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Resumo

Nesta tese apresentamos o trabalho de pesquisa realizado por Jeannie Rangel Borges em

conclusão do seu doutoramento. Para tanto, são expostas primariamente algumas explicações

conceituais importantes para uma melhor compreensão dos resultados que serão expostos nesta

tese. Posteriormente, são mostrados alguns resultados sobre os efeitos de diferentes acopla-

mentos com canais de breakup no espalhamento elástico e nas seções de choque de breakup

na colisão 8B +208Pb. O projétil 8B é um núcleo fracamente ligado com estrutura próton-halo.

Por esta razão, o núcleo é modelado como um core (caroço inerte), impossibilitado de ser ex-

citado, rodeado por uma partícula de valência com baixa energia de ligação. Espera-se que

ambos acoplamentos, o breakup Coulombiano e o nuclear, tenham alguns efeitos importantes

sobre o comportamento das seções de choque. Para tentar entender algumas características de

sua estrutura de halo, nós realizamos algumas comparações usando um modelo de nêutron-halo

para o projétil 8B. Na mesma direção, mostramos alguns resultados sobre o efeito da excita-

ção dinâmica do core de um projétil nêutrons-halo, 11Be, em diferentes mecanismos de reação.

Neste caso, adotando o modelo rotational para descrever os estados intrínsecos do core e o de

partícula única para descrever os estados do nêutron de valência, conseguimos descrever os es-

tados do projétil como uma mistura destes estados. Desta forma, é possível encontrar o core

em algum estado excitado acoplado a um estado de partícula única do nêutron, por exemplo

gerando o estado fundamental do 11Be. A mesma idéia deve-se esperar para a descrição de es-

tados ressonantes e não ressonantes. Portanto, pode-se descobrir que, mesmo após a quebra do

projétil, o core pode ser encontrado em alguns estados excitados devido ao potencial de intera-

ção de acoplamento dinâmico com o alvo. Da mesma forma que a baixa energia de ligação dos

núcleos halo pode afetar não apenas a estrutura nuclear, mas também o mecanismo de reação, a

excitação do core também pode causar mudanças significativas.



Abstract

In this thesis we present the research work done by Jeannie Rangel Borges in conclusion

of her doctoral degree. For this purpose, some primaries explanations about important con-

cepts for a better comprehension of the results of this work are given. After that, some results

about the effects of different breakup couplings on elastic scattering and breakup cross sections

of the 8B +208Pb reaction are shown. The projectile 8B is a very weakly bound nuclei with

proton-halo features. For this reason, it is modeled as a core plus a valence particle with low

binding energy. It should expect that both, Coulomb and nuclear breakup couplings, have some

important effects on cross sections. In order to try to understand some features of its halo struc-

ture, we have performed some comparisons using a neutron-halo model for 8B projectile. In

the same direction, we show some results about the effect of the core dynamic excitation of a

neutron-halo nuclei, 11Be on different reaction mechanisms. In this case, the model adopted for

the projectile, considering the rotor model for the core 10B, allows some mixing configurations

to describe the states of the compound nucleus. In this way, it is possible to find the core in some

excited state coupled to a single-particle state of the neutron, generating the ground state of the

11Be. The same idea should be expect to the resonants and non resonants states. Therefore,

one can find that, even after the breakup of the the projectile, the core can be found in some

excited states due by the dynamic coupling interaction potential from the target. In the same

way that the low binding energy of halo nuclei can affect not only the nuclear structure but also

the reaction mechanism, the core excitation may cause significant changes too.
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Capítulo 1

Introdução

Um dos objetivos da Física Nuclear consiste no estudo das interações nucleares entre as par-

tículas elementares bem como a natureza interna de sistemas microscópicos complexos. Como

sua análise não é direta, é necessário elaborar modelos baseados em hipóteses a priori a partir

das quais podem-se prever alguns observáveis. Em uma etapa posterior tais previsões são com-

paradas com dados experimentais permitindo-se assim avaliar o regime de validade do modelo

proposto. Na Física nuclear um dos ramos que se propõe a analisar tais fenômenos é a teoria

de espalhamento.

Em uma colisão nuclear um feixe de projéteis incide sobre um alvo. A interação entre eles

tem como resultado um ou mais núcleos, chamado(s) núcleo(s) residual(ais) que podem, ou

não, ser(em) observados, e outro núcleo adicional que é experimentalmente observado. A partir

de uma colisão nuclear, diferentes processos podem ocorrer, além do espalhamento elástico.

Em muitos casos, a energias próxima da barreira Coulombiana, resultado da soma do potencial

nuclear com o Coulombiano, o mecanismo principal é a fusão nuclear. Se o projétil possuir

energia suficiente para vencer a barreira pode ocorrer fusão dos núcleos. Quando a energia do

projétil for menor que a energia do topo da barreira, quanticamente existe ainda a possiblidade

da partícula atravassá-la em um processo chamado tunelamento.

Quando se pode desprezar os graus de liberdade intrínsecos, os cálculos de mecanismos

de reação são simplificados e fala-se em Teoria de Espalhamento por um Potencial [1], que é

importante para o estudo de espalhamento elástico e bom ilustrador das técnicas envolvidas em

problemas de muitos corpos. Ainda que o sistema abordado seja um sistema mais complexo,

1



estando em uma situação em que o interesse seja estudar o espalhamento elástico, podemos

simular o acoplamento dos vários graus de liberdade através de um potencial efetivo complexo,

chamado potencial óptico. A inclusão de um potencial complexo, não hermitiano, na dinâmica

de interação leva à violação da equação da continuidade, pois a parte imaginária do potencial

imaginário absorve parte do fluxo incidente. Este fluxo perdido corresponde a excitação dos

estados intrínsecos não incluídos na teoria. Entretanto, este procedimento não é viável para o

estudo isolado de outros processos, como o espalhamento inelástico.

Para uma melhor abordagem de sistemas mais complexos é necessário o desenvolvimento

de um formalismo mais completo que leve em conta os acoplamentos dos graus de liberdades

mais relevantes. Este formalismo é conhecido como método de canais acoplados (CC) [2]. Este

método surgiu como alento aos estudos de Física Nuclear pois, fisicamente, espera-se que os

canais possam ser populados concomitantemente durante uma colisão, cada um com uma pro-

babilidade distinta, e portanto, deveriam ser estudados simultaneamente. Experimentalmente,

a forma de se observar a ocorrência de um dado evento é mediante sua observação e conta-

gem através de um detector. Através desta contagem, podemos determinar a probabilidade de

ocorrência de determinado evento, expressa na forma de seção de choque.

Uma colisão é influênciada por vários canais que dependem da estrutura dos núcleos en-

volvidos. Núcleos fortemente deformados possuem momentos quadrupolares que afetam a di-

nâmica da colisão. Em colisões de núcleos típicos, podem ser excitados estados intrínsecos e

pode ocorrer também transferência de um ou mais nucleons. Uma nova situação ocorre em coli-

sões envolvendo núcleos fracamente ligados. Neste caso, pode haver também dissociação deste

núcleo em um ou mais fragmentos. Este processo, que é irrelevante em colisões de núcleos

fortemente ligados, é conhecido como breakup (quebra).

Dentro da categoria de núcleos fracamente ligados existem dois tipos: núcleos leves está-

veis e os núcleos radioativos. Os núcleos leves estáveis, apesar de possuírem baixa energia de

ligação entre algum(as) partícula(s) de valência(s) com o restante do núcleo, não sofrem de-

caimento espontâneo através de uma dissociação. É necessário um agente externo para causar
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fragmentação do núcleo, por exemplo uma colisão com outro núcleo. Os núcleos radioativos

por outro lado, não sobrevivem por muito tempo, ocorrendo uma dissociação com formação de

núcleos estáveis. Esta dissociação pode inclusive ocorrer em forma de cadeia de decaimentos

quanto mais distante de um núcleo estável o núcleo primário estiver dentro da carta de Segrè,

a carta que disponibiliza informações dos isótopos nucleares segundo uma ordem de número

atômico Z e número de nêutron N, como mostra a Figura 1.1. Os núcleos radioativos exóticos
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Figura 1.1: Carta de nuclídeos mostrando a distribuição de núcleos estáveis e instáveis.

podem ainda apresentar uma estrutura conhecida por halo [3], onde a partícula de valência é

tão fracamente ligada ao restante dos nucleons que a nuvem de pobabilidade de encontrar a

partícula se extende grandes distâncias do centro núcleo. Desta forma, tais núcleos possuem

raio quadrático médio maior que o usual. Um exemplo de núcleo halo é o 11Li. Este núcleo

pode ser descrito sob um modelo de dois nêutrons fracamente ligados ao restante do núcleo 9Li,

como ilustra a Figura 1.2.

Reações com núcleos leves fracamente ligados vem sendo alvo de intensa investigação de-

vido à grande seção de choque de breakup apresentado pelos mesmos. Para a Astrofísica

Nuclear, os estudos de reações com núcleos leves são de estrema importância. A síntese dos

elementos leves é a chave para se entender o universo primordial [4]. Várias reações envolvidas

na formação de alguns dos elementos leves já são conhecidas. Entretanto, ainda existem ques-
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Figura 1.2: Representação esquemática do núcleo 11Li. Os dois nêutrons possuem uma energia
de ligação muito baixa como mostra a linha vermelha no poço de potencial, formando assim
uma densidade nuclear com alcance maior (linha pequena-tracejada) em comparação com a
densiadade nuclear dos nove nucleons restantes (linha largo-tracejada), que são mais ligados. A
densidade do núcleo corresponde à linha cheia.

tões em aberto como a determinação da densidade de matéria nos primórdios do universo: se

esta era homogênea, isto é, com a mesma concentração de prótons e nêutrons, ou não. A não

homogeneidade poderia formar núcleos ricos em prótons ou nêutrons que possuem vida média

curta e fariam parte da formação de elementos estáveis. Elementos estáveis com massa atômica

A=5 e A=8 não são encontrados na natureza, e com isso núcleos como Berílio e Boro, com mas-

sas superiores a 5 e 8, não poderiam ter sido formados em um universo homogêneo. Entretanto,

núcleos não estáveis são importantes na síntese de elementos mais pesados, devendo, portanto,

o universo apresentar uma densidade de matéria não homegênea. Isso revela a importância de

se conhecer as probabilidades das reações envolvendo núcleos radioativos para a compreensão

da fase de transição do universo primordial.

Durante uma colisão envolvendo um núcleo fracamente ligado, os estados do contínuo pas-

sam a ser populados após a fragmentação, tornando necessário o uso de uma abordagem aproxi-

mada do método de CC, conhecida por CDCC- Continumm discretized coupled channels [5–7].

A grande extensão da densidade de matéria gera observáveis distintos comparados com sistemas

envolvendo núcleos comuns. Por exemplo, a razão da seção de choque elástica por Rutherford
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típica de reações com núcleos pesados apresenta forte padrão de oscilação em torno de um, com

a presença de um pico máximo, chamada de pico de arco-íris, seguida de decréscimo rápido

da seção de choque, como mostra a Figura 1.3. Devida à grande extensão de matéria acom-

panhada da baixa energia de ligação dos núcleos halos a polarização do núcleo é favorecida.

Essa característica afeta a reação a longas distâncias devido aos termos de longo alcance dipolar

e quadrupolar do potencial Coulombiano, como por exemplo o favorecimento do mecanismo

de quebra. Esse efeito diminui a seção de choque elástica na região onde o espalhamento é

predominatemente Coulombiano, em comparação com o padrão apresentada por reações com

núcleos estáveis.

Figura 1.3: Seção de choque elástica por Rutherford envolvendo 16O com 208Pb. Figura extraída
da Ref. [8].

Esse tipo de efeito foi primariamente observado em sistemas envolvendo núcleos fortemente

deformados, onde o termo quadrupolar do potencial, de longo alcance, tem forte influência no

mecanismo de reação, como mostra no painel a) da Figura 1.4. A linha tracejada apresenta um

cálculo teórico sem considerar a importância dos canais coletivos correspondentes a excitação

da banda rotacional do estado fundamental. Quando cálculos são realizados com inclusão de

todos os canais possíveis de reação conhecidos, as previsões teóricas devem ser consistentes

com os dados experimentias, a menos que algum mecanismo relevante tenha sido desprezado.

Este tipo de comparação pode fornecer informações sobre a estrutura interna dos núcleos parti-

cipantes da colisão.
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a)# b)#a)# b)#a)# b)#

Figura 1.4: Seção de choque elástica dividida por σRuth. Painel b) envolvendo os núcleos 16O e
184W (figura extraída da Ref. [9] e dados provenientes da Ref. [10]). A linha tracejada representa
um cálculo desconsiderando a estrutura intrínsica do núcleo de forte caráter coletivo 184W. A
linha cheia corresponde ao cálculo com simulação desse acoplamento através de um potencial
complexo de polarização dinâmica. Painel a) envolvendo reação entre os núcleos 11Be e 64Zn
[11].

Alguns sistemas envolvendo núcleos nêutron-halo, onde a partícula de valência é um nêu-

tron, já foram amplamente estudados. A Figura 1.4, painel b) mostra a seção de choque elástica

dividida pela seção de choque Rutherford para o sistema 11Be + 64Zn [11]. O núcleo 11Be

é nêutron-halo onde o nêutron é ligado ao core com uma energia de 0.50 MeV. Nessa figura

pode-se observar a supressão do pico de arco-íris, presente na figura anterior. O mesmo tipo

de comportamento foi observado com sistemas envolvendo núcleos com um ou dois nêutrons

de valência formando uma estrutura halo como 11Be + 209Bi [12], 6He + 58Ni [13], 6He +

208Pb [14–16], e 6He + 206Pb [17]. Este efeito é particularmente impressionante nos dados

de Cubero et al. [18]. Por outro lado, poucos trabalhos de análise desse efeito de supreessão

em reação envolvendo núcleo próton-halo estão disponíveis na literatura. Os trabalhos [19, 20]

mostram que o efeito da supressão em relação à seção de choque por Rutherford em ângulos

dianteiros, é pequena nas reações do núcleo p-halo 8B com alvos 58Ni e 12C, respectivamente.

Entretanto, espera-se que em uma reação com núcleo mais pesado, este efeito aumente. No

presente trabalho nos dedicaremos a estudar esse efeito na reação do 8B +208Pb.

Cálculos de CDCC usualmente desconsideram a possiblidade de excitação do alvo ou do
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próprio core do projétil durante a colisão (no caso em que o projétil seja o núcleo fracamente

ligado). Entretanto, caso o alvo ou um dos fragmentos sejam núcleos que apresentam forte

caráter coletivo, espera-se que durante a colisão alguns estados intrínsecos do core possam ser

populados. Com este objetivo, uma extensão do modelo de CDCC foi proposto [21], utilizando

o método dos bins e a posteriori utilizando uma expansão dos estados do projétil em uma base

de pseudo estados [22]. Nesta tese nos dedicamos a estudar os efeitos da excitação dinâmica do

core em reações envolvendo núcleo halo em nêutron, o núcleo 11Be em energias mais baixas

do que já apresentadas na literatura.

Esta tese está organizada da seguinte forma: no Capíulo 1 serão abordados conceitos gerais

da física nuclear que contribuem para uma melhor compreensão dos assuntos abordados a pos-

teriori, como espalhamento de núcleos sem estrutura, conceito de seção de choque, operador de

transição, e a passagem para um estudo de espalhamento entre núcleos com alguma caracterís-

tica interna através de potenciais ópticos globais. No Capítulo 2 serão apresentados conceitos e

modelos importantes no estudo de núcleos mais complexos, como o método de Canais Acopla-

dos (CC), a aproximação desse modelo para o Contínuo Discretizado (CDCC) , e a extensão do

último método para estudar a excitação de graus de liberdade intrínsicos de um dos fragmentos

quando estudamos núcleos que podem ser facilmente quebrados, (XCDCC). No capítulo 3 será

apresentado um estudo da reação do núcleo 8B, que apresenta um halo de 1 próton com um alvo

pesado 208Pb, para energias na região da barreira Coulombiana, onde os efeitos dos canais de

breakup se mostram relevantes. No capítulo 4 estudaremos o efeito da excitação dos graus de

liberdade intrísecos do core no modelo projétil= core + partícula de valência do projétil 11Be,

descrito como 10Be +n. No capítulo 5 apresentaremos algumas conclusões sobre o efeito do

breakup em outros mecanismos de reações bem como algumas perspectivas futuras de trabalhos

ainda não finalizados.
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Capítulo 2

Fundamentos Teóricos iniciais

2.1 Conceitos preliminares

Em uma colisão nuclear o estado intrínseco do sistema projétil-alvo pode mudar passando

de um estado inicial ψ0 para um estado final ψα. Essa dinâmica depende fortemente da escala

de energia do sistema bem como da estrutura dos núcleos envolvidos. Dependendo da energia,

um tipo de reação pode ser mais provável que outro. O núcleo é composto de nucleons que,

assim como os elétrons nos átomos, podem se encontrar em estados excitados. Existem vários

modelos fenomenológicos que descrevem razoavelmente a estrutura interna dos núcleos sendo

dois os mais importantes: o modelo de camadas com suas variantes e os modelos coletivos.

No primeiro, os nucleons ocupam estados de partícula independente, sob a ação de um campo

médio. Embora este modelo seja pouco realísta, os estados de partícula independente são a

ponte de partida para tratamentos aproximados e correlações, como nas aproximações RPA,

BCS e HFB (Random phase approximation, Bardeen-Cooper-Schrieffer, Hartree Fock Bogulio-

bov, respectivamente) [23]. Por outro lado, os modelos coletivos tem como ponto de partida um

Hamiltoniano fenomenológico. Este Hamiltoniano é expresso em termos de coordenadas co-

letivas, que não são relacionadas diretamente com as coordenadas dos nucleons. Os principais
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modelos coletivos são o rotacional e o vibracional. O primeiro descreve rotação de um núcleo

com deformação permanente, enquanto o segundo descreve vibração em torno de uma forma

esférica.

Núcleos com camadas completas são, em sua maioria, de forma esférica e conforme o nú-

mero de nucleons de valência aumenta, aproximando-se da metade do número máximo su-

portado pela camada, o núcleo vai apresentando deformações permanentes. As deformações

descritas pelo modelo rotacional prevêm uma deformação permanente no núcleo. Note que

somente faz sentido em abordar tal deformação caso o núcleo gire ao longo de um eixo sem

simetria. Existem também os movimentos coletivos sob ação de potencial deformado dada uma

distribuição de matéria nuclear que apresenta pequenas oscilações, tratadas pelo modelo vibra-

cional. Estas deformações podem ser descritas em termos de momentos de multipolos [24] do

sistema. Muitos núcleos apresentam momentos de quadrupolos elétricos que medem o quanto

o sistema se afasta de uma distribuição esférica.

Uma característica importante em uma colisão nuclear é a estabilidade nuclear. Para o nú-

cleo se manter coeso é necessário uma grande energia de ligação. Quanto maior a energia de

ligação mais estável e compacto será este núcleo. Entretanto, em alguns núcleos a energia de

separação de um ou mais nucleons é muito baixa. Estes núcleos são chamados de núcleos fra-

camente ligados. Para esses núcleos, os nucleons de valência podem ser removidos facilmente

em uma colisão.

