a

parte real do potencial de São Paulo está descrevendo corretamente tanto o projétil

quanto o alvo. Nessa análise então, somente o parâmetro da parte imaginária foi

ajustado, tentando simular os efeitos de outras reações que não foram consideradas.

O parâmetro utilizado foi de Ni = 0.78, que vem de uma sistemática descrita

em [11]. Figura 11 (escala logarítmica) e Figura 12 (escala linear) mostram a com-

paração dos cálculos de modelo óptico, variando o parâmetro Ni, em comparação

com os dados experimentais. A escala linear evidencia o efeito da normalização do

potencial imaginário na região do pico de Fresnel (≈ 50o e ≈ 35o para Elab=25 e

30 MeV, respectivamente). Nessa região angular, a redução de Ni resulta num au-

mento da seção de choque diferencial (ver Figura 12) com o consequente decréscimo

à ângulos mais traseiros (ver Figura 11). A curva que melhor se adéqua aos dados

experimentais é a preta tracejada, com o parâmetro Ni = 0.78.

O intuito de variar parâmetros e descrever seus efeitos é parte fundamental para

compreendermos seus papeis no entendimento da Física do problema. Utilizamos

o Potencial de São Paulo porque ele minimiza a quantidade de parâmetros livres

através de sistemáticas de dados experimentais e isso fornece credibilidade aos cál-
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Figura 11: Seções de choque experimentais normalizadas do espalhamento elástico

de 13C em 28Si à 25, 30 e 34 MeV e curvas provenientes do cálculo com Modelo Óptico

para esses sistemas, onde os parâmetros Nr e Ni estão apresentados na legenda. Os

inputs do fresco que geraram essas curvas podem ser encontradas em Anexo na

Página 56.
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Figura 12: Seções de choque experimentais normalizadas do espalhamento elástico

de 13C em 28Si à 25 e 30 MeV e curvas provenientes do cálculo com Modelo Óptico

para esses sistemas em escala linear, onde os parâmetros Nr e Ni estão apresentados

na legenda. Os inputs do fresco que geraram essas curvas podem ser encontradas

em Anexo na Página 56.
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culos teóricos. Se um cálculo possui muitos parâmetros livres, eventualmente mais

de uma combinação destes parâmetros pode descrever bem o sistema, porém não

acrescenta na Física do problema e, sim um mero ajuste aos dados experimentais.

É possível notar também que, para ângulos mais traseiros, as diferenças entre

as curvas para os três valores testados ficam mais evidentes. Nesses ângulos, a

influência da parte nuclear é maior, pois as seções de choque têm valores muito

diferentes de 1, conforme a Figura 11. A curva associada ao valor Ni = 0.18 descreve

uma contribuição menor de outros processos que as outras duas curvas, porém ela

não se adéqua aos dados obtidos e, por isso, podemos concluir que os efeitos de

outras reações para este experimento estão de acordo com a sistemática obtida

anteriormente em [11].

4.2.2 DWBA

Enquanto alguns estados excitados podem ser descritos como estados de partícula-

única, muitos outros são interpretados como excitações coletivas do núcleo como um

todo. Como o 28Si é dito um núcleo não-esférico, seus estados excitados podem ser

descritos através da rotação do núcleo em torno do seu próprio eixo. Essas excitações

serão promovidas por dois mecanismos: as excitações coulombianas e as nucleares.

A fim de descrever as seções de choque para os processos inelásticos, utilizamos

o Método DWBA, descrito com detalhes na Seção 2.2. Neste método, o potencial

esférico utilizado no modelo Óptico é deformado de forma a fazer a transição entre

dois estados com momentos angulares diferentes.

Tal deformação é representada por dois parâmetros: o coulombiano, que des-

creve a deformação da distribuição de cargas no núcleo, e o nuclear, que descreve

a deformação na superfície do núcleo. A transição entre o estado fundamental 0+

e o primeiro estado excitado do 28Si - 2+ será promovida por um operador elétrico

quadrupolar, pois essa transição muda duas unidades de momento angular entre os

estados final e inicial.

Nós obtemos os valores para esses parâmetros através das probabilidades de
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Tabela 2: Probabilidade de transição elétrica quadrupolar (B(E2; 0+ → 2+)), parâ-

metro de deformação (β2) e comprimento de deformação (δ2 = β2 × RSi) utilizado

no acoplamento do estado inelástico do 28Si.