O estado final de uma colisão é caracterizado através da função de onda do movimento

relativo entre os parceiros da colisão e pelos números quânticos de seu estado intrínseco, deter-

minando assim um canal a ser populado1. Os principais canais em uma colisão são:

• canal elástico ou canal de entrada: corresponde ao estado fundametal ou quando não há

alteração do estado do projétil e alvo após a colisão.

• canais inelásticos: correspondem aos estados excitados do alvo e/ou do projétil mantendo

suas composições inciais. A energia de excitação dos estados intrínsecos é compensado

1Muitas vezes também diz-se que um canal foi excitado.
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por uma redução na energia cinética do movimento relativo.

• canais de transferência: correspondentes a mudança de identidade dos núcleos envolvi-

dos através da troca de nucleons.

• canais de breakup: correspondente a dissociação do núcleo em um ou mais fragmentos.

Por simplicidade, normalmente o processo de breakup é modelado como uma excitação

de uma partícula antes ligada ao sistema para um estado final com energia no espectro

contínuo.

Uma grandeza importante para os canais não elásticos (inelásticos, transferência e breakup)

é a diferença de energia intrínseca entre o estado inicial e o estado final (um dado canal α),

chamada de energia de reação, ou Q da reação

Q = ε0− εα. (2.1)

Esta energia se relaciona com as energias cinéticas do movimento relativo inicial K0 e final Kα,

através da equação:

Q = Kα−K0 (2.2)

Quando Q > 0, a energia interna do sistema diminui. A diferença é liberada como energia

cinética do movimento relativo. Estas reações são chamadas de exotérmicas. Quando Q < 0

ocorre uma diminuição da energia cinética. A estas reações damos o nome de endotérmicas.

Existe um valor limite para a energia de colisão capaz de excitar um canal de uma reação

endotérmica. Ele é chamado de energia do limiar, Eth. No referencial do centro de massa,

ela corresponde à energia da colisão que é igual à energia da excitação do canal em questão.

Desta forma, quando o valor da energia de colisão é menor que a energia do limiar este canal é

chamado de fechado, caso contrário de aberto.

A distribuição angular de partículas espalhadas num processo é descrito por sua seção de

choque diferencial, que pode ser entendido como um conceito geométrico em primeira aproxi-

10



mação. A seção de choque (Figura 2.1) é medida em barns (10−24cm2) e representa uma área

efetiva apresentada pelo núcleo para a interação com a partícula incidente [25]. Desde que um

fluxo J de partículas por unidade de tempo e de área incida sobre um alvo, sob um certo parâ-

metro de impacto b ao longo da direção z, por exemplo, a seção de choque expressa a proporção

das partículas incidentes que são espalhadas dentro de uma região de direção θ, descrito por um

cone de abertura dΩ, ou ângulo sólido.

Figura 2.1: Esquema de colisão. b é o parâmetro de impacto da colisão. dΩ o ângulo sólido,
ou cone de abertura. A linha sólida indica a trajetória da partícula no feixe, ou fluxo J. A
área rachurada dσ é denominada "seção de choque diferencial"representa uma a área efetiva e
hipotética onde pode ocorrer interação. Figura extraída da Ref. [26]

Considerando um experimento como a respresentada pela Figura 2.1, mediante determina-

das considerações, tais como: pequena abertura do detector, a negligência de interações entre as

partículas do feixe incidente e a não ocorrência de múltiplos espalhamentos, a taxa de contagem

de um canal específico, digamos Nα, pode ser escrita na forma:

Nα(Ω,∆Ω) = (∆Ω n J)
dσα(Ω)

dΩ
(2.3)

onde n é o número de partícula do alvo por unidade de área na região atingida pelo projétil. A

constante de proporcionalidade

dσα(Ω)

dΩ
=

Nα(Ω,∆Ω)

(∆Ω n J)
(2.4)

é chamada seção de choque diferencial do canal α, que integrada no ângulo sólido fornece a

11



seção de choque deste canal.

2.2 Colisões clássicas

Embora a mecânica clássica não seja apropriada para se estudar espalhamento nuclear, seus

resultados são interessantes para explicar alguns aspectos qualitativos e desenvolver aproxima-

ção para o problema quântico. Vale lembrar também que o princípio da correspondência prevê

que a mecância quântica se reduz à mecânica clássica no limite que ~→ 0. Porém, quando ainda

incluímos de alguma forma efeitos quânticos (ondulatórios), como a interferência e a difração,

estamos fazendo o que chamamos de aproximação semiclássica para a colisão.

Usando a Eq. (2.4), podemos chegar a uma expressão analítica para a seção de choque clás-

sica. Consideremos um feixe de projéteis incidindo sobre uma única partícula do alvo com um

parâmetro de impacto qualquer e de intensidade J. Para um potencial esfericamente simétrico,

a seção de choque tem simetrial axial e assim ∆Ω = 2π sin(θ)∆θ. O número de partículas

espalhadas sob um ângulo sólido dΩ corresponde ao número de partículas incidentes em uma

área compreendida entre b e b+∆b:

N(Ω,∆Ω) = J∆S = J×2πb∆b. (2.5)

Usando o resultado acima na Eq. (2.4) e tomando o limite ∆b→ db obtemos a seção de choque

diferencial em função de parâmetros geométricos da reação:

dσ(Ω)

dΩ
=

b
sin(θ)

∣∣∣∣dθ(b)
db

∣∣∣∣−1

. (2.6)

Em termos de trajetórias clássica (Figura 2.2), podemos encontrar o ângulo de espalhamento

após a interação de uma partícula clássica por um potencial como função do parâmetro de

impacto b. Se tratando de V (r) um potencial conservativo e esfericamente simétrico, a energia

total do sistema bem como o momento angular são grandezas conservadas. Portanto, através
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das equações:

E =
µ
2
(
ṙ2 + r2

φ̇
2)+V (r)

L = mvb = mr2
φ̇ → φ̇ =

vb
r2 , (2.7)

e após alguma álgebra, obtemos:

φ(b) = 2
∫

∞

Rca

bdr

r2
√

1−b2/r2−V (r)/E
. (2.8)

Figura 2.2: Representação esquemática de espalhamento de uma partícula clássica com massa
m por um potencial. Rca é o raio de aproximação máxima (closest approach). Figura extraída
da Ref. [27]

A Eq. (2.8) nos permite calcular o ângular de deflexão Θ(b), indicado na Figura 2.2, como

função do parâmetro de impacto. Ele é simplesmente Θ(b) = π−φ(b). O parâmetro de im-

pacto é muito importante em análises clássicas e semiclássicas. Substituindo na Eq. (2.6) :

dθ/db→ dΘ(b)/db, podemos obter a seção de choque clássica para qualquer potencial esferi-

camente simétrico e conservativo.

2.3 Teoria quântica de espalhamento

Uma das mais importantes aplicações da teoria do espalhamento consiste em obter informa-
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ções da dinâmica intrínseca dos parceiros da colisão. Neste tipo de abordagem as coordenadas

intrínsecas aparecem de modo explícito no Hamiltoniano e com a utilização da teoria de coli-

sões pode-se obter previsões para grandezas observáveis que serão comparadas com resultados

experimentais. Quando desprezamos os graus de liberdades intrínsecos do sistema, os cálcu-

los são simplificados e fala-se em Teoria de espalhamento por um potencial. O espalhamento

por um potencial pode descrever colisões elásticas de alguns sistemas, e serve como ponto de

partida para teorias mais complexas, que levam em conta os graus de liberdade intrínsecos.

O espalhamento por um potencial considera a colisão de uma partícula com massa igual a

massa reduzida do sistema, sob ação de um potencial de interação centrado em um ponto fixo.

Neste caso, só consideramos o canal elástico. As colisões que envolvem excitação de outros

canais serão estudadas no capítulo 3.

Consideremos inicialmente o estado estacionário correspondente ao espalhamento de uma

onda plana por um potencial curto alcance V (r). Isto é, com energia E bem definida. Um estado

com energia E, na representação de coordenadas, pode ser escrito como:

Ψ(k;R,r, t) = Φ(k;R;r)exp(− i
~

Et) , (2.9)

onde r é coordenada da posição relativa e R é a coordenada do centro de massa do sistema e k

é o momento linear dividido por ~. Ou seja, é o vetor de onda incidente.

Consideramos agora uma colisão de partículas de spin zero. Como o potencial de interação

só depende do vetor entre o projétil e alvo, o Hamiltoniano do sistema toma a forma:

H = − ~
2(M1 +M2)

∇
2
R−

~
2µ

∇
2
r +V (r) (2.10)

onde o primeiro termo é a energia cinética do centro de massa (c.m.), o segundo a energia ci-

nética do movimento relativo e V o potencial de interação. Foram usadas coordenadas relativas

entre projétil e alvo, e coordenadas do c.m.:

r = x1−x2 e R =
M1x1 +M2x2

M1 +M2
, (2.11)

com x1 e x2representando as coordenadas dos núcleos no referencial do laboratório.
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Os autoestados do Hamiltoniano podem ser separados em duas partes, através do método de

separação de variáveis, que escreve a função de onda como o produto de funções independentes

para cada variável. Desta maneira pode-se escrever a função de onda como Ψ(k;R,r, t) =

ψ(k;r)φ(R), e como a função de onda referente ao c.m. é trivial em forma de onda plana, o

interesse é obter a parte dependente de r, ψ(k;r), que satisfaz a equação:

− ~
2µ

∇
2
rψ(r)+V (r)ψ(r) = Eψ(r), (2.12)

onde E é a energia do movimento relativo das partículas no referencial do c.m.

Para um potencial de interação de curto alcance, a solução para a Eq. (2.12) deve satisfa-

zer as condições de contorno típicas de uma colisão. Isto é, deve ser a superposição da onda

incidente (ψ(k;r)inc) com uma onda espalhada (ψ(k;r)esp) , na forma:

ψ
(+)(k;r) = ψ(k;r)inc +ψ(k;r)esp . (2.13)

O índice superior (+) indica que a onda espalhada é de natureza emergente (outgoing). Isto é,

ela se afasta da região de interação.

A condição de contorno da Eq. (2.13) tem o comportamento assintótico ( r→ ∞)

ψ
(+)(kr) → A

{
exp(ikr)+ f (θ,φ)

exp(ikr)
r

}
. (2.14)

O segundo termo da expressão entre colchetes representa uma onda esférica emergente. O termo

1
r mantém o fluxo constante através de qualquer superfície esférica que intercepta um cone com

vértice no centro do potencial. A função f (θ,φ), conhecida com amplitude de espalhamento,

determina a intensidade da onda esférica na direção caracterizada por θ e φ. Em colisões com

um potencial esférico esta amplitude é independente de φ.

Deve-se observar que considerar um comportamento assintótico para a amplitude de espa-

lhamento é de grande valia, pois em uma reação real o local da detecção dos produtos da reação

é várias ordens de grandezas superior ao alcance do potencial de interação que, por ser de curto

alcance, pode ser considerado desprezível na região onde se localiza o detector. Portanto, ao

atingir o detector este registrará tanto a onda plana quanto a onda espalhada. Caso o potencial
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contenha um termo Coulombiano, cujo alcance é maior, a onda incidente é distorcida pelo po-

tencial mesmo em distâncias assintóticas.

2.4 Seção de choque na abordagem quântica

Para obter a seção de choque na mecânica quântica partimos da definição de seção de choque,

correspondente à Eq. (2.4). A corrente incidente, J , e o número de partículas que atingem

o detetor, N(Ω,dΩ), podem ser obtidos da densidade de corrente de probabilidade, definida

como:

j =
~

2µi
{ψ∗(r)∇ψ(r)−ψ(r)∇ψ

∗(r)}. (2.15)

Usando esta relação para ψ(k;r)inc e utilizando sua forma assintótica, obtemos:

jinc = |A|2~k2

µ
= | A|2 ·v, (2.16)

onde v = ~k/µ é a velocidade da partícula clássica com momento ~k. Portanto, a corrente

incidente em uma superfície unitária perpendicular a z é J = |A|2 · v.

Por outro lado, N(Ω,dΩ) corresponde ao fluxo da corrente espalhada através de uma su-

perfície definida pela intersecção de um cone com vértice no centro do potencial, com eixo na

direção (θ,φ) e abertura ∆Ω, com uma superfície de uma esfera com centro no vértice do cone

e raio muito maior que o alcance do potencial. A densidade de corrente na direção radial é

calculada usando ψ(k;r)esp, referida na Eq. (2.13) e obtemos:

jesp =
~k2

µ
|A|2

r2 · | f (θ,φ)|
2 r̂ =

|A|2v
r2 | f (θ,φ)|

2 r̂. (2.17)

O fluxo através da superfície M S = M Ω · r2r̂ então é:

N = M Ω v |A|2| f (θ,φ)|2. (2.18)

Usando então a definição da Eq. (2.4), obtemos:

dσ

dΩ
= | f (θ,φ)|2. (2.19)
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2.5 Expansão em ondas parciais

Um método utilizado para obtenção da amplitude de espalhamento e a seção de choque é o

da expansão em ondas parciais. Este método descreve a função de onda como uma soma de

contribuições de momentos angulares diferentes. Isto corresponde a expandir a dependência

angular em harmônicos esféricos. Deste modo, a função de onda é expandida na forma:

ψ(k;r) = A∑
l,m

Clm(k̂)
ul(k,r)

kr
Yl,m(r̂). (2.20)

Escrevendo o Laplaciano em coordenadas esféricas e integrando as variáveis angulares θ,φ,

obtemos a equação de Schrödinger dependente de r:

−~
2

2µ
d2u(k;r)

dr2 +

[
V (r)+

~2

2µ
l(l +1)

r2

]
u(k;r) = Eu(k;r) . (2.21)

A amplitude de espalhamento (e consequentemente a seção de choque elástica) é obtida

a partir do comportamento assintótico da função de onda. Entretanto, não vamos apresentar

detalhes deste procedimento nesta altura. Deixamos esta discussão para a próxima seção, onde

consideraremos o caso mais geral em que a interação tem um termo de longo alcance (Coulomb)

e um de curto alcance (nuclear). Nesta seção apresentaremos apenas a expressão da amplitude

de espalhamento:

f (θ) =
1

2ik ∑
l
(2l +1)Pl(cosθ) [Sl−1] . (2.22)

Na equação acima, SL é a componente da matriz-S para a onda parcial l, que aparece na

forma assintótica da função de onda radial correspondente:

ul(k,r� R) =
i
2

[
ĥ(−)l (kr)−Sl ĥ

(+)
l

]
, (2.23)

onde ĥ(−)l (kr) (ĥ(+)
l (kr)) é a função de Riccati-Haenkel de ordem l com comportamento de onda

esférica emergente(incidente). R é o alcance do potencial.
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2.6 Espalhamento Coulombiano e Nuclear

O estudo da seção de choque de Coulomb é de extrema importância na física nuclear. A

condição assintótica da Eq. (2.14) só é válida quando V (r) tende a zero mais rápido que 1
r

para r→ ∞. De outra forma, a função de onda é distorcida mesmo em longas distâncias, como

mencionado no final da seção 2.3. Analisando o caso de interação Coulombiana na aproximação

de cargas pontuais, temos:

Vc(r) =
ZpZae2

r
. (2.24)

Na equação acima e é o valor absoluto da carga do elétron, Zp e Za os números atômicos dos

núcleos envolvidos (projétil e alvo). Portanto, a equação de Schrödinger a ser resolvida é :

−~
2

2µ
d2u(k;r)

dr2 +

[
Vc(r)+

~2

2µ
l(l +1)

r2

]
u(k;r) = Eu(k;r) , (2.25)

com a seguinte condição assintótica:

ψinc(k;r,z)r→∞→ eikze−iηln[k(r−z)] (2.26)

ψesp(k;r,z)r→∞→ fc(θ)
eikr

r
e−iηln(kr), (2.27)

onde η é o parâmetro de Sommerfeld:

η =
ZpZae2

~v
. (2.28)

Utilizando o método de expansão em ondas parciais, a função de onda pode ser escrita da forma:

ψc(k;r) =
1
kr

∞

∑
l=0

(2l +1)ilPl(cosθ)e2iσl(η)Fl(η,kr), (2.29)

onde Fl(η,kr) é a conhecida Função regular de Coulomb [28]. Na ausência de qualquer poten-

cial, η = 0→ σl = 0. Então a função de Coulomb se reduz a de Ricatti-Bessel e a equação

anterior se reduz à expansão em ondas parciais de uma onda plana, como deveria ser na ausência

de qualquer interação. Comparando a forma assintótica da função de Coulomb com a condição

de contorno assintótica 2.26, obtem-se a amplitude de espalhamento Coulombiana:

fc(θ) =
1

2ki

∞

∑
l=0

(2l +1)Pl(cosθ)(e2iσl(η)−1). (2.30)
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onde σl(η) é a diferença de fase Coulombiana. Esta série não converge pois o potencial Cou-

lombiano não cai a zero suficientemente rápido e a fase não vai a zero para valores grandes de l.

Felizmente, a equação de Schrödinger pode ser resolvida exatamente para este potencial [29].

Portanto, comparando a solução assintótica analítica com o comportamento apresentada na Eq.

(2.26), obtém-se a amplitude de espalhamento por um potencial Coulombiano entre cargas pon-

tuais:

fc(θ) =
η

2 k sen2(θ/2)
exp
[
−i η ln(sen2(θ/2)+2iσ0(η)

]
. (2.31)

A discussão dada até aqui funciona muito bem para grandes distâncias, ou seja distâncias

maiores que a soma do raio nucleare do alvo (Ra) e do projétil (Rp), isto é r� Rp +Ra. Nessas

circusntâncias, as cargas dos núcleos envolvidos se aproximam de cargas pontuais. Em geral, o

potencial Coulombiano na região de superposição das densidades nucleares do projétil e alvo (

r ≈ Rp +Ra ) é aproximado por uma interação Coulombiana de uma carga pontual do projétil

eZp com uma carga do alvo distribuída uniformemente em uma esfera de raio Rc = r0c(A
1/3
p +

A1/3
a ) e carga eZa . A forma analítica do potencial Coulombiano é :

Vc(r) =


ZpZae2

2Rc
(3− r2

R2
c
), para r < Rc

ZpZae2

r , para r > Rc.
(2.32)

Na equação anterior, podemos observar que na região interna a Rc o potencial se desvia

de um comportamento que diverge na origem como r−1. A diferença é um potencial de curto

alcance que se anula na região externa a r = Rc. Devida à descrição analítica da colisão por car-

gas pontuais, como descrito anteriormente, é conveniente tratar o problema mais geral partindo

das funções de Coulomb distorcidas. Deste modo, na presença de qualquer potencial de curto

alcance, inclusive qualquer modificação do potencial Coulombiano devido as distribuições uni-

formes das cargas envolvidas, podemos escrever a condição de contorno na forma:

ψesp(k;r,z)r→∞→ [ fc(θ)+ fn(θ)]
eikr

r
e−iηln(kr), (2.33)

onde, fc(θ) corresponde ao espalhamento devido única e exclusivamente ao potencial Cou-

lombiano de cargas pontuais. O termo fn(θ) corresponde a uma correção na amplitude de
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espalhamento devido a presença do potencial de curto de alcance.

Precisamos agora resolver a equação de Schrödinger com V (r) = Vc(r)+VN(r):

−~
2

2µ
d2u(k;r)

dr2 +

[
Vc(r)+VN(r)+

~2

2µ
l(l +1)

r2

]
u(k;r) = Eu(k;r). (2.34)

A função de onda assintótica pode ser escrita em termos de expansão em ondas parciais em

combinação com funções de Coulomb entrante (ingoing) H(−)
l (η,kr) e emergente (outgoing)

H(+)
l (η,kr), com um termo que deve modificar a onda emergente:

ψ(k;r) =
1
kr

∞

∑
l=0

(2l +1)ilPl(cosθ)e2iσl(η)
i
2

[
H(−)

l (η,kr)−Sn
l H(+)

l (η,kr)
]
. (2.35)

Este termo, Sn
l é chamado elemento de matriz-S nuclear para a onda parcial l. Em caso do

potencial real, o módulo de Sn
l é unitário; quando o potencial possui parte imaginária, repre-

sentando perda de fluxo do canal de entrada, este módulo é menor que a unidade. Comparando

a equação acima com a solução da Eq. (2.33) expandida em ondas parciais pode-se obter a

amplitude de espalhamento fn(θ):

fn(θ) =
1

2ik ∑
l=0

(2l +1)e21σl(Sl−1)Pl(cosθ). (2.36)

O elemento de matriz Sn
l é obtido através da solução da equação de Schrödinger radial na

região de interação até um raio determinado R, que é fora da região nuclear. Como a função de

onda deve ser contínua em todo o espaço, bem como sua derivada, através da continuidade da

derivada logarítmica a matriz de espalhamento é obtida.

2.7 Espalhamento por um potencial complexo

No problema de espalhamento por um potencial desprezamos a estrutura interna dos parcei-

ros da colisão, não ocorrendo população de qualquer canal não elástico. Fisicamente isso não

é interessante visto que, na imensa maioria dos casos, podem ocorrer outros tipos de reações
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que não somente o espalhamento elástico 2. Entretanto, podemos descrever estes processos

globalmente, bem como sua influência no espalhamento elástico, introduzindo um termo ima-

ginário no potencial núcleo-núcleo. Deste modo, a excitação de todos os canais inelásticos é

simulada pela absorção de parte da corrente incidente por este potencial. Este procedimento

tem ainda uma limitação importante. Ele não é capaz de reproduzir variações bruscas na seção

de choque, resultantes das ressonâncias do sistema. Ele dá conta apenas do comportamento

médio da seção de choque, tomadas em um intervalo de energia muito maior que a largura das

ressonâncias [30]. Este potencial, conhecido como potencial óptico é escrito na forma:

V (r) = U(r)− iW (r), (2.37)

onde r indica a coordenada espacial.

O potencial complexo da equação acima implica na não conservação do fluxo na equação da

continuidade. Então, a equação da continuidade tem que ser modificada, como descreveremos

abaixo. Partimos da equação de Schrödinger:[
− ~

2µ
∇

2 +U(r)− iW (r)
]

Ψ(r) = EΨ(r), (2.38)

e sua conjugada: [
− ~

2µ
∇

2 +U(r)+ iW (r)
]

Ψ(r)∗ = EΨ(r)∗. (2.39)

Multiplicando a Eq. (2.38) por ψ e a Eq. (2.39) por ψ∗ e subtraindo os resultados, chegare-

mos à equação:

~
2µ

[
Ψ(r)∗∇2

Ψ(r)−Ψ(r)∇2
Ψ(r)∗] = −2

~
W (r)|Ψ(r)|2. (2.40)

Reconhecendo esta expressão como o divergente da densidade de corrente j (Eq. 2.15), obte-

mos:

∇ · j = −2
~

W (r) |Ψ(r)|2, (2.41)

2exemplo de colisões em que a estrutura interna pode ser desprezada são colisões alfa-alfa, p-p, p-n, em baixas
energias. O primeiro estado excitado de uma partícula alfa é da ordem de 20 MeV, portanto, uma reação com
energia próxima da barreira Coulombiana (da ordem de 3 MeV) não é capaz de acessar esse estado.
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Através do teorema da divergência podemos transformar a integral de superfície
∫

j.ds em uma

integral de volume do divergente da densidade de probabilididade. Deste modo, podemos ex-

pressar o número de partículas absorvidas, Na =−
∫

j.ds, através da integração em um volume

da equação acima. Note que o volume dever ser grande o suficiente para conter toda a região

onde a condição W 6= 0 seja satisfeita. Dividindo o número de partículas absorvidas pela cor-

rente incidente Ji = |A|v, obtém-se a seção de choque de absorção integrando a divergência de

j no espaço:

σa =
−2
|A|

.
1
~v

∫
dr3W (r)|Ψ(r)|2 =

1
|A2|

2
~ v

∫
d3r(−W (r)) |ψ(r)|2. (2.42)

Ou usando a relação 2/~v = k/E e adotando a notação de Dirac:

σa =
1
|A|2

k
E
〈Ψ(r)| (−W ) |Ψ(r)〉 (2.43)

O problema desta equação é que ela fornece a seção de choque de absorção sem especificar

a forma de distribuição entre os canais abertos possíveis. Entretanto, se pudermos expressar o

potencial imaginário como uma soma de termos associados a diferentes processos, W =W1 +

W2 + ...WN , podemos obter informações mais exclusivas sobre os canais excitados. Ilustrando

este procedimento com um exemplo. W(r), pode ser dividido em dois termos: um volumétrico,

representando o processo de fusão, e um termo de surperfície, que simula os efeitos de reações

diretas (excitação inelástica, transferência, etc). Em geral tais potenciais são representados por

uma fator de forma do tipo Woods-Saxon e sua derivada, respectivamente, como mostrado na

Figura 2.3. O fator de forma é dado por:

f (r) =
1

1+ e(r−R)/a
, (2.44)

onde R = ro

(
A1/3

a +A1/3
p

)
é o raio nuclear com ro da ordem de ≈ 1.0− 1.3 f m e Aa,p

as massas do alvo e projétil, respectivamente. O parâmetro a é a difusividade do potencial,

normalmente da ordem de ≈ 0.20.5 f m. Multiplicando o fator de forma por uma profundidade

Vo obtém-se o potencial. Desta forma, podemos escrever W (r) na forma:

W (r) = WF f (r)+WD g(r), (2.45)
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onde WF,D correspondem as profundidades dos potenciais que contribuem para fusão e reações

diretas respectivamente, e g(r) = (d/dr) f (r). Portanto, separamos a seção de choque de

absorção em duas: seção de choque de fusão e de reações diretas [31]. Isto é,

0 4 8 12
r(fm)

-60

-40

-20

0

W
(r

) (
M

eV
)

Figura 2.3: Representação esquemática do potencial nuclear: uma parte volumétrica (curva
cheia) responsável pela fusão e um termo de superfície (curva tracejada) responsável pelas
reações diretas.

σa = σF +σD, (2.46)

com

σF =
1
|A|2

k
E

∫
(−WF(r)) |ψ(r)|2d3r (2.47)

σD =
1
|A|2

k
E

∫
(−WD(r)) |ψ(r)|2d3r (2.48)

2.8 Operador de transição e o teorema de Gell-Mann Gold-
berger

Com o método da função de Green podemos obter uma formulação integro-diferencial, na
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representação de coordenadas, para o problema de espalhamento que, apesar de ser de difícil

resolução, facilita o desenvolvimento de métodos perturbativos. Trataremos o problema através

de uma abordagem com potenciais reais, embora ela possa ser extendida para um potencial

complexo [27].

Podemos obter uma expressão para o operador de transição através da equação de Schrö-

dinger. Para uma partícula livre, a equação de Schrödinger, na notação de Dirac é:

(E−H0)|φ(k)〉 = 0, (2.49)

onde H0 = ~2∇2/2µ é o Hamiltoniano, que contém o termo cinético. No caso de uma partícula

sujeita a um potencial de curto alcance, V , o Hamiltoniano passa a ser H = Ho+V , e a equação

de Schrödinger pode ser escrita na forma:

(E−H0)|ψ(k)〉 = V |ψ(k)〉. (2.50)

Supondo que H é hermitiano, seus auto-estados são ortogonais entre si e as soluções das Eqs.

(2.49) e (2.50) satisfazem às relações,

∫
|φ(k)〉〈φ(k)|d3k = 1 (2.51)∫

|ψ(k)〉〈ψ(k)|d3k+∑
n
|ψn〉〈ψn| = 1, (2.52)

onde n se extende a todos os estados de energia negativa de H (se elas exisitirem).

A Eq. (2.50) pode ser reescrita em termos de um operador de Green. Para isso, escrevemos

|ψ(k)〉 como sendo a soma de um termo homogêneo, |φ〉, com uma solução particular, |ψesp〉.

Isto é,

|ψ(k)〉 = |φ(k)〉+ |ψesp(k)〉. (2.53)

Após alguma álgebra podemos reescrever esta equação na forma:

|ψ(k)〉 = |φ(k)〉+ 1
E−H0

V |ψ(k)〉 = |φ(k)〉+G0(Ek)V |ψ(k)〉 (2.54)
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onde G0 é o operador de Green para uma partícula livre. A equação acima é conhecida como

equação de Lippmann-Schwinger (LS). Podemos escrever esta na representação de coordenadas

com o uso da função de Green:

G(±)
0 (Ek;r,r′) = −2µ

~2
1

4π

e±ik|r−r′|

|r− r′|
, (2.55)

onde os superíndices + e − representam, respectivamente, soluções com ondas espalhadas

emergentes e incidentes. As funções de onda correspondentes satisfazem à equação

|ψ(±)(k)〉 = |φ(k)〉+G(±)
0 (Ek)V |ψ(±)(k)〉, (2.56)

ou na representação de coordenadas:

ψ
(±)(k;r) = φ(k;r)+

∫
d3r′G(±)

0 (Ek,r;r′)V (r′)ψ(±)(k;r). (2.57)

Como uma colisão dá origem a uma onda espalhada emergente, ele é representada pela função

de onda ψ(+)(k,r).

Para obtermos a amplitude de espalhamento a partir da equação de LS, tomamos a forma

assintótica da Eq. (2.57) pra a função de onda ψ(±)(k). Usando a forma explícita de G(±)
o (Eq.

(2.55)) para |r| � |r′|, e expandindo na ordem mais baixa de r′/r, obtemos:

ψ
(±)(k;r) =

1

(2π)
3
2

[
eik·r +

e±ikr

r

(
−2π

2
(

2µ
~2

)〈
φ(±q)|V |ψ(±)(k)

〉)]
, (2.58)

onde q = kr̂. Comparando a equação acima para a função de onda de espalhamento, ψ±(k),

com a Eq. (2.14) para a constante de normalização A = (2π)−3/2, obtemos

f (θ) =

(
4µπ2

~2

)
Tq′,k, (2.59)

onde Tq′,k é a matriz-T , definida por

Tk′,k =
〈

φ(k′)|V |ψ(+)(k)
〉
, (2.60)

Na Eq. (2.59), θ é ângulo entre o vetor de onda inicial k com o vetor de onda final k′.
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2.8.1 A relação de Gell-Mann and Goldberger

Em algumas situações, é conveniente escrever o potencial como uma soma de dois termos,

na forma:

V = V1 +V2, (2.61)

onde V1 é o potencial dominante. Neste caso, a matriz-T pode ser escrita em termos de ondas

distorcidas pelo potencial V1, como mostramos abaixo.

O ponto de partida é a equação de LS para o potencial V1 (isto é, fazendo V2 = 0),

|χ(±)(k)〉 = |φ(k)〉+G(±)
0 (Ek)V1|χ(±)(k)〉, (2.62)

onde G(±)
o é o operador

G(±)
o (Ek) =

1
Ek−T

, com T =
~2

∇2 (2.63)

A Eq. (2.62) indica que o potencial V1 atua sobre a onda plana, gerando uma onda distorcida

|χ(±)(k)〉. A Eq. (2.62) leva à matriz-T para o potencial V1:

T (1)
k′,k =

〈
φ(k′)|V1|χ(±)(k)

〉
. (2.64)

A relação de Gell-Mann and Goldberger é uma equação que relaciona a matriz-T para o

potencial total com as ondas distorcidas por V1. Partindo das Eqs. (2.62) e (2.54), para V =

V1 +V2 , e efetuando uma sequência de operações algébricas (ver, por exemplo, a referência

[27]), chegamos à equação

Tk′,k =
〈

φ(k′)|V1|χ(+)(k)
〉
+
〈

χ
(−)(k′)|V2|ψ(+)(k)

〉
. (2.65)

Esta relação é chamada de equação de Gell-Mann and Goldberger, ou fórmula de dois potenci-

ais. Quando o potencial V2 é pouco intenso, podemos aproximar na equação acima, ψ(+)(k)〉 ≈

|χ(+)(k)〉, obtendo

Tk′,k =
〈

φ(k′)|V1|χ(+)(k)
〉
+
〈

χ
(−)(k′)|V2|χ(+)(k)

〉
. (2.66)
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A equação acima é a aproximação de ondas distorcidas (Distorted wave Born approximation-

DWBA), utilizada com grande frequência em colisões núcleo-núcleo.

2.9 Teoria semiclássica da amplitude de espalhamento

Estudos de seções de choque elásticas em colisões nucleares fornecem informações relevan-

tes sobre o potencial núcleo-núcleo. Para cada ângulo de espalhamento, a colisão é sensível

ao potencial que atua ao longo da trajetória correspondente. Ângulos pequenos resultam de

colisões com grandes parâmetros de impacto, para os quais as trajetórias se mantém fora do

alcance da interação nuclear. Portanto, estas colisões são puramente Coulombianas, com seção

de choque dσRuth(θ)/dΩ. Por outro lado, grandes ângulos de deflexão correspondem a parâme-

tros de impacto pequenos e trajetórias que atravessam a região de atuação do potencial nuclear.

Como a interação Coulombiana é bem conhecida, toda a informação relevante vem do desvio

da seção de choque em relação à de Rutherford. Por este motivo, a seção de choque elástica é

usualmente normalizada em relação à de Rutherford. Isto é, a razão

σ(θ)

σRuth(θ)
≡ dσ(θ)/dΩ

dσRuth(θ)/dΩ
.

Em uma colisão típica de núcleos pesados, a função de deflexão clássica apresenta o com-

portamento respresentado na Figura 2.4. Para momentos angulares (L) grandes (ou parâmetros

de impacto grandes), ela se confunde com a função de deflexão Coulombiana. Mas, para L

pequenos a atração nuclear passa a ser predominante. Sua influência aumenta à medida que

L decresce. Isto faz com que a função de deflexão passe por um máximo, ΘR, no momento

angular LR, e depois decresça. Devido a este máximo, a seção de choque clássica (ver Eq. 2.6)

vai a infinito no ângulo ΘR. Por outro lado, ela é nula para θ > ΘR, pois nenhum parâmetro de

impacto leva a deflexões com estes valores.

Naturalmente, as seções de choque observadas são sempre finitas. Em colisões de núcleos
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L-2 L-1 

Figura 2.4: Função deflexão clássica referente a um espalhamento devido potencial atrativo de
curto alcance somado a um potencial repulsivo de longo alcance.

pesados, elas apresentam o comportamento característico da Figura 1.3. Como na descrição

clássica, a razão σ(θ)/σRuth(θ) tende a 1 para θ→ 0, e permanece com este valor para ângulos

muito pequenos. Entretanto, ela começa a oscilar com amplitudes crescentes na medida em que

θ cresce, até atingir um máximo pronunciado. Este máximo ocorre em um ângulo um pouco

abaixo de ΘR. Para ângulos maiores, a seção de choque decresce rápidamente. Esta região

corresponde à região de sombra na seção de choque clássica.

Qualitativamente, o padrão característico da seção de choque elástico para núcleos pesados

pode ser explicado por uma teoria semiclássica da amplitude de espalhamento. Esta explicação

será apresentada na subseção 2.9.1 e, em maiores detalhes, no Apêndice A.

2.9.1 O teorema de Poisson e aproximaçõoes semiclássicas

Podemos obter expressões analíticas para a amplitude de espalhamento usando a fórmula de

Poisson e adotando algumas aproximações semiclássicas. O teorema de Poisson (demonstrado

na Ref. [32]) nos permite transformar uma série infinita em l em uma soma de integrais na

variável λ = l + 1/2. Ele pode ser aplicado na expansão em ondas parciais da amplitude de
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espalhamento, na forma

f (θ) =
1
ki

m=∞

∑
m=−∞

(−)m
∫

∞

0
dλ e2iπmλ

λ [S(λ)−1]Pλ(cosθ). (2.67)

Após muita álgebra obtém-se que a amplitude de espalhamento pode ser escrita como soma de

duas componentes:

f (θ) = ∑
λn+

f (+)(θ)+ ∑
λn−

f (−)(θ), (2.68)

dadas por :

f (+)(θ) =
1
ki ∑

λn+

(
λn+

2πsinθ

)1/2[ 2iπ
Θ′(λn+)

]1/2

ei[2δ(λn+)+λn+θ−π/4] (2.69)

e

f (−)(θ) =
1
ki ∑

λn−

(
λn−

2πsinθ

)1/2[ 2iπ
Θ′(λn−)

]1/2

ei[2δ(λn−)+λn−θ+π/4]. (2.70)

Essas equações são obtidas por meio de condições de fases estacionárias satisfeitas para mo-

mentos angulares (trajetórias) afastadas entre si, garantindo que não sofram overlap na resolu-

ção das integrais. Essa condição é satisfeita para momentos angulares λn+ e λn− que levam à

ângulos de observação opostas: Θ(λn+) =−θ e Θ(λn−) = θ.

Figura 2.5: Trajetórias possíveis que levam ao mesmo ângulo de espalhamento. Figura extraída
de [27]

29



Na Eq. (2.68), as componentes f (−)(θ)( f (+)(θ)) são denominadas near (far) side. Essas

componentes correspondem a trajetórias opostas que passam por dois semi-planos distintos de-

finidos por uma linha que é paralela à trajetória inicial do projétil e que passa pelo centro do

alvo. Nesse contexto, a primeira se refere à trajetória que entrou e saiu da reação pelo mesmo

semi-plano (Figura 2.5 a)). A segunda é referente à trajetória que incidiu e emergiu pelos

semi-planos opostos, devido à interação com o potencial nuclear, que puxou a trajetória para

ângulos de espalhamentos negativos, (Figura 2.5 b)). Na equação, λn± denota o momento an-

gular correspondente a essas trajetórias. Existem também as trajetórias que, ao passar na região

de atração do potencial de curto alcance, a partícula espalhada dá uma (ou m) volta(s) ao redor

do alvo e sai em um mesmo ângulo de espalhamento, caracterizando assim um ângulo de espa-

lhamento Θ =±θ−2π (Figura 2.5 c)).