B(E2; 0+ → 2+) (e2b2) β2 δ2 (fm)

0.0327 0.523 1.68

transição B(E2; 0+ → 2+), disponíveis no site do NNDC[23]. Para calcular os

valores que entram no input utilizamos as seguintes relações:

|〈f ; If ||M(Eλ, µ)||i; Ii〉| =
√
B(E2; 0+ → 2+) (4.7)

obtido da Equação 2.26, para a deformação induzida no potencial coulombiano. Já

para a parte nuclear,

βnuc. =
4π

3ZR2
Si

√
B(E2; 0+ → 2+)

e2
(4.8)

onde βnuclear é o parâmetro que inserimos no fresco correspondente a deforma-

ção nuclear, B(E2;0+ → 2+) é a probabilidade de transição entre os dois estados

analisados, Z é o número atômico do 28Si e RSi é o raio do núcleo de 28Si.

O raio do 28Si foi calculado a partir da relação RSi = 1.06A
1/3
Si , onde ASi é a

massa atômica do Silício e o valor 1.06 é o raio reduzido em unidades de fm obtido

através da sistemática em [11]. Essas duas relações e uma discussão mais rigorosa

sobre as transições para o primeiro estado excitado 2+ em núcleos par-par e seu

caráter deformado podem ser encontrados em [24]. Os valores considerados nesta

monografia e o comprimento de deformação (δ2), que é considerado no cálculo de

DWBA, estão apresentados na Tabela 2.

4.2.2.1 1-step DWBA

O DWBA é um método perturbativo que utilizamos para calcular as seções de

choque do espalhamento inelástico, que encontramos ao utilizar o programa fresco,

que resolve a Equação 4.9. Como este é um método auto-consistente ele pode ser
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resolvido de forma iterativa. Se a iteração for feita uma vez, resultando uma aproxi-

mação de primeira ordem para a função de onda que descreve os estados dos núcleos,

chamamos esse método de 1− step DWBA.

[E − εn − TR − Vn,n(R)]χn(R) =
∑
n′ 6=n

Vn,n′(R)χn′(R) (4.9)

Como o 1 − step DWBA é um cálculo perturbativo de primeira ordem, ele gera

os valores de seção de choque para o inelástico partindo de parâmetros do modelo

óptico como ponto de partida da iteração. Porém por ser de primeira ordem, o

cálculo se encerra aqui sem modificar as seções de choque do elástico.

Assim como no modelo Óptico, variamos o parâmetro Ni da parte nuclear do

potencial para compreender seus efeitos na descrição dos dados experimentais. O

valor de Ni dado pela sistemática [11] subestima os dados obtidos (Ver Figura 13).

Considerando que as deformações nucleares (Equação 4.8) dos núcleo projétil e alvo

estão corretas, entende-se que a inclusão explícita do canal inelástico do 28Si requer

uma redução do valor de Ni. Isso também sugere que o canal inelástico é fortemente

acoplado ao canal elástico. A inclusão explícita de um canal de reação no cálculo

deve resultar naturalmente na diminuição do Ni utilizado para descrever somente

o elástico, pois o canal incluído agora não precisa ser descrito de maneiro implícita

pelo fator imaginário do potencial óptico.

O passo seguinte foi verificar a influência das deformações coulombiana e nuclear,

separadamente, na forma das curvas teóricas.

Na Figura 14-A) estão representados os cálculos somente com a influência do

βcoulomb (curva roxa pontilhada) e se dobrarmos o valor de βcoulomb enquanto βnuclear

tem seu valor calculado mantido (curva ciano traço-ponto). Ao observar a curva

onde só o βcoulomb tem influência, percebemos que além de reduzir o valor da seção

de choque drasticamente para ângulos dianteiros, a curva também parece fora de fase

com relação à curva original. Enquanto isso a curva em que a influência do βcoulomb

é dobrada tem as seções de choque para ângulos medianos e traseiros aumentada,

porém a forma da curva é modificada sem o efeito de fora de fase.

Já na Figura 14-B) estão representados os cálculos somente com a influência do
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Figura 13: Seções de choque experimentais do espalhamento inelástico de 13C em
28Si à 30 e 34 MeV para o estado 2+ do 28Si e curvas provenientes do cálculo com

DWBA 1− step para esses sistemas, onde os parâmetros Nr e Ni estão apresentados

na legenda. Os inputs do fresco que geraram essas curvas podem ser encontradas

em Anexo na Página 57.
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Figura 14: Seções de choque experimentais do espalhamento inelástico de 13C em
28Si à 34 MeV para o estado 2+ do 28Si e curvas provenientes do cálculo com