2.9.2 Espalhamento em Arco-íris e difração de Fresnel

A teoria discutida na sub-seção anterior não explica o comportamento da Figura 1.3. Para isso

é necessário considerar aspectos que até agora foram ignorados. O primeiro deles e que fizemos

a suposição de que a contribuição dos pontos de fase estacionária, λ±n podem ser calculadas

individualmente. Entretanto, esta suposição é errada para ângulos de espalhamento θ ∼ ΘR.

Observando a função de deflexão da Figura 2.4, concluímos que nesta situação vamos ter dois

pontos de fase estacionária muito próximos, L−1 e L−2, ambos to tipo near-side. Neste caso, as

regiões no entorno destes pontos que contribuem para a integral da Eq. 2.67 tem superposição.

Então, as contribuições das duas tem que ser calculadas por uma única integral. Esta integral

pode ser calculada com grande precisão através da aproximação uniforme. Procedendo dessa

maneira, chegamos à seção de choque expressa como Função de Airy (Ai(γ)) e sua derivada

(Ai′(γ)) [33]:
dσ(θ)

dΩ
=

2π

k2 sin2
θ

[
aAi(γ)+bAi′(γ)

]
. (2.71)
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O argumento γ é escrito como função do ângulo de observação, e sua expressão, bem como as

expressões para as constantes a e b podem ser encontradas no Apêndice A,

O comportamento observado nas seções de choque da Figura 1.3 pode também ser obtido

a partir de uma aproximação de natureza diferente. Até agora a parte imaginária do potencial

óptico foi completamente ignorada. Entretanto, ela tem um papel de grande importância em

colisões de núcleos pesados. Podemos também obter uma expressão analítica para a amplitude

de espalhamento se tratarmos os efeitos da absorção de modo aproximado e desprezar a parte

nuclear do potencial. Deste modo, chegamos ao resultado,

σ(θ)

σRuth(θ)
=

1
2

[(
1
2
−C(W )

)2

+

(
1
2
−S(W )

)2
]
, (2.72)

onde C(W ) e S(W ) são as funções de Fresnel ( [27, 28]) e o argumento W é uma função do

ângulo de espalhamento. Como veremos no Apêndice A, a seção de choque da expressão

acima apresenta o comportamento da Figura 1.3 .

No espalhamento em arco-íris as oscilações resultam da interferência entre duas trajetórias

com momentos angulares muito próximos. Na Eq. 2.72, a situação é totalmente diferente.

Como não levamos em conta o potencial nuclear, as trajetórias são Coulombianas. Então cada

ângulo de espalhamento está associado a uma única trajetória. Entretanto, o potencial imagi-

nário elimina todas as trajetórias com pequeno momento angular. Esta situação é análoga a

difração da luz que incide sobre um disco negro. Deste modo, o comportamento da seção de

choque resulta do fenômeno de difração. A seção de choque da equação acima é discutida em

detalhe no Apêndice A. É importante enfatizar que tanto a Eq. 2.71 quanto a Eq. 2.72 resultam

de hipóteses simplificadoras do potencial. Em um tratamento realístico, estas simplificações

tem que ser removidas. Deste modo, deixa de ser possível obter uma expressão analítica para

a amplitude de espalhamento. Entretanto, ela pode ser obtida facilmente por cálculo numérico.

Os resultados assim obtidos se aproximam mais das seções de choque medidas. Portanto, o

comportamento da seção de choque elástica em colisões de núcleos pesados resulta de uma

combinação do espalhamento em arco-íris com o espalhamento de Fresnel.
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Capítulo 3

Introdução à física de reações nucleares de
íons pesados.

A descrição de uma colisão de partículas sem estrutura interagindo por um potencial com-

plexo, apresentada no capítulo anterior, nos permite calcular seções de choque de espalhamento

elástico e de reação. Entretanto, ela não permite calcular individualmente as seções de choque

dos canais que contribuem para a seção de choque de reação. Para isso, é necessário levar em

conta os graus de liberdade intrínsecos de modo explícito, fazendo uma expansão da função de

onda em canais. Esse método é chamado Método de canais acoplados.

3.1 Núcleos com estruturas internas e Cálculos de canais aco-
plados

Neste formalismo, os estados são expandidos em termos de autoestados do Hamiltoniano

interno e introduzidos na equação de Schrödinger. De modo geral, expandem-se os estados na

forma:

Ψ(r,ξ) = ∑
α

ψα(r)ϕα(ξ), (3.1)

com α representando os números quânticos necessários para descrever o sistema, com α = 0

correspondendo ao canal inicial, canal elástico.
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Tomamos a equação de Schrödinger

[K +V (r,ξ)+h(ξ)]Ψ(r,ξ) = EΨ(r,ξ), (3.2)

onde V é o potencial de interação, K é o operador de energia cinética relativa e h(ξ) o hamilto-

niano intrínseco , cujos autoestados ϕα(ξ) satisfazem:

hα ϕα(ξ) = εα(ξ)ϕα(ξ), e 〈ϕα|ϕα′〉= δα,α′. (3.3)

Multiplicando a Eq. (3.2) por ϕ∗α(ξ) e integrando toda a equação nas variáveis internas,

obtemos:

[Eα−K−Vα,α(r)]ψα(r) = ∑
α 6=α

′
V

α,α
′ (r)ψ

α
′ (r), (3.4)

onde Eα = E− εα. O elemento de matriz, V
α,α
′ (r), é dado por:

V
α,α
′ (r) =

∫
ϕ
∗
α(ξ)V (r,ξ)ϕ

α
′ (ξ) dξ (3.5)

Do lado esquerdo da Eq. (3.4) se encontra o termo da diagonal principal do elemento de

matriz e do lado direito os termos fora da diagonal principal, que correspondem às amplitudes

de transição entre os estados α e α′. Nota-se que na Eq. 3.8 representa, na verdade, um

conjunto de equações, uma para cada valor de α. Este conjunto é chamado de Equações de

Canais Acoplados (CC - Coupled channels equations).

Consideremos aqui que somente o projétil possui estrutura interna1. Para fins práticos, a

função de onda exata descrita na Eq. 3.1 é expandida em auto funções de momento angular que

tem a forma:

ψ(r,ξ)JT ,MT = ∑
α

RJT
α (r)

[
Yl(r̂)⊗ϕ jp(ξ)

]JT ,MT , (3.6)

onde α = {l, jp}. Nesta expressão, o termo entre colchetes representa o acoplamento entre o

estado intrínseco do projétil com spin jp e o momento angular orbital do projétil com relação

ao alvo, resultando no momento angular total JT com projeção MT . E RJT
α (r) é a função de

1O caso em que só o alvo possa ser excitado é evidente. O caso mais geral em que tanto o projétil quanto o
alvo possam ser excitados também pode ser obtido, só que as equações ficam mais complexas por levar em conta
ao mesmo tempo os graus de liberdade tanto do projétil quanto do alvo, assim como a soma de números quântico
de ambos.
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onda radial, que descreve o movimento relativo entre projétil e alvo, ou seja que descreve o

espalhamento. O acoplamento é dado pela expressão:

[Yl(r̂)⊗ϕα(ξ)]
JT ,MT = ∑

m,mµ

Yl,m(r̂)ϕµ,mµ(ξ)
〈
l,m,µ,mµ|JT ,MT

〉
≡ 〈r̂,ξ|α;JT 〉 . (3.7)

A função radial é obtida resolvendo um conjunto de canais acoplados:

[Eα−Kα−Vα,α(r)]r RJT
α (r) = ∑

α 6=α
′
V

α,α
′ (r)r RJT

α
′ (r). (3.8)

Utilizando a definição da Eq. 3.7, o potencial de acoplamento presente nas equações de canais

acopladas, toma a forma:

V JT
α,α
′ (r) =

〈
α;JT |V (r,ξ)|α′;JT

〉
. (3.9)

Devemos impor agora as condições de contorno. Longe do centro espalhador a função de

onda deve assumir a forma:

ψ
(+)
α (r)(r→∞)→

1
(2π)2/3

[
exp(ikr)δα,0 +∑

α

fα(θ,φ)
exp(ikr)

r

]
. (3.10)

A onda incidente, portanto, estará presente somente no canal de entrada e a emergente em todos

os canais incluídos no esquema de acoplamento. Nota-se a diferença desta equação quando

comparada com a Eq. (2.14). Caso haja interação Coulombiana, tanto a onda incidente quanto

a espalhada irão conter ainda um termo de distorção, como visto na subseção 2.6, pois é uma

interação de longo alcance.

3.1.1 Método de resolução do conjunto de equações de canais acoplados

Para obter a amplitude de espalhamento, necessária para computar as seções de choques

desejadas, é necessário integrar numericamente a Eq. 3.8, a partir da origem até um determinado

raio, r = a. O raio escolhido deve ser tal que o potencial nuclear já não tenha mais efeito, e as
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funções que satisfazem a equação de Schrödinger nessas condições são as conhecidas funções

de Coulomb. Desta forma, a função de onda radial nessas condições, e no problema de multi-

canais toma a forma:

uα(r) =
i
2

[
H(−)

α (η,kr)δα,0−Sα,α′H
(+)
α,α′(η,kr)

]
, (3.11)

onde uα(r) = r Rα(r). Portanto, devemos impor as seguintes condições de contorno para o

problema:

uα(0) = 0

uα(a) =
i
2

[
H(−)

α (η,ka)δα,0−Sα,α′H
(+)
α,α′(η,ka)

]
u
′
α(a) =

i
2

[
H(−)′

α (η,ka)δα,0−Sα,α′H
(+)′

α,α′ (η,ka)
]

(3.12)

Com efeito, o que se obtém da Eq. (3.8) é uma equação matricial para cada canal que se deseja

calcular que toma a forma de um vetor. O potencial de interação de acoplamento é assim uma

matriz. Para resolver o problema, escolhe-se um conjunto de solução vetor teste v(r), para

integrar a equação:

v
′′
(r) =

[
2µα

~2 [V (r)−Eα]+
lα(lα +1)

r2

]
v(r). (3.13)

Se somente o elemento de matriz de espalhamento é desejado, e não por exemplo a função

de onda, um método útil de resolver o problema é utlizando a derivada logarítimica, que na

representação matricial toma a forma:

R = v(a)
[
av
′
(a)
]−1

. (3.14)

E utilizando as expressões que envolvem a condição de contorno em a (Eq. (3.12)), podemos

obter uma matriz S:

S =
[
H(+)′−aRH(+)′

]−1 [
H(+)−aRH(+)

]
(3.15)

Inserindo a matriz de espalhamento na Eq. (3.11) e comparando com a condição assintótica

esperada para a função de espalhamento, obtemos então uma equação para a amplitude de
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espalhamento. Utilizando a solução total expandida em ondas parciais, na presença de campo

nuclear e Coulombiano, a amplitude espalhamento pode ser escrita como :

fα,0(θ) =
1

2i
√

kαk0
∑

l
(2l +1)Pl(cos(θ))eσl,0+σl,α [Sα,0−δα,0] . (3.16)

Com uso da Eq. (2.4) podemos obter, portanto, a seção de choque de um canal α devido um

potencial Coulombiano somado a um potencial nuclear na forma:

dσα

dΩ
=

kα

k0
| fc(θ,φ)δα,0 + fα,0(θ,φ)|2. (3.17)

3.2 Método de Canais acoplados com contínuo discretizado-
CDCC

Quando a reação envolver núcleos fracamente ligados, o projétil e/ou alvo, pode acontecer

de um ou ambos se fragmentarem em dois ou mais componentes, caracterizando o processo

de breakup (quebra). Seguindo um modelo simplificado em que somente o projétil se quebra,

alguns processos podem ocorrer, além do processo de espalhamento elástico presente em qual-

quer reação. Outros processos podem ocorrer a energias próximas da barreira Coulombiana,

como espalhamento inelástico e transferência. Este último mostrou-se recentemente como um

mecanismo relevante que pode ser seguido da quebra de algum dos núcleos residuais; a trans-

ferência pode causar diminuição da barreira Coulombiana favorecendo o processo de fusão,

causando assim um aumento da seção de choque de fusão [34]. Pode ocorrer de um dos frag-

mentos do projétil se fundir com o alvo em um processo chamado fusão incompleta (ICF), ou

todos os fragmentos não interagirem com o alvo em um processo chamado não captura de bre-

akup (Non Capture Breakup- NCBU), ou a fusão de todos os fragmentos com o alvo, primeiro

funde um fragmento depois outro e assim por diante, chamamos este último processo de fusão

completa sequencial (Sequential Complete Fusion- SCF). Há também o processo onde todo o
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Figura 3.1: Representação esquemática dos processos de breakup, assumindo que este se que-
bra em apenas dois fragmentos, sendo direta a generalização do mesmo [35].

projétil se funde com o alvo de uma vez só, sem que a quebra do projétil. Esse processo é

conhecido como fusão completa direta (Direct Complete Fusion- DCF). A soma dos processos

de ICF, SCF e DCF é chamada de fusão total (Total Fusion- TF). A soma dos processos SCF

e DCF é chamada de fusão completa (CF). A Figura 3.1 é uma esquematização desses pro-

cessos para o caso de um sistema em que o projétil se quebra em dois fragmentos. Nela, não

estão representados todos os possíveis mecanismos de reação, tais como: excitações inelásticas,

transferências, transferências seguidas de breakup, entre outros.

No formalismo que será descrito aqui, trataremos de um problema composto por três corpos

na forma partícula de valência + core (núcleo inerte) + alvo. O formalismo exige que um dos

pares possua ao menos um estado ligado que, para o nosso caso, será o projétil. Uma forma de

descrever a dinâmica de três corpos é fazer uma transformação de coordenadas, tomando r o ve-

tor do movimento relativo entre o core e a partícula de valência, e R que descreve o movimento

relativo entre o alvo e o centro de massa do projétil. Essas coordenadas são conhecidas como

coordenadas de Jacobi. A Figura 3.2 mostra esta configuração para o caso considerado nesta

tese: r ligando os fragmentos do projétil e R ligando o alvo com o centro de massa do projétil.
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Nessas condições, as coordenadas da posição que liga os fragmentos em relação ao alvo são:

rb = R+
Ap−1

Ap
r (3.18)

rc = R− 1
Ap

r. (3.19)

Figura 3.2: Ilustração de um sistema de três corpos (A+b+c). A representa o alvo e b+c re-
presenta o projétil que sofrerá a quebra. R é a distância do alvo ao centro de massa dos dois
fragmentos

A função de onda, em comparação com o formalismo de canais acoplados, agora conterá

estados no contínuo, além dos estados ligados. Desta forma a expressão 3.1 será escrita também

com uma integral nestes estados. De modo geral, temos:

Ψ(R,r,ξ) = ∑
α

ψα(R)ϕα(r,ξ)+
∫

∞

0
dεψε(R)ϕε(r,ξ), (3.20)

onde α = {α,ε = l,L, Ip, Ia}. l é o momento angular orbital entre fragmento e o core, L o mo-

mento angular orbital entre projétil e alvo, Ip o spin do projétil e Ia o spin do alvo. ξ representa

as coordenadas intrínsecas do projétil. α está designinando as variáveis discretas e ε as variáveis

contínuas. Escrevendo de modo mais explícito:

Ψ
JT ,MT (R,r,ξ) = ∑

α

RJT
α (R)

[
YL(R̂)⊗ϕJp(r,ξ)

]JT .MT . (3.21)

Esta função é solução de um conjunto de canais acoplados análogo ao método de CC:

[Eα−Kα−Vα,α(r)]Rα(r) = ∑
α 6=α

′
V

α,α
′ (r)R

α
′ (r), (3.22)
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onde Vα,α′(r) é o potencial de acoplamento entre diferentes canais que é dado por:

Vα,α′(r) = 〈α;JT |VvA(r,R,ξ)+VcA(r,R,ξ)|α′;JT 〉. (3.23)

Como R é escrito em termos de rb e rc, esses potenciais são responsáveis por mudar o estado

interno do projétil embora, as transições produzidas por estes potenciais são reconhecidas como

efeitos de maré por atuar tanto em R quanto em r.

O número de estados que descrevem um sistema de uma reação nuclear podem tornar a

resolução da equação de Schrödinger extremamente difícil. Quando há quebra do aglomerado

fracamente ligado, a energia de interação pode se transformar em movimento relativo entre os

fragmentos do projétil, e portanto os estados que descrevem os novos fragmentos são descritos

por números quânticos contínuos que não pertencem ao espaço de Hilbert. Para solucionar

este problema, os cálculos envolvendo CDCC (Coupled Discretized Continuum Channels [6])

são processados criando-se um novo espaço de configurações que facilita o cálculo numérico

e permite determinar grandezas importantes para a física nuclear. Uma técnica muito utilizada

nesta área para solucionar o problema da divergência da função de onda será abordada nesta

dissertação: o método dos bins [6, 36].

Uma primeira tentativa de redução do número de canais consiste em reduzir o espaço con-

siderando um dado valor de momento angular limite, acima do qual possa ser considerado

estados fechados para ocorrência de reação. Isso pode ser comprendido quando pensado no

cenário semi clássico onde o parâmetro de impacto da reação se relaciona com o momento an-

gular. Assim podemos entender que quanto maior o l mais longe da região de interação e isso

pode ser observado no valor do módulo do elemento de matriz de espalhamento, que tende a

unidade para grandes valores de l.

Restringir o valor máximo do momento angular relativo entre os fragmentos não resolve o

problema do número infinito de estados. Como k é uma variável contínua, o espaço permanece

contendo um número infinito de canais, mesmo quando truncado. O método dos bins é baseado

na hipótese de que todos os autoestados do Hamiltoniano interno do projétil que se quebra, hp,

sejam conhecidos no intervalo [0,kp] ou, equivalentemente, [0,εp]. Assim o intervalo [0,kp] é
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dividido em sub-intervalos [0,k1], [k1,k2], . . .,[kn−1,kn = Kp], com n = Np. Cada intervalo será

aqui designado por ∆. Com efeito, normalmente toma-se o intervalo no espaço dos momentos

constante e portanto os sub-intervalos no espaço em energias são de espaçamentos diferentes,

visto que a energia é proporcional ao quadrado do momento. Desta forma, substitui-se o con-

junto contínuo de estados do projétil no intervalo 0 < k < kmax por um conjunto discreto de

funções de pacotes de ondas gerados em cada sub-intervalo [ki−1,ki]:

Φp,i(r) =
∫ ki

ki−1
wpi(k)ϕJp(k,r)dk, (3.24)

onde wpi é uma função peso, que normalmente é uma função normalizada, e as funções são

normalizadas como:

〈Φp,i|Φp′,i′〉 = δpp′δ(ki− ki′). (3.25)

Através de uma escolha otimizada da função peso, pode-se gerar determinados benefícios de

cálculos. Independente se o bin descreve estados não-ressonantes ou ressonantes, ela conterá

sempre um fator e−iδl(k), que tornará a função de onda dos bins reais2.

As funções de onda descritas pela Eq. (3.24) são ortogonais aos estados ligados e aos outros

estados de bins que não se sobreponham (não sofram overlap) nos seus respectivos intervalos

de momento (energia), isto é, que não exista valor de energia em comum dentro do intervalo.

A energia associada a cada bin pode ser obtida utilizando o valor exatamente no meio do

intervalo. Como estamos rotulando cada intervalo pelo índice i (i=1,. . ., Npl) os valores de

energia são, portanto:

εp,i = (i+
1
2
)∆ (3.26)

e assim é gerado um espaço com estados ortogonais e discretos. Portanto, as funções de onda

antes descritas por números quânticos contínuos foram modeladas para uma nova função de

2A função radial para espalhamento com presença de potenciais reais, na região onde V (r) = 0, como visto na
seção 2.6, pode ser escrita como combinação das funções de Coulomb: u(r) = i

2

[
H(−)+SH(+)

]
. Essa equação

pode ser reescrita em termos das funções regular e irregular de Coulomb, bem como o phase shift nuclear na forma:
u(r) = eiδk [cosδkFl + sinδkGl ] que para rr→∞ toma a forma u(r)r→∞eiδk sen(k.r− lr/2+δk). Portanto, se a função
peso contiver o termo e−iδl(k), a solução se torna real, para potenciais reais.
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onda que diagonaliza o Hamiltoniano intrínseco com uma energia definida:

〈Φp,i|hp Φp,i〉 = εp′,i′δpp′δii′, (3.27)

como representado na Figura 3.3

E(
M
eV
)

E
1

E
2

E
3

E
4

Ligados – estado fundamental 
somente

Contínuo- discretizado

Figura 3.3: Figura meramente ilustriva de um espectro de energia de um núcleo fracamente
ligado após discretização dos estados. A discretização representada aqui corresponde a pacotes
com intervalo em energia constante.

O procedimento para obtenção da função radial a partir deste ponto é análogo ao realizado

em cálculo de CC para estados ligados, descrito na seção anterior. Deve-se ter o cuidado de

certificar a validade desta mudança de espaço, no sentido de que deve acertar o cálculo de

grandezas físicas que dependam destas novas funções de onda. Para tanto, deve-se fazer testes

aumentando-se os valores limites para o truncamento da série [37]. Quando as grandezas físicas

relevantes não sofrerem alteração diz-se que houve convergência.
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3.3 Excitação dinâmica do core em reações com fragmenta-
ção do projétil

Na seção anterior vimos como tratar do problema de reação onde existe fragmentação de

um dos núcleos envolvidos, no caso particular o projétil. O cálculo de CDCC não considera

entretanto que o core possa ser excitado caso seja um núcleo deformado. O estudo de estru-

tura nuclear envolve um grau de complexidade elevado pois as partículas interagem entre si.

Trata-se de resolver um problema de A nucleons e o melhor que se consegue é utilizar aproxi-

mações que tangencie o máximo a realidade. Um exemplo é o modelo de camadas que, baseado

na aproximação de partícula independente, considera que a partícula de valência se move em

campo médio devido aos outros nucleons do núcleo em torno do qual a partícula se move. Este

modelo descreve bem estados fundamentais de muitos núcleos podendo em alguns casos fazer

excelentes previsões de estados excitados.

Na realidade os núcleos não satisfazem à um tipo de modelo exclusivo podendo ocorrer uma

mistura de estados descritos por distintos modelos. Isso pode ser observado em núcleos que

possuem um número ímpar de prótons ou nêutrons. Este tipo de núcleo pode ser descrito como

um nêutron ou próton adicionado a um núcleo de caráter coletivo por exemplo. Portanto, espera-

se tanto uma excitação do núcleo coletivo quanto da partícula de valência, e provavelmente estes

estados serão acoplados.

Um exemplo sobre a possibilidade de mistura de estados de um núcleo é o núcleo 11Be.

Este núcleo pode ser visto como um sistema composto por um núcleo 10Be com um nêutron de

valência. Mas o core 10Be neste caso não é um núcleo sem estrutura interna, podendo portanto

ser excitado em estados de energias mais altas. Algumas medidas experimentais de estrutura

[38–40] preveem que o estado fundamental além de conter a configuração dominante 10Be

+n(s1/2), também contém uma importante mistura (≈ 20%) com o core no estado excitado,

com o nêutron ocupando preferencialmente a configuração d5/2. Como exemplo, seguindo o

modelo de camadas, o estado 1/2+ do 11Be pode ser descrito como mostra a Figura 3.4: uma
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configuração do core no estado fundamental 0+ com uma partícula de valência na subcamada

s1/2, e uma configuração com o core no estado excitado 2+ com uma partícula de valência na

subcamada d5/2
3. As constantes a e b são as amplitudes espectroscópicas, que medem o peso

de cada contribuição na função de onda. A série é truncada ate a constribuição mais importante.

1	  S	  1/2	  

1	  P	  3/2	  

1	  P1/2	  

2	  S1/2	  

1	  P1/2	  

2	  S1/2	  

1	  P	  3/2	  

1	  S	  1/2	  

n	   p	  

1	  S	  1/2	  

1	  P	  3/2	  

1	  P1/2	  

2	  S1/2	  

1	  P1/2	  

2	  S1/2	  

1	  P	  3/2	  

1	  S	  1/2	  

n	   p	  
1	  D5/2	   1	  D5/2	  

 +  b	
  | 11Be( ½+)>=  a	
  + …	


Figura 3.4: Figura meramente representativa da soma de configurações do estado 1/2+ do
núcleo nêutron-halo 11 Be. Detalhes no texto.

O movimento acoplado dos estados que compõe um núcleo que apresenta mistura não é tão

difícil de ser compreendido. A partícula de valência sente o potencial coletivo do core, mas

por sua vez a presença da partícula gera uma força sobre o core que pode gerar um movimento

coletivo do mesmo. A melhor forma de descrever os auto estados depende da intensidade do

potencial de acoplamento desses estados. Se o core é esférico, a intensidade do potencial é

pequena, gerando oscilações de pequenas amplitudes permitindo escrever os estados do sistema

composto acoplando estados do oscilador harmônico com estados de partícula única do modelo

de camadas. Este modelo caracteriza-se no limite de fraco acoplamento, que será abordado aqui.

No outro limite, se o estado fundamental for fortemente deformado, seu estado deve ser inserido

diretamente para obtenção do estado do core através de modelo vibracional ou rotacional. Este

último é caracterizado pelo limite de forte acoplamento

3Na primeira configuração, onde core está no estado fundamental possui todas as subcamadas completas, por-
tanto o spin total é nulo com paridade positiva. Na segunda configuração, o estado excitado do core 2+ é atingido
com um acoplamento partícula-buraco, onde um nucleon foi transferido da subcamada1p3/2 para a subcamada
1p1/2, e o spin do core então é o acoplamento p3/2⊗ p1/2 que resulta no spin total 2+.
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O Hamiltoniano interno do projétil possui a forma:

h(r,ξ) = hcore(ξ)+T (r)+Vcv(r,ξ), (3.28)

hcore(ξ) é o hamiltoniano intrínseco do core, cujos autoestados serão denotados por {ϕI,MI}. O

potencial de interação, Vcv(r,ξ), entre partícula de valência (v) e o core (c) é decomposto em

duas partes:

Vcv(r,ξ) =Vpu(r̂)+Vacop(r,ξ). (3.29)

A primeira, Vpu(r̂) é referente aos estados de partícula única (pu) que descreve o movimento

relativo da partícula de valência com relação ao core, na ausência de excitação do core. A

segunda, Vacop(r,ξ), é responsável pela transição entre os vários estados do projétil, ou seja,

entre estados do core e os da partícula única, denominado potencial de acoplamento (acop).

Normalmente os auto-estados do Hamiltoniano são obtidos resolvendo uma série de equa-

ções acoplados de funções de onda discretizadas, como foi realizado pelo trabalho de Summers

et.al [21], cujo o método foi denominado de XCDCC (Extended continun discretized coupled

equations). A abordagem trabalhada aqui será o de diagonalização do Hamiltoniano em uma

base finita de funções quadrada integráveis [22]. Os métodos que utilizam a expansão dos es-

tados em uma base completa conhecida é chamada também com método de pseudo-estados.

Desta forma, a função de onda do projétil foi escolhida na base:

ϕ
T HO
i,α,Jp,MP

(r,ξ) = RT HO
i,l (r)

[
Y(l,s) j(r̂)⊗ϕI(ξ)

]
, (3.30)

onde α denota o conjunto de números quânticos {l,s, j, I}, l corresponde ao movimetno relativo

da partícula de valência com respeito ao core, que se acopla com o spin da partícula s, resultando

em um momento angular total de valência j. O índice i dentota o número de estados da base da

expansão. O momento angular total do projétil JP então é o acoplamento do spin da partícula de

valência j com o spin do core I. O movimento angular orbital é descrito por uma função radial

RT HO
i,l (r), spin-angular Y(l,s) j(r̂) e a função de onda dos estados intrínsecos do core, ϕI(ξ). A

parte radial é gerada através de uma transformação de escala local (local scale transformation-

LST) das funções de oscilador harmônicos (HO), escolhido como base para a expansão. A
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transformação consiste em:

RT HO
i,l (r) =

√
ds
dr

RHO
i,l [s(r)] . (3.31)

Onde RHO
i,l [s(r)] denota a parte radial das funções HO e s(r) representa a tranformação local. A

base dos auto-estados HO transformados será designado aqui de THO ( transformed harmonic

oscilator). Essa transformação modifica o comportamento assintótico Gaussiano dos estados

HO para um comportamento exponencial. A prescrição analítica para a transformação adotada

corresponde a proposta no trabalho de Karataglidis et al. [41]:

s(r) =
1√
2b

 1(1
r

)m
+
(

1
λ
√

r

)m

 1
m

, (3.32)

que depende dos parâmetros m,λ e do parâmetro de comprimento do oscilador b. No trabalho

original [41] foi demonstrado que o resultado depende muito pouco do parâmetro m e a proposta

de uso foi o valor m = 4. A razão λ�b determina o intervalo das funções da base e a densidade

dos auto-estados como função da energia de excitação. Conforme essa razão diminui, as fun-

ções de base exploram distâncias maiores e as correspondentes auto-valores se concentram em

pequenas energias de excitação. A função de onda do projétil portanto, toma a forma:

ϕ
N
n,JP,MP

(r,ξ) =
N

∑
i

∑
α

ci
α,n,JP

RT HO
i,l (r)

[
Y(l,s) j(r̂)⊗ϕI(ξ)

]
, (3.33)

onde N determina o número de estados da base THO e n é um indentificador do estado instrín-

seco. Os auto-valores negativos são indentificados como correspondendo aos estados ligados, e

os positivos a uma representação discreta dos estados do contínuo.

Com o conjunto de estados que descrevem o projétil, podemos escrever a função de onda

total, acoplando a função de onda do projétil com o movimento angular orbital do projétil com

relação ao alvo, R. Portanto, podemos expressar a função de onda total do problema de três

corpos como:

ΨJ,M(R,r,ξ) = ∑
β

χ
J
β
(R)
[
YL(R̂)⊗ϕ

N
n,JP,MP

(r,ξ)
]

J,M . (3.34)

β se refere ao conjunto de números quânticos {L,JP,n〉, onde o acoplamento dos momentos an-

gulares L e JP resulta no momento angular total JT . Vale ressaltar que o spin do alvo está sendo
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ignorado nesta notação, por simplicidade, e porque reações envolvendo excitação simultânea

do core e do alvo não está sendo levada em conta nesta tese.

O procedimento agora corresponde aos mesmos citados nas seções anteriores referentes aos

cálculos de CC e CDCC. Em comparação com o cálculo de CDCC, agora o potencial de inte-

ração depende, além das coordenadas fragmento-alvo, das coordenadas intrínsecas do core. A

Figura 3.5 mostra o novo esquema de três corpos para esta nova situação. A função de onda

total é inserida na equação de Schrödinger completa, e após efetuar a integração em todas as va-

riáveis intrínsecas e coordenadas angulares, obtém-se um conjunto de equações acopladas para

a função radial, onde o ingrediente principal está contido no elemento de matriz do potencial de

acoplamento:

V JT
β,β′(R) =

〈
β;JT |Vca(R,r,ξ)+Vva(R,r)|β′;JT

〉
. (3.35)

O termo Vva da interação entre partícula de valência e alvo é central enquanto o termo da in-

teração alvo-core contém termos de acoplamentos responsáveis pela interação dinâmica. Mais

detalhes sobre o método o leitor encontra em [22].

ξ"

Figura 3.5: Figura meramente representativa do esquema de três corpos, similar à Figura 3.2,
porém incluindo a coordenada intrínseca do core.
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3.4 Cálculo de Canais Acoplados V.S Modelo Óptico

Nas seções anteriores foi discutido como levar em conta os graus de liberdade internos dos

parceiros envolvidos na reação, chegando em um conjunto de equações acopladas. Resolver

este sistema para todos os canais envolvidos é uma tarefa árdua pois existe uma infinidade de-

les. Podemos resolver este problema diminuindo o número de canais pelo truncamento da série

até o número de canais de interesse. Para tanto, podemos dividir o espaço em dois subespaços:

um contendo os canais de interesse, e outro contendo os canais menos relevantes. Isso pode ser

realizado através de uma projeção dos canais em um espaço menor, ou até mesmo num espaço

com um único canal (ver Apêndice B). Como a escolha da base dentro de um espaço vetorial

é arbitrária, podemos trocá-la quando necessário, utilizando para isso um operador de projeção

P. Este método foi proposto por Feshbach na década de 50, cujo desenvolvimento resulta em

um potencial efetivo complexo onde a parte imaginária representa a perda do fluxo dos canais

menos relevantes que foram excluídos. Isto significa que para cada equação a ser resolvida no

conjunto de canais acoplados da Eq. (3.8), o potencial contém um termo imaginário que repre-

senta os canais excluídos do esquema de acoplamento. Esta abordagem com uso de potencial

complexo, em sua semelhança com a teoria de absorção e refração ótica, ficou conhecida como

Modelo Óptico [42] e o potencial efetivo como Potencial Ótico. Este procedimento foi reali-

zado pela primeira vez por Le Levier e Saxon(1952) [43] e Feshbach et al. (1954) [44]. Desta

maneira, após uma interação entre projétil e alvo dizemos que houve ocorrência de espalha-

mento elástico, ou absorção do fluxo para outros canais. A soma de todas as contribuições que

advém dos demais canais, que não o elástico, é chamada de seção de choque de reação.

Sob determinadas condições a projeção da função de onda total pode ser realizada na base

do canal de entrada, podendo ser encontrada na literatura sob o nome de modelo óptico de um

canal. Esta abordagem pode ser utilizada por exemplo se estivermos interessados somente no

comportamento médio da seção de choque elástica em um determinado intervalo de energias.

Quando existirem fortes acoplamentos entre os canais com o canal de entrada, a seção de cho-
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que elástica pode ser fortemente influenciada levando a fortes variações de seção de choque em

função da energia. Nesta situação, a abordagem tem que ser feita através do Cálculo de Canais

Acoplados que leva em conta explicitamente os canais que não podem ser assim excluídos.

3.5 Potencial de interação, a expansão em multipolos e o aco-
plamento de canais

Não existe uma forma específica para o potencial de interação nuclear mas espera-se que

tenha características físicas aceitáveis. Alguns potenciais achados na literatura podem conter

parâmetros livres ajustáveis que podem gerar ambiguidades quando se comparam dados experi-

mentais e previsões teóricas. Com efeito, muitas vezes o potencial de interação é a propriedade

física investigada, e assim por intermédio de comparações de outras propriedades físicas men-

suráveis pode-se determinar os parâmetros que melhor ajustam dados e desta forma obter o

potencial desejado.

Como mencionado anteriormente, o método de Canais Acoplados é válido para sistemas que

possuem forte acoplamentos entre estados excitados e o estado fundamental, como por exemplo

núcleos que apresentam caráter coletivo, ou de uma representação de estado de partícula única

que ganha energia para o contínuo (CDCC), ou até mesmo com a possibilidade de ocorrer a frag-

mentação de um dos núcleos envolvidos simultaneamente com a possibilidade de excitação do

parceiro da reação para um estado de energia mais alta, e assim por diante. Quando um núcleo

possui caráter coletivo (rotacional ou vibracional) podemos descrevê-lo através de deformações

da superfície nuclear como discutido brevemente na seção 2.1. Isto significa que a distância

a partir do centro do núcleo até uma posição arbritária necessita levar em conta a variação no

tempo e no espaço as densidades de carga ou massa. Esta nova coordenada, R(θ,φ, t), depende

de um parâmetro de deformação, que denotaremos por δλ,µ. Quando esse parâmetro assume

valores ≤ 0.2 considera-se, em primeira aproximação, uma superfície esférica e para os demais
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termos, uma perturbação (modelo vibracional). No entanto, quando o parâmetro alcança valores

maiores que o mencionado, a superficie nuclear, já no estado fundamental, adquire uma forma

não esférica e são necessárias ordens superiores em teoria de perturbação (modelo rotacional).

Em uma primeira análise podemos supor que tais núcleos possam ser descritos a partir da

deformação de uma forma esférica. Considere que somente um dos núcleos possa ser defor-

mado, e portanto, a nova coordenada radial que localiza um nucleon na superfície nuclear pode

ser escrita na forma:

r(θ,φ) = R0 +∑
λ,µ

δλ,µY ∗
λ,µ(θ

′,φ′) = R0 +∆(Ω), (3.36)

expandida em multipolo. Onde θ′,φ′ definem a disposição angular da coordenada radial com

respeito a um sistema de referência intrínseco, e R0 um raio médio que pode ser adotado como

sendo incialmente eférico.

Em situações práticas, o potencial de interação é expandido em multipolos da mesma forma

que a expansão feito para a função de onda. Em determinadas situações, o potencial pode ser

expandido de modo que para cada momento angular λ haverá um operador de transição angular

Yλµ(R̂), e um termo de transição nuclear:

Vλ(R,ξ) =
√

4πFλ(R)∑
µ

Tλµ(ξ)Yλµ(R̂), (3.37)

onde λ é o multipolo e a expansão é tomada até os termos mais relevantes. Na expressão acima,
√

4π é uma escolha particular de constate para o caso o λ = 04. Essa é uma boa descrição do

potencial pois em muitos casos dentro da física nuclear, o elemento de matriz entre estados

poderá facilmente ser desmembrado para transições entre pares de variáveis, como por exem-

plo o termo que avalia a transição entre diferentes estados intrínsecos toma a simples forma

〈I f ||Tλ(ξ)||Ii〉.5

O termo Fλ(R) é comumente chamado de fator de forma que junto com o termo de transição

nuclear, compõe o potencial de transição ou acoplamento:

V f ,i
λ

(R) = F (R)〈I f ||Tλ(ξ)||Ii〉. (3.38)

4Neste caso V0(R,ξ) = F0, para T0 = 1
5Através do uso do teorema de Wigner Eckart :

〈
I′M′|Vλ,µ|IM

〉
= (2I′+1)

1
2 〈IMλµ|I′M′〉〈I′||Vλ||I〉
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O potencial de acoplamento, presente no lado direito do conjunto de equações de canais aco-

plados (Eqs. 3.9, 3.23 e 3.35) normalmente corresponde aos termos de ordem superiores na

expansão. A forma explícita do potencial de acoplamento depende do modelo adotado para

descrever o núcleo.