DWBA para esses sistemas, onde os parâmetros Nr e Ni estão apresentados na

legenda. As curvas preenchidas em vermelho tanto em A) quanto em B) são idên-

ticas a Figura 13. Figura A): somente o parâmetro de deformação coulombiano

(Only Coulomb Deformation) e deformação igual a duas vezes o parâmetro original

(Double Coulomb deformation). Figura B): somente o parâmetro de deformação

nuclear (Only Nuclear Deformation) e deformação igual a duas vezes o parâmetro

original (Double Nuclear deformation).
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βnuclear (curva roxa pontilhada) e se dobrarmos o valor de βnuclear enquanto βcoulomb

tem seu valor calculado mantido (curva verde traço-ponto). Ao observar a curva

onde só o βnuclear tem influência, percebemos que ela se mantêm em fase com relação

à curva original e que não há uma mudança tão drástica nas seções de choque

em comparação à curva em que o parâmetro βcoulomb é zerado. Isso indica que

a influência do βcoulomb nos valores das seções de choque é maior que do βnuclear.

Enquanto isso, a curva em que a influência do βcoulomb é dobrada tem as seções de

choque sistematicamente aumentadas, mantendo a forma da curva original quase

intacta.

É importante destacar que, como os cálculos levam as funções de onda do projétil

e do alvo em consideração, estruturas associadas à interferências dessas funções

de onda irão aparecer. Podemos observar efeitos assim comparando a curva roxa

pontilhada na Figura 14-A) e a curva roxa pontilhada na Figura 14-B) em torno de

17◦ no C.M.. Nesse ângulo a interferência entre a curva roxa pontilhada e a a curva

pontilhada resultam no vale que se forma na curva original vermelha, indicando a

interferência destrutiva entre as funções de onda nesse ponto.

4.2.2.2 2-step DWBA

No 1−step DWBA as seções de choque do elástico não são modificadas pois este

é um cálculo aproximativo de primeira ordem. Se o processo iterativo continuar o

programa utiliza as funções de onda obtidas no 1 − step DWBA para gerar novas

funções de onda pelo método auto-consistente, e obteremos novos resultados para

as seções de choque dos processos elásticos e inelásticos. Esse método é chamado de

2− step DWBA, um cálculo aproximativo de segunda ordem.

As seções de choque do espalhamento inelástico obtidas através do 2 − step

DWBA ficaram sistematicamente abaixo daquelas obtidas através do 1−step DWBA

(ver Figura 15) para ângulos a partir de 60 ◦. Esse padrão sistemático deve se

refletir também na seção de choque do elástico, devido às características do cálculo

aproximativo de segunda ordem (ver Figura 16).
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Figura 15: Seções de choque experimentais do espalhamento inelástico de 13C em
28Si à 30 e 34 MeV para o estado 2+ do 28Si e curvas provenientes do cálculo com

DWBA 1 − step - sem * - e DWBA 2 − step - com * - para esses sistemas, onde

os parâmetros Nr e Ni estão apresentados na legenda. Os inputs do fresco que

geraram essas curvas podem ser encontrados em Anexo nas Páginas 57 e 58.

Enquanto isso, as seções de choque do elástico para o 2−step DWBA estão acima

daquelas obtidas com o 1− step DWBA para ângulos mais traseiros (ver Figura 16.

A diminuição da seção de choque do inelástico para o 2− step DWBA e o aumento

desses valores para o elástico numa mesma distribuição angular indica consistência

com o modelo e reitera o caráter iterativo de segunda ordem do cálculo utilizado.
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Figura 16: Seções de choque experimentais normalizadas do espalhamento elástico

de 13C em 28Si à 30 e 34 MeV e curvas provenientes do cálculo com DWBA 1− step

- sem * - e DWBA 2− step - com * - para esses sistemas, onde os parâmetros Nr e

Ni estão apresentados na legenda.
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5 CONCLUSÃO

Foram obtidos os dados experimentais para o espalhamento elástico e inelástico

no sistema 13C + 28Si nas energias Elab. = 25,0, 30,0 e 34,0 MeV. As seções de

choque experimentais foram determinadas explorando uma técnica de normalização

pelo espalhamento elástico no 13C + 197Au, permitindo minimizar as incertezas

sistemáticas na determinação do ângulo sólido de observação de cada detector.

Os dados experimentais foram comparados com cálculos de modelo óptico, onde

o fator de normalização do potencial nuclear imaginário Ni foi ajustado para des-

crever os dados experimentais. O melhor valor obtido foi Ni = 0,78, que descreve

razoavelmente bem as distribuições angulares das seções de choque para as 3 energias

estudadas.

A componente imaginária do potencial nuclear leva em conta, de forma efetiva,

a absorção do fluxo incidente para outras reações, como espalhamento inelástico,

transferência de nucleons e fusão. Dentro do formalismo DWBA, a canal de espa-

lhamento inelástico foi explicitamente incluído através dos parâmetros associados às

deformações para o potencial coulombiano e nuclear. As seções de choque experi-

mental para o espalhamento inelástico são razoavelmente bem descritas considerando

uma redução do fator Ni = 0,18. No entanto, as distribuições angulares elásticas

seguem descritas de forma razoável pelo fator Ni = 0,78.

É necessário incluir explicitamente a reação de transferência de nêutrons nos

cálculos, o que deve levar à uma redução do fator Ni para descrever os espalhamentos

elásticos. Esse tipo de cálculo foi apresentado em [1] e resultou num único fator Ni

que descreve simultaneamente os espalhamentos elástico, inelástico e transferência

de nêutrons.
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ANEXOS

Input do FRESCO utilizado para os cálculos de modelo óptico à 30 MeV.

13C+28Si Opt ica l model

NAMELIST

&FRESCO hcm=0.02 rmatch=30.0 jtmax=100.

thmin=1.0 thmax=180.0 th inc =0.5

smats=2 xs tab l=1

e lab =30.0 /

&PARTITION namep=’13C’ massp=13.0034 zp=6.0 namet=’28 s i ’ masst=27.9769 zt =14.0 nex=1 /

&STATES jp =0.5 bandp=−1 ep=0.000 cpot=1 j t =0.0 bandt=1 et =0.00 /

&PARTITION /

&POT kp=1 ap=13.0 at =28.0 rc =1.06 /

&POT kp=1 type=1 shape=9 p1=1.0 p2=0.08 p3=1.06 /

&POT /

&OVERLAP /

&COUPLING /
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Input do FRESCO utilizado para os cálculos de DWBA 1− step à 34 MeV.

13C+28Si (DWBA) , only i n e l a s t i c s c a t t e r i n g

NAMELIST

&FRESCO hcm=0.02 rmatch=30.0 r i n tp =0.02

jtmin=0 jtmax=200 absend=−1.00

thmin=1.0 thmax=120.0 th inc =0.1

i t e r=1 ip s =0.0 i b l o ck=0 nnu=30

chans=1 smats=2 xs tab l=1

e lab =34.0 /

############## PARTITION 13C + 28SI ###############

&PARTITION namep=’13C’ massp=13.0034 zp=6.0

namet=’28 s i ’ masst=27.9769 zt =14.0 nex=2 /

&STATES jp =0.5 bandp=−1 ep=0.000 cpot=1 j t =0.0 bandt=1 et =0.00 /

&STATES copyp=1 cpot=1 j t =2.0 bandt=1 et =1.78 /

&PARTITION /

############## OPTICAL POTENTIAL ###############

# Poten t i a l f o r 13C − 28 Si

&POT kp=1 ap=13.0 at =28.0 rc =1.06 /

&POT kp=1 type=11 p1=0.00 p2=18.06 /

&POT kp=1 type=1 shape=9 p1=1.0 p2=0.00 p3=1.06 /

&POT kp=1 type=11 p1=0.00 p2= 1.68 /

&POT kp=1 type=1 shape=9 p1=0.0 p2=0.18 p3=1.06 /

&POT /

&OVERLAP /

&COUPLING /
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Input do FRESCO utilizado para os cálculos de DWBA 2− step à 34 MeV.

13C+28Si (DWBA) , only i n e l a s t i c s c a t t e r i n g

NAMELIST

&FRESCO hcm=0.02 rmatch=30.0 r i n tp =0.02

jtmin=0 jtmax=200 absend=−1.00

thmin=1.0 thmax=120.0 th inc =0.1

i t e r=2 ip s =0.0 i b l o ck=0 nnu=30

chans=1 smats=2 xs tab l=1

e lab =34.0 /

############## PARTITION 13C + 28SI ###############

&PARTITION namep=’13C’ massp=13.0034 zp=6.0

namet=’28 s i ’ masst=27.9769 zt =14.0 nex=2 /

&STATES jp =0.5 bandp=−1 ep=0.000 cpot=1 j t =0.0 bandt=1 et =0.00 /

&STATES copyp=1 cpot=1 j t =2.0 bandt=1 et =1.78 /

&PARTITION /

############## OPTICAL POTENTIAL ###############

# Poten t i a l f o r 13C − 28 Si

&POT kp=1 ap=13.0 at =28.0 rc =1.06 /

&POT kp=1 type=11 p1=0.00 p2=18.06 /

&POT kp=1 type=1 shape=9 p1=1.0 p2=0.00 p3=1.06 /

&POT kp=1 type=11 p1=0.00 p2= 1.68 /

&POT kp=1 type=1 shape=9 p1=0.0 p2=0.18 p3=1.06 /

&POT /

&OVERLAP /

&COUPLING /
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