Quando forças Coulombianas contribuem com transições inelásticas, na região longe do

alcance do potencial nuclear, o fator de forma do potencial de transição tem uma dependência

de potência inversas de Rλ+1. O potencial de transição para r� Rn será escrito em função do

elemento de matriz reduzido Coulombiano [4]:

V f ,i
λ

(R)→R�Rn

〈I f ||Eλ||Ii〉
Rλ+1

√
4πe2 Zt

2λ+1
. (3.39)

Define-se assim a probabilidade de transição reduzida [23]:

B(Eλ, Ii→ I f ) =
1

2Ii +1
|〈I f ||Eλ||Ii〉|2. (3.40)
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Capítulo 4

Estudo da reação do projétil 8B com o
alvo 208Pb

4.1 Estudo sobre o efeito do breakup Coulombiana e nuclear

Nesta seção falaremos sobre o efeito da fragmentação do projétil 8B em uma colisão com

a presença do campo Coulombiano levando em conta o que foi exposto nas seções anteriores

desta tese. O projétil 8B é um núcleo conhecido como próton-halo. Sua característica marcante

é seu grande raio quadrático médio que se extende a grandes distâncias devido ao seu último nu-

cleon de valência, o próton, fracamente ligado ao core. Essa característica afeta a dinâmica de

interação de duas formas: uma com seu efeito estático de alteração do potencial óptico devido a

densidade difusa do núcleo halo, e outra de caráter dinâmico de forte acoplamento do canal de

breakup com o canal elástico afetando todos as seções de choque dos canais de reação envolvi-

dos. Este núcleo possui um único estado ligado (seu estado fundamental) com uma energia de

ligação de 0.137 MeV, estando os outros estados populando o contínuo. Portanto, o cenário que

estamos trabalhando justifica usar o método de CDCC. Realizamos todos os cálculos referente

à este sistema utilizando o código FRESCO [45].
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4.2 Potencial óptico

No formalismo padrão de CDCC se faz necessário que a interação fragmento-alvo seja tal

que reproduza a seção elástica de cada par de interação. Portanto, como vimos na seção 2.7,

tais potenciais devem possuir uma parte real e uma imaginária. A parte imaginária deve ser su-

ficiente para levar em conta canais de reações que não estão sendo colocados de modo explícito

no conjunto de canais acoplados, como por exemplo a fusão, excitação do alvo, ou transferên-

cia de nucleons. Entretanto, para o potencial entre partícula de valência e o core existe uma

particularidade: caso o projétil contenha algum estado ligado, então o potencial do projétil ne-

cessariamente deverá possuir somente parte real. Com efeito, a solução do problema de três

corpos envolveria uma função de onda contendo todas as três coordenadas de Jacobi, uma delas

já apresentada esquematicamente na Figura 3.2 (seção 3.2), as outras duas sendo uma permuta-

ção das coordenadas r, R aos pares. Por outro lado, quando somente um par de partículas (das

configurações possíveis) possui estado ligado então podemos escrever a função de onda como

função de um par das variaveis R,r e por isso devemos representar as coordenadas ignoradas

utilizando um potencial imaginário que absorva fluxo do canal de entrada. Neste trabalho to-

dos os estados intrínsecos do projétil (ligados e não ligados) foram determinados resolvendo a

equação de Schrödinger com o para o sistema 7Be+p, com o potencial da Ref. [46].

Cada potencial óptico fragmento-alvo descrito na subseção 3.2 possui a forma geral:

Vb,opt(rb) = Ub,opt(rb)+ iWb,opt(rb)

Vc,opt(rc) = Uc,opt(rc)+ iWc,opt(rc), (4.1)

onde a parte real contém um termo coulombiano dado pela Eq. (2.32) e um termo nuclear, e rb

e rc correspondem as coordenadas fragmento-alvo indicadas na Figura 3.2.

Para o termo nuclear da parte real do potencial de interação entre próton-alvo e 7Be-alvo

adotamos o potencial de Akyüz-Winther [47]. Este potencial é um potencial de convolução

envolvendo uma integral múltipla do produto de uma interação nucleon-nucleon apropriada com
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as densidades do projétil e do alvo. Para resolver a integral de forma analítica, as densidades

são aproximadas por expressões convenientes. Em uma próxima etapa, o potencial obtido é

aproximado por uma função do tipo Woods-Saxon:

U(r j) =
U0

1+ exp r j−Rr
a

, (4.2)

com Rr = r0(A
1/3
j +A1/3

a ) e j = {b,c}. Os parâmetro U0, r0 e a são expressos em termos do

número de massa do projétil e alvo. Este potencial não possui dependência em energia.

Neste trabalho nos propusemos a analisar o canal de breakup em duas situações. Na pri-

meira, consideramos eventos de breakup independentemente do estado final do alvo. Este pro-

cesso é conhecido como breakup sem captura. No segundo, consideramos apenas os eventos de

breakup em que o alvo permanece no estado fundamental. Este processo é chamado de breakup

elástico.

Como isso afeta no estudo teórico de breakup do projétil ? Isso se reflete no potencial a ser

escolhido para a reação. Em qualquer cálculo de reação, sempre haverá um potencial que deverá

representar a absorção para o canal de fusão porque este canal nunca é incluído no conjunto

de canais acoplados. Para absorver o fluxo para o canal de fusão é necessário um potencial

imaginário muito intenso na região interna à barreira. No cálculo de CDCC somente estão

incluídos no esquema de acoplamento o canal elástico, e os estados do contínuo discretizado

do projétil 8B na configuração 7Be +p. Se estamos interessados no breakup elástico, então

devemos utilizar potenciais imaginários que absorvam fluxo do canal de entrada para outros

canais não incluídos no esquema de acoplamento, como a excitação do alvo por exemplo. Deste

modo, tentamos garantir que a contribuição destes canais para as seções de choque obtidas da

solução da equações acopladas sejam eliminadas. Para atingir este objetivo, utilizamos uma

parte imaginária de longo alcance, garantindo assim uma absorção de fluxo para o canal de fusão

e também para reações periféricas. Por outro lado, supomos que uma boa aproximação para

obtenção da seção de choque de breakup sem captura seja utilizando um potencial imaginário

de curto alcance. Ao utilizar este potencial estamos permitindo que o fluxo que se perderia para

outros mecanismos de reação permaneça na onda elástica, e portanto seus efeitos serão levados
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em conta na seção de choque estudada.

Baseado nessas premissas, para o estudo do breakup elástico, os parâmetros do potencial

de Akyüz- Winther, na forma de Woods-Saxon, para a parte real da interação para próton-alvo

obtido foram:

U p−a
0 = 33.35 MeV, rp−a

0 = 1.53 f m e ap−a = 0.527 f m. (4.3)

em relação à parte imaginária, supomos que ela é proporcional à parte real, segundo a equação:

W p−a
0 (rb) = 0.78×U p−a

0 (rp), (4.4)

Este modelo foi muito utilizado em muitas situações [48] onde as interações nuclares são mo-

deladas pelo potencial de São Paulo [49], que é similar ao de Akyüz-Winther para energias na

região da barreira.

A mesma escolha de modelo foi utilizado para o potencial entre 7Be-alvo, resultando nos

parâmetros para as partes real e imaginária, respectivamente:

U
7Be−a
0 = 52.0 MeV, r

7Be−a
0 = 1.1770 f m e a

7Be−a = 0.6255 f m

W
7Be−a
0 (rc) = 0.78×U

7Be−a
0 (rp). (4.5)

Para os cálculos do breakup sem captura, os potenciais reais são os mesmos do caso ante-

rio. Porém, para a parte imaginária utilizamos um potencial de curto alcance, como discutido

previamente. Este potencial é parametrizado por funções Woods-Saxon, com parâmetros:

W
7Be−a
0 = W p−a

0 = 50 MeV

r
7Be−a
0 = rp−a

0 = 1.06 f m

a
7Be−a = ap−a = 0.20 f m (4.6)
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4.3 Seções de choque

Nas duas subseções que se seguem serão apresentados resultados obtidos com cálculos de

CDCC para o sistema 8B + 208Pb. Em uma primeira análise, entretanto, fizemos uma rápida

verificação da validade das interações fragmento-alvo discutidas na seção anterior. Para realizar

esta verificação, realizamos cálculo com energia de bombardeio de 170.30 MeV. Essa energia

não foi escolhida de modo arbitrário. Recentemente dados de seção de choque elástica foram

publicados [50] para a colisão de 8B com natPb, chumbo natural, para Elab = 170.3 MeV. Na-

quele trabalho foi mostrado que para esta energia, em torno de 3 vezes o valor da energia da

barreira Coulombiana (52 MeV no referencial do laboratório), o padrão da seção de choque era

o tipicamente observado em reações de núcleos pesados. Como discutimos na seção 2.9 essas

colisões revelam uma distribuição angular elástica oscilante, que é muito próxima à unidade em

ângulos dianteiros, passando por um pico, e caindo rapidamente para ângulos traseiros.

Neste cálculo de CDCC, após alguns testes de convergência, expandimos a função de onda

do projétil em momento angular até lmax = 5 e energia máxima ε= 26 MeV, com largura de ∆k=

4 f m−1. Com essa discretização, o bin de energia mais baixo possui uma largura em energia

de 0.125 MeV, e vai aumentando para bins de energias maiores. Após esta etapa, testes de

convergência para a expansão em multipolo do potencial também foi verificada com o objetivo

de garantir que nenhum multipolo relevante seja ignorado.

Na Figura 4.1 apresentamos o resultado para a distribuição angular elástica, a linha cheia,

em comparação com dados experimentais reportados no trabalho supracitado ( [50]). A linha

tracejada azul é referente ao cálculo de um canal, o canal elástico. É importante mencionar que,

embora seja um cálculo de um canal, o potencial de interação utilizado corresponde ao potencial

do tratamento de três corpos mencionado na seção anterior. Isto porque o potencial óptico

que age no canal elástico é o valor esperado da interação (Eq. (3.23)), com α = α′ = 0, com

respeito ao estado fundamental do 8B, que leva em conta o efeito halo descrito pela coordenada

de Jacobi. Portanto, este resultado leva em conta os efeitos estáticos da densidade de matéria
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do núcleo halo. Neste resultado podemos ver um bom acordo entre dados experimentais e
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Figura 4.1: Espalhamento elástico de 8B em 208Pb a 170.3MeV. A linha cheia e tracejada cor-
responde, respectivamente, a um cálculo de CDCC levando em conta todos acoplamentos, e a
um cálculo de um canal. Dados são referentes a Ref. [50] .

previsões teóricas.

Para estudar os efeitos do acoplamento Coulombiano e nuclear na região em torno da bar-

reira Coulombiana, escolhemos duas energias: Elab = 60 MeV (8 MeV acima da barreira), e

Elab = 44 MeV (8 MeV abaixo). Como o potencial de Akyüz-Winther não depende da energia,

e dado o bom acordo com os cálculos para energias mais altas, o potencial de interação utili-

zado para as interações fragmento-alvo foram os mencionados na seção anterior. Em ambas

situações, muitos cálculos foram realizados como testes de convergência, conforme discutido

previamente. Para ambas energias, a largura do bin de mais baixa energia escolhido foi ∆E=

0.21 MeV, aumentando para energias maiores, com largura constante em momento ∆k = 2.0

f m−1. O valor máximo da energia e do momento angular orbital variou com a energia de bom-

bardeio. Para a colisão abaixo da barreira Coulombiana (44 MeV), a energia máxima dos bins

foi de 8MeV e expandida ate momento angular lmax = 4. Para 60 MeV, energia máxima de 12

MeV com lmax = 5.

Foram realizados também testes da expansão em multipolo do potencial. O resultado para

ambas energias é mostrado na Figura 4.2. A linha cheia fina corresponde ao cálculo de um canal,
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Figura 4.2: Distribuição angular elástica para diferentes valores de da espansão em multipolos
da interação, λmax. O painel superior (a) corresponde à energia de bombardeio do 8B de 60
MeV enquanto a inferior (b) a energia de 44 MeV. Detalhes no texto.

sem acoplamentos, onde só incluímos o efeito estático da estrutura halo do projétil. Os demais

resultados correspondem a cálculos de CDCC onde a expansão em multipolo da interação foi

truncado até um valor máximo λmax. O painel a) da figura corresponde aos cáculos para energia

de bombardeio Elab = 60 MeV, e o painel b) para Elab = 44 MeV. Claramente se pode verificar

que boa convergência é obtida para λmax = 4, porque pouco se distingue entre as curvas λmax = 4

e λmax = 5. Comparação entre o cálculo de um canal e cálculo de CDCC mostra que o efeito

dao breakup é gerar uma diminuição da seção de choque para ângulos dianteiros, e um aumento

para ângulos traseiros. Para a região angular compreendida em torno de 40o a razão da seção

de choque por Rutherford é menor que um. Isso é efeito do longo alcance do termo dipolar do

potencial Coulombiano. Portanto isso é um efeito puramente dinâmico.

Nas próximas duas subseções os resultados dos cálculos de CDCC apresentados foram rea-
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lizados com os parâmetros que garantem convergência.

4.3.1 Seções de choque do breakup Coulombiano, breakup nuclear, e a
interferência Coulombiano-nuclear.

Nesta tese analisamos a seção de choque de breakup nas duas situações discutidas na seção

4.2: breakup elástico e breakup sem captura. Como foi explicado previamente, para o breakup

elástico utilizamos um potencial imaginário que se estende até a região da superfície, e para

breakup sem captura um potencial imaginário de curto alcance. Estudamos também as contri-

buições individuais do acoplamento Coulombiano e do nuclear. Tais contribuições podem ser

entendidas através do formalismo de Gell-Mann Goldberger explicado na seção 2.8.

Primeiramente escrevemos o potencial de interação projétil-alvo na forma:

V (r,R) = Vopt(r,R)+∆V (r,R), (4.7)

onde os termos Vopt(r,R) e ∆V (r,R) são respectivamente as partes diagonal e fora da diagonal

do potencial de interação no espaço de canais. Na representação espectral podemos escrever:

Vopt(r,R) = ∑
i
|φi )(φi|V |φi )(φi| (4.8)

∆V (r,R) = ∑
i 6= j
|φi )(φi|V |φ j )(φ j|. (4.9)

onde φi e φ j representam os estados ligados e não ligados do projétil. Vale notar que Vopt faz

papel de um potencial óptico e ∆V é o termo de acoplamento.

Como estamos interessados em estudar o acoplamento Coulombiano e nuclear separada-

mente, dividimos a parte do acoplamento:

∆V (r,R) = ∆VC(r,R)+∆V N(r,R). (4.10)

Isso pode ser feito separando os termos Coulombiano e nuclear do potencial V (r,R) e depois

utilizando a Eq. (4.8) para cada termo.
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Utilizando a forma de Gell-Man Goldberger para dois potenciais e tomando Vopt como o

potencial gerador da onda distorcida e ∆V como o potencial complementar, podemos avaliar a

transição do canal elástico para um estado final de rótulo i. A partir da Eq. (2.59) junto com a

Eq. 2.65 , oobtemos:

f (θ)i,0 = −2π
2
(

2µ
~2

)
{
〈

φi(ki)|Vopt |χ
(+)
0 (k0)

〉
+
〈

χ
(−)
i (ki)|∆V |ψ(+)

0 (k0)
〉
}. (4.11)

Nesta equação, k0 e ki correspondem ao vetor de onda do movimento projétil-alvo no canal de

entrada e no canal i, e θ o ângulo entre eles.

A seção de choque diferencial de breakup é obtida com auxílio da Eq. (2.19), tomando

o módulo ao quadradado da amplitude de espalhamento e somando por todos os canais do

contínuo, que rotularemos de α:

dσbreakup

dΩ
= ∑

α

k0,α

k0
| f0,α(θ)|2. (4.12)

E a seção de choque total através da integração por todos os ângulos:

σbreakup = ∑
α

∫
dΩ

k0,α

k0
| f0,α(θ)|2. (4.13)

Para avaliar então a importância das componentes Coulombiana e nuclear na seção de cho-

que de breakup, tomamos o potencial na forma 4.7 e inserimos na Eq. (4.11). Como o termo

da transição com Vopt é diagonal no espaço de canais, o primeiro termo da Eq. (4.11) se anula.

Portanto, a amplitude de espalhamento de breakup tem a forma:

f0,α(θ) = fC
0,α(θ)+ f N

0,α(θ), (4.14)

fC
0,α(θ) = −2π

2
(

2µ
~2

)〈
χ
(−)
i (kα)|∆VC|ψ(+)

0 (k0)
〉

f N
0,α(θ) = −2π

2
(

2µ
~2

)〈
χ
(−)
i (kα)|∆V N |ψ(+)

0 (k0)
〉

Desta forma obtemos a seção de choque diferencial de breakup:

dσbreakup

dΩ
=

dσC
breakup

dΩ
+

dσN
breakup

dΩ
+

d ∑int

dΩ
(4.15)
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O último termo da equação acima corresponde à interferência, cujo símbolo adotado não foi o

convencional de seção de choque porque o mesmo não condiz com a definição padrão, visto

que pode assumir valores negativos.

O procedimento ideal para obtenção das contribuições isoladas para os acoplamentos Cou-

lombiano e nucleares seria o que chamamos de método correlacionado. Entretanto, esta opção

não é possível com o FRESCO porque o código não fornece como dados de saída as funções

de onda distorcidas. Um método alternativo é o de realizar cálculos independentes para cada

resultado que se queira obter. Portanto, para obtenção da seção de choque diferencial do bre-

akup Coulombiano, o acoplamento nuclear é omitido no cálculo, e vice versa. O problema

deste método alternativo é que as funções de onda de espalhamento utilizadas na obtenção do

elemento de matriz de transição não são as mesmas, visto que uma vez omitido o potencial nu-

clear (Coulombiano) em cada cálculo independente, correspondem a soluções com potenciais

de interação distintos. Portanto, a Eq. 4.14 deixa de ser válida bem como o cálculo do termo de

interferência. Uma vantagem do uso do FRESCO é que as transições desejadas são extraídas

diretamente do cálculo, não sendo necessário realizar a integração a parte. Embora um método

alternativo e aproximado, é esperado que o método independente gere resultados razoáveis.

A Figura 4.3 mostra comparações entre diferentes cálculos de CDCC para o caso de breakup

elástico. O cálculo foi feito para duas energias de bombardeio: abaixo da barreira Coulombiana,

44 MeV, e acima da barreira, 60 MeV. As linhas pontilhada, tracejada e cheia correspondem res-

pectivamente a seções de choque resultado do acoplamento Coulombiano, acoplamento nuclear

e da interação completa. A figura apresenta também a soma das seções de choque individu-

ais obtidas com acoplamento Coulombiano e nuclear, linha traço-pontilhada. Pode-se observar

que a seção de choque para ângulos dianteiros é completamente dominada por acoplamento

Coulombiano. Isso é efeito do longo alcance do termo dipolar do potencial Coulombiano. Me-

didas de ângulos dianteiros correspondem a trajetórias distantes, com grandes parâmetros de

impacto, onde o potencial nuclear não tem efeito. Para ângulos intermediários ambas con-

tribuições, acoplamento Coulombiana e nuclear, possuem a mesma ordem de grandeza, e o
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Figura 4.3: Do lado esquerdo: contribuições dos acoplamentos Coulombiano e nuclear para a
seção de choque de breakup elástico. O painel superior (a) corresponde à energia de bombardeio
do 8B de 60 MeV enquanto a inferior (b) a energia de 44 MeV. Do lado direito: Contribuições
dos acoplamentos Coulombiano e nuclear para a seção de choque de breakup sem captura. O
painel superior (a) corresponde à energia de bombardeio do 8B de 60 MeV enquanto a inferior
(b) a energia de 44 MeV. Detalhes no texto.

acoplamento nuclear predomina a ângulos muito traseiros. A seção de choque de interenfe-

rência pode ser estimada como a diferença entre a linha cheia e a linha traço-pontilhada. Esta

configuração indica a existência de uma interferência construtiva. Na Figura 4.3 mostramos

resultados similares para o caso do breakup sem captura, com potencial de curto alcance. A

notação das curvas é a mesma que a usada acima. Podemos ver como a diminuição do al-

cance do potencial imaginário não afeta as colisões com grandes parâmetros de impactos, com

predominância do acoplamento Coulombiano para ângulos dianteiros. Entretanto, a seção de

choque para ângulos intermediários sofre um pequeno aumento na seção de choque de breakup

nuclear, especialmente para energia abaixo da barreira 44 MeV. Comparando as linha cheia e

com a ponto-tracejada podemos ver um leve caráter construtivo na interferência. Na Figura 4.4

61



0

40

80

120

160

200
d
/d

(m
b
/s
r)

Elab= 60 MeV

C)

)

C + N)

C)
+

)

40 60 80 1050 70 90

c.m. deg)

0

20

40

60

80

100

d
/d

(m
b
/s
r)

a)

b)

Breakup elastico

0

40

80

120

160

200

d
/d

(m
b
/s
r)

40 60 80 1050 70 90

c.m. deg)

0

20

40

60

80

100

d
/d

(m
b
/s
r)

a)

b)

Breakup sem captura

Figura 4.4: Idêntica à figura anterior, porém com destaque no intervalo de região ângular
{40o,100o}.

mostramos os resultados anteriores com ênfase na região angular que se possa ver melhor os

efeitos do acoplamento nuclear.

4.3.2 Seções de choque elástica e o efeito Arco-íris.

Nesta seção estudamos o efeito do breakup Coulombiano e nuclear do projétil na seção

de choque elástica. Cálculos simliares foram realizados para um sistema mais leve 8B +

58Ni [19, 51] para energias de bombardeio próximo da barreira Coulombiana. A conclusão

destes trabalhos foi que ambas contribuições possuíam a mesma ordem de grandeza e que a in-

terferência entre eles era destrutiva. No caso do sistema 8B + 208Pb, onde o alvo é mais pesado,

espera-se uma contribuição Coulombiana mais relevante.
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A Figura 4.5 mostra distribuições elásticas de cálculos de CDCC com o acoplamento com-

pleto (linha cheia grossa), somente acoplamento Coulombiano (linha pontilhada), e somente

acoplamento nuclear (linha tracejada). Neste cálculo a parte diagonal do potencial, Vopt da Eq.

(4.7), está presente. Para comparação, fizemos o cálculo de um canal (linha cheia fina). No

painel a) apresentamos o resultado para a energia de bombardeio Elab = 60 MeV, e no painel

b), para Elab = 44 MeV.
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Figura 4.5: Influência do acoplamento Coulombiano e nuclear na seção de choque de espalha-
mento elástica. A figura mostra resultados de cálculo de um canal (linha cheia fina) e cálculos
de CDCC com diferentes acoplamentos. A linha cheia grossa leva em conta todos os acopla-
mentos, as linhas tracejada e pontilhada se referem a acoplamentos nuclear e Coulombiano,
respectivamente.

Comparando as linhas tracejada e pontilhada com a linha cheia fina, pode-se verificar que

os acoplamentos nuclear e Coulombiano produzem efeitos opostos. O acoplamento nuclear

(linha tracejada) aumenta a seção de choque e o acoplamento Coulombiano a diminui. Para

a energia 44 MeV pode-se observar que os efeitos do acoplamento Coulombiano são notórios
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acima do ângulo de 30o, enquanto o acoplamento nuclear começa a fazer efeito apartir de 60o.

O comportamento da linha pontilhada em ângulos dianteiros se deve ao termo de acoplamento

dipolar do potencial Coulombiano, que tem longo alcance. A distribuição angular para energia

de bombardeio de 60 MeV tem comportamento semelhante mas os efeitos dos acoplamentos

podem ser observados para ângulos um pouco menores. Uma comparação entre a linha cheia

grossa e a cheia fina indica que o efeito líquido do acoplamento Coulombiano + nuclear é

reduzir a seção de choque de um canal para ângulos pequenos e aumentar para ângulos traseiros.

A transição entre os dois comportamentos ocorre para θ≈ 90o, para Elab = 44 MeV, e θ≈ 50o,

para Elab = 60 MeV.

Comparando as curvas dos cálculos de CDCC ainda se pode notar que a curva correspon-

dente ao cálculo completo cai entre as curvas de acoplamento nuclear e Coulombiana. Isto é um

indicativo de um padrão de interferência destrutiva. Esse efeito foi observado para os sistemas

8B +58Ni [19, 51] 11Be +64Zn [52] e 6He +208Pb [52], entre outros.

Chamamos atenção para o fato de que o padrão de interferência nas seções de choque elás-

tica e de breakup não são diretamente relacionados. A matriz-T de breakup pode ser escrita

como a soma dos elementos de matriz associados com os acoplamentos ∆VC e ∆V N (veja Eqs.

(4.8) e (4.10)). Assim, o padrão de interferência resulta da fase relativa entre estes dois elemen-

tos de matriz. Por outro lado, a matriz-T elástica tem contribuições dos acoplamentos nuclear e

Coulombiano, porém também contém uma contribuição adicional, representada pelo elemento

de matriz do potencial óptico da Eq. (4.7). Neste caso o padrão de interferência é mais com-

plicado, já que depende das fases relativas dessas três amplitudes. Portanto, os padrões de

interferência nos dois casos podem ser muito diferentes.

Finalmente, investigamos a influência do limiar de quebra do projétil sobre os efeitos do

breakup no espalhamento elástico. Por simplicidade, restringimos o cálculo à energia acima da

barreira Coulombiana, Elab = 60 MeV. Realizamos cálculos de CDCC com todos os acopla-

mentos para um valor artificial do limiar do breakup, Q = 1.137 MeV. Ou seja, aumentamos

de 1 MeV o seu valor experimental. Um aumento na energia de separação do próton reduz a
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Figura 4.6: Influência do limiar do breakup (Q) para 8B na distribuição angular elástica. Deta-
lhes no texto.

absorção de duas formas. Primeiramente, isto reduz a intensidade do acoplamento do breakup,

levando a menos absorção por quebra. Segundo, isto reduz o alcance da função de onda do

estado fundamental do projétil, φ0. Consequentemente, o alcance do potencial óptico, que é

dado pelo valor esperado da interação para φ0 (veja Eq. (4.8)), é reduzido. Desta forma, a parte

imaginária do potencial associado com canais elásticos é também reduzido.

A Figura 4.6 mostra resultados de cálculos de CDCC (com acomplameno Coulombiano

+ nuclear) para Q = 1.137 MeV (linha de tracejo largo) e para valor Q = 0.137 MeV (linha

cheia grossa). Para comparação os resultados correspondentes a um canal também são mos-

trados (linha tracejada pequena e linha cheia fina, respectivamente). Primeiramente pode-se

observar que o valor Q artificial reduz a influência do canal de breakup no cálculo de CDCC,

fazendo a distribuição angular próximo do padrão de Fresnel, normalmente observado em es-

palhamento por íons pesados. A razão σ(θ)/σRut(θ) permanece próxima de um até o ângulo de

≈ 60o, e o máximo do arco-íris é aumentado. Este comportamento é mais notório no cálculo

de um canal com o valor Q artificial, onde o máximo do arco-íris é mais pronunciado. Isto

não é muito surpreendente, já que não existe breakup Coulombiano no cálculo de um canal.

65



Portanto, o máximo não é diminuído pela absorção associado ao breakup Coulombiana. Con-

cluímos assim que a seção de choque dos cálculos de CDCC depende fortemente do limiar de

quebra do projétil. O incremento de 1 MeV no limar levou a mudanças apreciáveis na seção

de choque, especialmente para ângulos intermediários onde a razãoσ(θ)/σRut(θ) começa a cair.

4.4 Modelo próton-halo Vs nêutron-halo

Como já mencionado em seções anteriores, o efeito da quebra do projétil já foi muito estu-

dado em sistemas evolvendo núcleos nêutron-halo. Para estas situações fica fácil, embora não

seja totalmente trivial, compreender o efeito do acoplamento do breakup com o canal elástico.

As forças Coulombianas atuam no core carregado e não no nêutron de valência. Portanto, a

polarizabilidade do projétil é muito forte, tornando a seção de choque de breakup muito grande.

Em princípio devemos esperar um comportamento menos acentuado quando estudamos uma

reação com projétil próton-halo. Nesta situação o potencial Coulombiano atua tanto no core

quanto na partícula de valência. Para tentar entender melhor como esta diferença afeta a di-

nâmica de reação, comparamos o efeito do acoplamento do canal de breakup em reações en-

volvendo os dois tipos de projéteis. Isto é, nêutron-halo e próton-halo. Com este objetivo,

nós investigamos a configuração n+7B para o núcleo 8B. Como a energia de separação para

esta configuração é extremamente alta, ela não desempenha um papel relevante na dinâmica

de colisão. Entretanto, para esta comparação nós adotamos uma energia artificialmente menor.

Adotamos o mesmo valor da configuração p+7Be, ou seja 0.137 MeV.

Em um contexto diferente, Kumar and Bonaccorso [53], usaram uma energia efetiva do li-

miar de breakup de 0.60 MeV para reduzir a diferença entre as configurações n+7B e p+7Be.

O objetivo deles foi investigar os efeitos do breakup nuclear e Coulombiana em colisão a ener-

gias maiores do que consideramos até agora no trabalho. O cálculo da reação foi realizado para

energia de bombardeio Elab = 576 MeV, com o mesmo alvo 208Pb, onde a aproximação Eikonal
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que eles utilizaram é justificada. O valor de Qn = 0.60 MeV foi determinado através da condi-

ção de que a função de onda do movimento n−7B na configuração n-halo fosse a mesma que

para o movimento p−7Be na configuração p-halo. Considerando somente o breakup nuclear,

eles encontraram que a configuração próton-halo se comporta exatamente como a configuração

nêutron-halo, mas com uma energia de separação maior.
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Figura 4.7: Função de onda do movimento relativo do nucleon halo com respeito ao núcleo
innerte. As curvas cheia e pontilhada correspondem, respectivamente, à estrutura p− 7Be com
Qp = 0.137 MeV, e para n− 8B com Qn = 0.60 MeV.

Mesmo tendo em mente que nós estamos considerando um caso diferente, realizamos cál-

culos para o mesmo valor Qn = 0.60 MeV, para investigar se a conclusão de Kumar and Bonac-

corso são ainda válidas para energias próximas da barreira, onde a aproximação Eikonal não é

adequada.

Na Figura 4.7 mostramos a função de onda para o próton de energia de separação Qp =

0.137 MeV (linha cheia), se movendo em torno do core 7Be, e para o um nêutron com energia de

separação Qn = 0.60 MeV (linha pontilhada), se movendo em torno de 7B. Como na Ref. [53],

pode-se observar que as funções de onda correspondentes aos estados fundamentais nas duas

configurações são muito semelhantes.

Comparações entre seções de choque para o espalhamento elástico e breakup elástico ob-

tidas de cálculos de CDCC, para energia de bombardeio Elab = 60 MeV, adotando as confi-
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Figura 4.8: Comparação da seção de choque elástica obtida com cálculos de CDCC aotando a
configuração p-halo par ao projétil 8B e a configuração n-halo com energias de de separação
artificiais. Detalhes no texto.

gurações próton-halo (p+7Be) e nêutron-halo (n+7B) serão agora discutidas. Os parâmetros

que garantem a convergência do cálculo são similares aos discutidos no caso próton-halo nas

seções anteriores. As seções de choque elásticas são apresentadas na Figura 4.8. A linha cheia

é a distribuição angular para a configuração p-halo, com a energia de separação experimental.

A curva é exatamente a mesma que a da Figura 4.5, exceto pela mudança de escala. As curvas

restantes são distribuições angulares elásticas para a estrutura n-halo, com as energias de sepa-

ração artificiais Qn = 0.137 MeV (linha pontilhada), 0.60 MeV (linha tracejada) e 2.20 MeV

(linha traço-pontilhada). Comparando as seções de choque para as estruturas p-halo e n-halo

com a mesma energia de separação (0.137 MeV), nós concluímos que os efeitos do breakup são

muito mais fortes para a estrutura n-halo. Neste caso, a razão entre a seção de choque calculada

e a de Rutherford começa a desviar de 1 para θ ≈ 10o e cai continuamente conforme o ângulo

de espalhamento aumenta. Pode-se observer também que a seção de choque para a estrutura

n-halo com Qn = 0.60 MeV também é diferente da obtida para a estrutura p-halo. Somente

para um alto valor de energia de separação, 2.2 MeV, foi possível obter uma seção de choque

próxima do obtida para a estrutura p-halo. De fato isto não é uma grande surpresa. Apesar da

semelhança das funções de onda para o estado fundamental de ambas estruturas, os elementos
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de matriz no cálculo de CDCC (ver Eq. (3.23)) não são os mesmos. Primeiramente, os poten-

ciais V (R,r) = Vp+T (rv)+V7Be+T (rc) são distintos para ambas estruturas. Depois, as funções

de onde dos bins, ϕα 6=0(r), também são diferentes, já que a estrutura n-halo não contém a dife-

rença de fase Coulombiana. Estes resultados são equivalentes às conclusões da ref [54], onde

foi mostrado que diferentes potenciais levam a diferenças de fases Coulombianas distintas que

podem afetar de modo significativo a seção de choque de breakup.
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Figura 4.9: Semelhante à figura anterior entretando agora corresponde à seção de choque de
breakup.

Cálculos semelhantes foram realizados para seção de choque de breakup. Os resultados

são apresentados na Figura 4.9. Neste caso, as seções de choque para a estrutura n-halo são

tão diferentes da p-halo, que foi necessário utilizar uma escala logarítimica. A notação para as

curvas é a mesma utilizada na figura anterior. Pode-se observar que a seção de choque para as

estruturas n-halo são sistematicamente maiores, exceto no caso da energia de ligação mais alta,

Qn = 2.20 MeV. Comparando os resultados para as duas configurações usando a mesma energia

de separação (0.137 MeV), pode-se observar que a seção de choque para n-halo é muito maior.

Para ângulos dianteiros, a diferença alcança cerca de duas ordens de magnitude. Isto acontece

por dois motivos. Primeiramente, o operador de dipolo Coulombiano é proporcional ao fator

|Z1A2−Z2A1|, onde {Z1,A1} e {Z2,A2} são respectivamente os números atômicos e de massa
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do core e do nucleon da configuração. Este fator é igual a 3 na configuração p-halo enquanto

que para n-halo é igual a 5. O segundo motivo, que é o mais importante, é que a integral dada

pelo elemento de matriz do acoplamento do estado fundamental com o contínuo são limitados

pela extensão do halo, que é muito maior para uma partícula não carregada [53].

Comparando a linha traço pontilhado e a linha cheia da Figura 4.9, pode-se concluir que a

seção de choque de breakup elástico para a configuração n-halo com Qn = 2.20 MeV é muito

distinta daquela para a configuração p-halo com a energia de separação experimental. O pri-

meiro é mais de uma ordem de magnitude menor que o segundo. Este resultado contrasta com

nossa conclusão sobre espalhamento elástico, onde as duas seções de choque são muito pareci-

das. Isto também não surpreende, já que as amplitudes elástica e de breakup são quantidades

muito distintas. A amplitude de breakup é dada pelo elemento de matriz da interação de aco-

plamento, enquanto a amplitude elástica contém também a contribuição do elemento de matriz

do potencial optico.
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Figura 4.10: Mesmo que a Figura 4.8 mas agora os cálculos levam em conta somente o acopla-
mento nuclear, como no trabalho de Kumar e Bonnacorso [53]

Para testar a validade da conlusão do trabalho de Kummar e Bonaccorso, previamente ci-

tado, para energias próximas da barreira, realizamos os mesmos cálculos anteriores conside-

rando somente o breakup nuclear, como discutido na seção 4.3.1. Lembramos que, no trabalho

deles, o grande valor da energia de bombardeio justifica o uso da aproximação Eikonal. Entre-
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tanto, em nosso trabalho estamos interessados nos efeitos do breakup para energias próximas

da barreira Coulombiana, onde exige-se cálculos puramente quânticos, como os do método

de CDCC. Os resultados são apresentados na Figura 4.10. Agora a linha cheia (p-halo com

Qp = 0.137 MeV) e a linha tracejada (n-halo com Qn = 0.60 MeV) são muito próximas. Por-

tanto, nós chegamos às mesmas conlusões do trabalho de Kumar e Bonaccorso [53] quando o

breakup puramete nuclear é considerado.
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Figura 4.11: Mesmo que a Figura 4.10 mas agora os cálculos se referem aobreakup elástico.

A Figura 4.11 mostra resultados similares para o breakup elástico. Ou seja, nós considera-

mos somente o acoplamento nuclear. A notação das linhas é a mesma das figuras anteriores.

Pode-se observar que a seção de choque para a configuração nêutron-halo com Qn = 0.60 MeV

e para próton-halo com energia de separação experimental são razoávelmente próximas A con-

cordância entre as curvas é particularmente boa para ângulos grandes.
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Capítulo 5

Estudo da reação do projétil 11Be com os
alvos próton e deuteron a 26.9A MeV

O núcleo 11Be é usualmente interpretado como um core com um nêutron de valência. Devido

ao seu baixo valor de energia de ligação (Qn = 0.504±0.006MeV ) este núcleo possui uma den-

sidade de matéria muito extensa. Curiosamente, o estado fundamental (e.f) (1/2+) e o primeiro

estado excitado (1/2−) são invertidos com relação aos níveis energéticos previsto pelo modelo

de partícula única. O core 10Be é um núcleo deformado, e por isso, os estados do 11Be admitem

misturas entre os estados excitados do core com o da partícula independente. Existem previsões

extraídas de análises de dados experimentais de reações de knockouts [38], transferência [39] e

dissociação Coulmbiana [40], que mostram que o estado fundamental possui uma configuração

10Be (0+) + n(s1/2) com probabilidade entre 60%−80% e o restante estando na configuração

10Be (2+) + n(d5/2).

Foi observado também que não somente a estrutura nuclear mas também a dinâmica de re-

ação pode ser fortemente afetada pela baixa energia de ligação do núcleo halo. Por exemplo, o

acoplamento com o canal de breakup é usualmente forte e deve ser levado em conta para o for-

malismo de reação, tal como no método de CDCC. Además, a excitação do core de um núcleo

halo também pode gerar significantes mudanças na estrutura nuclear bem como na dinâmica de

reação [21].

Neste trabalho, cálculos de XCDCC foram realizados para dois sistemas: 11Be +p e 11Be +
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d, ambas a uma energia de bombardeio no referêncial do laboratório de 26.9 A MeV. Os dados

experimentais apresentados aqui foram obtidos na linha EN-course beam do RCNP (Research

Center for Nuclear Physics, Osaka, Japão). Maiores detalhes sobre o aparato experimental e

análise de dados, o leitor encontrará em [55, 56].

5.1 Estudo da reação 11Be +p

Como mencionado na seção 3.3, a extensão do método de CDCC leva em conta a excitação do

core na estrutura do projétil e também na diâmica da reação. O formalismo foi primariamente

elaborado através do método dos bins [21] e posteriormente através do método de pseudo-

estados [22].

A estrutura do 11Be é descrita pelo modelo partícula-rotor usando o Hamiltoniano da Ref.

[57] (modelo Be12-b), que consiste em uma parte central Woods-Saxon com uma geometria

específica (Ro = 2.483 fm, a = 0.65 fm) e uma profundidade que é dependente da paridade.

Para gerar estados com paridade positiva a profundidade utilizada corresponde ao valor Vc =

−54.24 MeV e para paridade negativa Vc =−49.67 MeV. O potencial contém também um termo

spin orbital, cuja dependência radial é dada pela derivada do termo central, com profundidade

Vso = 8.5 MeV. Dentro do modelo escolhido, o core 10Be assume uma deformação quadrupolar

permanente com parâmetro β2 = 0.67, (ou seja δ2 = β2Ro = 1.664 fm). Este modelo reproduz

a energia de separação dos dois estados ligados do 11Be bem como a posição das ressonâncias

de baixa energia 5/2+ (E=1.28 MeV) e 3/2+ (E=3.2 MeV).

Para obter as energias e as funções de onda do 11Be, usamos o método dos pseudo-estados

diagonalizando o Hamiltoniano do sistema composto em uma base THO. O tamanho da base

é determinado pelo número de funções do oscilador (N), o valor máximo do momento angular

orbital do movimento relativo core-partícula de valência (l), e o número dos estados do core

inseridos no esquema de acoplamento. Neste trabalho, usamos N = 10, lmax = 3 para o sistema
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11Be + p, e N = 12, lmax = 3 para 11Be + d. O número da base foi distinto embora já para N = 10

no último caso já era o suficiente, ou seja, não alterava o resultado de modo significativo. Foram

incluídos no esquema de acoplamento os primeiros estados do core (e.f e o primeiro estado

excitado). Com estes parâmetros nós consideramos estados do contínuo com momento angular

total Jp = 1/2±,3/2± e 5/2+. Verificamos também que usando valores maiores de N ou de Jp

não alteram o resultado de modo significativo. Somente estados com energias abaixo de 7 MeV

foram retidos no cálculos de canais acoplados, pois os resultados dos cálculos não se alteraram

para energias maiores.

Cálculos de excitação do core, em um modelo de projétil composto que pode se quebrar,

exige atenção na escolha do potencial de interação durtante a reação com um determinado alvo.

Neste formalismo, precisamos encontrar potenciais fragmento-alvo que evitem dupla contagem

devido a presença de estados inelásticos do core. Comparando com o já discutido caso de

CDCC, naquele trabalho o potencial de interação fragmento-alvo foi escolhido tal que descre-

vesse o espalhamento elástico entre a partícula de valência-alvo bem como core-alvo. Portanto,

tais potenciais, complexos, levarão em conta de modo efetivo a contribuição de canais deixa-

dos de fora. Entretanto, no cálculo que, além da quebra, o core pode sair da reação em um

estado excitado, o potencial não pode descrever somente o espalhamento elástico mas sim, o

espalhamento elástico e inelástico.

Com isso em mente, e lembrando que estamos desprezando estados intrínsecos do alvo,

para a interação n-alvo foi utilizado a sistemática de Malfliet and Tjon -IV [58], que contém

somente termos centrais, construídos como a superposição de duas funções Yukawa. A parte

central da interação core-alvo , 10Be +p, foi gerado microscopicamente, através da integral

de convolução da interação efetiva JLM (Jeukenne -Lejeune-Mahaux) [59] com densidade do

estado fundamental do 10Be, obtido, pelo cálculo de dinâmica molecular não simetrizada (AMD-

antisymmetrized molecular dynamics [60]). Para gerar o potencial de transição entre o estado

fundamental do 10Be (0+) e o primeiro estado excitado (2+), e o acoplamento de reorientação

2+ → 2+, este potencial foi deformado usando um comprimento de deformação quadrupolar
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de δ2 = 1.8 fm, e expandida em multipolos, retendo os termos de monóplo e quadrupolo da

expansão. O potencial JLM usualmente requer um fator de renormalização para as partes real e

imaginária. Idealmente, esses fatores podem ser obtidos através de analise de dados elásticos e

inelásticos de p+ 10Be para mesma energia por nucleon para o sistema p+11Be em estudo. Desde

que dados experimentais para o sistema p+ 10Be, a esta energia, não estão disponíveis, os fatores

foram determinados empiricamente, por imposição de que a seção de choque diferencial elástica

calculada da reação p+11Be com XCDCC reproduzisse os dados experimentais analisados neste

trabalho. O resultado obtido foi Nr ≈ 1 e Ni ≈ 0.64. Estes valores foram adotados nos cálculos

subsequentes.

Na Figura 5.1 apresentamos resultados para a distribuição angular elástica (topo da figura,

item a)). A linha cheia corresponde ao cálculo completo de XCDCC. A linha tracejada corres-

ponde ao cálculo de XCDCC excluindo o termo de acoplamento da interação 10Be+ p, ou seja

sem excitação dinâmica devido a interação com o alvo (XCDCC: sem DCE - no dynamic core

excitation). Note que a deformação do núcleo 10Be é mantida na estrutura do projétil 11Be, po-

rém a transição entres tais estados devido a interação com o alvo não é considerada. Podemos

observar que a excitação dinâmica do core produz uma diminuição da seção de choque para

ângulos intermediários.

O cálculo da seção de choque de breakup é apresentado no painel inferior da Figura 5.1(b).

As linhas correspondem a mesma descrição do prágrafo anterior. Podemos observar que o cál-

culo de XCDCC reproduz o comportamento dos dados experimentais porém submestimam em

magnitude. Podemos observar que o cálculo sem DCE produz menos breakup. Este resultado

é similar ao encontrado na reação p+10Be a 63.74 A MeV [22]. Isso mostra como a excitação

dinâmica do core é relevante para estes processos nessas duas escalas de energia. Entretanto,

existe uma leve discrepância entre cálculos teóricos e dados experimentais para pequenos ân-

gulos nos resultados apresentados nesta tese.
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Elástico!

Breakup ( 0.5 MeV < Eex  < 3.0 MeV)!

 XCDCC: completo!
XCDCC: sem DCE!

Figura 5.1: Seções de choque elástica e de breakup experimental e teóricas, como função ângulo
no c.m., para a reação p+11Be a 26.9 A MeV. A linha cheia e a tracejada corresponde ao cálculo
de XCDCC completo e XCDCC sem excitação dinâmica do core, respectivamente.

5.2 Estudo da reação 11Be +d

Para o sistema 11Be + d, a escolha dos potenciais foi obtida após muitos testes. O potencial

entre core-alvo ( 10Be + d) contém termos não central responsáveis pelo mecanismo da exci-

tação dinâmica do core (DCE) durante a colisão. Para gerar este potencial começamos com

um potencial global para o deuteron, chamado DA1p [61]. Esta sistemática foi baseada em

67 conjuntos de dados experimentais de espalhamento elástico do deuteron com de núcleos de

camada 1p1 para energias de incidência entre 5.25 e 170.0 MeV. Este potencial é deformado

com comprimento de deformação δ2 = 1.9 fm, e expandido em multipolos, retendo os termos

monopolar e quadrupolar. A última ordem é responsável pelos acoplamentos diagonal 2+→ 2+

e fora da diagonal 0+→ 2+ dentro dos estados considerados para o núcleo 10Be. Para evitar

1Núcleos: 6Li,9 Be, 10B, 11B, 12C, 13 C,14N, 16O, e 18O
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dupla contagem da excitação do 10Be, as profundidades real e imaginária foram ligeiramente

modificadas para ajustar dados experimental elástico da reação 10Be + d. Esse potencial tem a

parametrização de Woods-Saxon cujos parâmetros obtidos foram:

Vr = 77.42 MeV, ror = 1.22 f m, ar = 0.76 f m

Wi = 11.85 MeV, row = 1.86 f m, aw = 0.50 f m

Para obter a parametrização n+d existe um fator complicante que é a presença do termo de-

pendente do spin-momento angular. Entretanto, os métodos convencionais de CDCC/XCDCC

não incluem este tipo de interação. Portanto adotamos um potencial n+d que reproduza algu-

mas características mais importantes deste sistema. Para isso, adotamos duas prescrições. Na

primeira, o potencial n+d foi calculado através da integral folding dos potenciais n+p e n+n com

o estado fundamental do deuteron:

V (r) =
∫

φ
∗
n(r
′)
[
Vn,p(r− r′)+Vn,n(r− r′)

]
φn(r′)dr (5.1)

O potencial Vn,x=n,p foi descrito pelo potencial de Manfliet e Tjon [58].

O segundo método consistiu em parametrizar a interação n+d usando uma Gaussiana sim-

ples:

Und(r) = VG exp

[
−
(

r
av

)2
]
+ iWG exp

[
−
(

r
aw

)2
]
, (5.2)

com os quatro parâmetros, VG,WG,av,aw, ajustados para reproduzir o espalhamento elástico

e a seção de choque de reação para este sistema com uma energia En = 27.5 MeV [62]. Os

parâmetros ajustados assumiram os seguintes valores:

VG = 52.44 MeV, av = 1.80 f m

WG = 21.51 MeV, aw = 1.34 f m.

As diferenças entre os resultados obtidos com estas duas prescrições nos fornecem uma ideia

da sensibilidade dos observáveis calculados com a escolha dos potenciais de interação n+d.

A Figura 5.2 mostra o resultado da seção de choque diferencial elástica em comparação

com os dados experimentais. A linha cheia e a tracejada correspondem aos cálculos completos
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XCDCC:	  Gaussiana	  n+d	  
XCDCC:	  folded	  n+d	  
Folded	  +nd	  sem	  DCE	  

Figura 5.2: Seções de choque elástico e de breakup experimental e teórico, como função ângulo
no c.m., para a reação d+11Be a 26.9 A MeV. A linha cheia e a tracejada correspondem ao
cálculo de XCDCC completo, com a interação n+d parametrixada por uma Gaussiana e um
potencial folding, respectivamente. A linha pontilhada ao cáculo de XCDCC sem excitação
dinâmica do core.

com as duas prescrições escolhidas para o potencial n+d, como indicadas na legenda. Podemos

observar uma ótima concordância com os dados para ângulos até 30o, e subestima os dados para

ângulos maiores. Además, podemos observar que ambas escolhas levam a aproximadamente ao

mesmo resultado, e suas diferenças não podem explicar a discrepância para ângulos maiores.

Incluímos também um cálculo sem a excitação dinâmica do core, linha pontilhada. A grande

diferença entre este cálculo e o cálculo completo para grandes ângulos mostra a importância da

excitação dinâmica na seção de choque elástica nesta região.

A seção de choque de breakup é apresentada na Figura 5.3. Os dois paineis, superior e

inferior, correspondem aos intervalos energias de excitação Ex = 0.5−3.0 MeV e Ex = 3.0−5.5

MeV, respectivamente, do 11Be. O significado das linhas correspondem as definições dadas

na figura anterior. Podemos novamente observar como os resultados de ambas prescrições

para o potencial n+d são muito equivalentes, especialmente na região dos dados experimentais.

Não obstante, podemos observar a relevância da excitação dinâmica do core ao comparar o

cálculo sem DCE, linha pontilhada, com os dados experimentais. Esse efeito é mais notável
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Figura 5.3: Seções de choque breakup, como função ângulo no do c.m., para a reação p+11Be
a 26.9 A MeV. As linha scorrspondem à figura anterior. O painel superior amplia a região dos
dados experimentais.

no intervalo de energia mais alta (painel inferior). Este resultado é qualitativamente similar ao

encontrado para a reação p+ 11Be a uma energia de bombardeio 63.7 A MeV [22] e para o

cálculo apresentado anteriormente para 26.9 A MeV ( [55]).

Na tentativa de obter mais informações sobre esta reação, calculamos também a seção de

choque como função da energia de excitação (Erel) do núcleo 11Be com respeito ao limiar do

breakup n+10Be. Este cálculo é apresentado na Figura 5.4. O método de XCDCC fornece so-

mente uma distribuição discreta, fornecendo somente a seção de choque de breakup para cada

pseudo-estado final. Entretanto, para obter uma distribuição contínua, foi realizado uma con-

volução destes estados discretos com os estados do contínuo do 11Be [63]. A linha cheia é o

resultado deste procedimento de convolução para o cálculo completo de XCDCC. Pode-se veri-

ficar os dois picos estreitos a Erel ≈ 1.15 MeV e Erel ≈ 3 MeV, que corresponde respectivamente

as ressonâncias 5/2+ e 3/2+. Também é observado um aumento na seção de choque quando
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XCDCC:%completo%%
XCDCC:%sem%DCE%

Figura 5.4: Seções de choque breakup, como função da energia de exitação, para a reação
p+11Be a 26.9 A MeV. As linhas correspondem à figura anterior.

a energia cruza com o limiar n+ 10Be (E ≈ 3.36 MeV). Para energias acima deste limiar, o

sistema pode decair para ambos estados, fundamental ou primeiro estado excitado 2+ do 10Be.

Incluímos também o resultado com a omissão do DCE, curva tracejada. Podemos ver a redução

na seção de choque particularmente na região das ressonâncias.

80



Conclusões e Perspectivas futuras

Esta tese teve por objetivo analisar o efeito de acoplamentos do canais de breakup em al-

guns mecanismos de reações envolvendo núcleos halo. Para devido fim, algumas informações

teóricas foram apresentadas nos dois primeiros capítulos da tese.

O primeiro estudo, descrito no capítulo 3, se fundamentou no interesse em analisar o efeito

do breakup no comportamento da seção de choque elástica na reação envolvendo o núcleo

próton-halo 8B com alvo pesado 208Pb para energias próxima da barreira Coulombiana. Tal

efeito é esperado ser forte devido a baixa energia de ligação do próton ao core. Estudos envol-

vendo este núcleo, que embora sendo uma estrutura halo e possuir um limiar de breakup muito

baixo, são muito escassos. Por outro lado muitos trabalhos envolvendo núcleos nêutron-halo

já foram realizados, em reações com alvos leves a pesados, e em escalas de energias diversas.

Uma diferença qualitativa é encontrada nas duas situações: em sistemas envolvendo nêutron-

halo o campo Coulombiano do alvo atua somente no core enquanto para próton-halo, o campo

atua em ambos fragmentos, na partícula de valência e no core, deixando sua análise mais rica

de informações, porém de difícil acesso.

Alguns cálculos de três corpos (CDCC) foram realizados para obtenção da seção de choque

elástica e de breakup. Em todos os cálculos o potencial de interação projétil-alvo considerado

foi a soma do potencial fragmento-alvo. Desta maneira, efeito estático devido a estrutura halo

foi levado em conta nos cálculos, bem como efeitos dinâmicos devido ao acoplamento dos

estados ligados com os estados do contínuo e entre eles. Trabalhamos com duas abordagens:

uma utilizando potenciais imaginários de longo alcance e outra de curto alcance. O primeiro

caso coincide com dados experimentais de espalhamento elástico e de breakup elástico, e o

segundo com cálculos de observáveis que são independentes do estado intrínseco do alvo, como
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no caso de breakup sem captura.

Baseado no formalismo de Gell-Mann Goldbergh estudamos também o efeito indivual do

acoplamento de breakup Coulombiano e nuclear. Foi observado que para energias próximas

da barreira Coulombiana, o acoplamento do breakup nuclear causa um aumento da seção de

choque elástica e o Coulombiano uma supressão. O efeito final é observar um padrão de in-

terferência destrutiva para ângulos intermediários. Foi constatado uma supressão na região de

ângulos dianteiros, associado ao termo dipolar de longo alcance do potencial Coulombiano. Por

ser de longo alcance, o termo dipolar interage com as partículas em longas distâncias de sepa-

ração levando a um espalhamento para ângulos pequenos. O efeito das interações nucleares

foi de aumentar a seção de choque de espalhamento elástico na região de ângulos onde elas

predominam, na região de ângulos traseiros.

Para testar a influência da energia de ligação do próton na seção de choque elástica, realiza-

mos cálculos de CDCC com uma energia artificial, que foi escolhida como sendo a energia de

ligação experimental acrescida de 1 MeV. O resultado foi uma seção de choque com padrão de

Fresnel característica de reações de íons pesados. O aumento da energia de ligação desconfigura

a estrutura halo e diminui a força do acoplamento com o canal de breakup.

Seções de choque de breakup foram obtidas nos dois cenários supracitados: breakup elás-

tico e breakup sem captura. Ambos resultados foram observados como sendo muito parecidos.

Como esperado, o efeito do acoplamento Coulombiano predomina na região de ângulos diantei-

ros e o acoplamento nuclear é relativamente mais importante na região traseira. A interferência

entre ambos acoplamentos entretanto foi observada como sendo construtiva. Este resultado foi

diferente ao encontrado para o caso elástico. Entretanto, a amplitude de transição do canal elás-

tico para um dado canal de breakup depende da soma dos acoplamentos Coulombiano e nuclear,

enquanto que, para a amplitude elástica é somada aos termos anteriores o elemento de matriz

do potencial de espalhamento. Portanto, não se pode esperar um comportamento similar.

Com o objetivo de analisar alguns resultados anteriores sob a perspectiva de um projétil

nêutron-halo, simulamos o projétil em estudo, 8B, com possuindo um nêutron de valência ao
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invés do próton. Embora os potenciais fragmento-alvo são distintos em ambos formalismos,

escolhemos uma energia de ligação para o nêutron que gerasse a mesma função de onda do

estado fundametal em comparação com a verdadeira estrutura próton-halo. A energia obtida foi

de 0.60 MeV. Cálculos de CDCC foram realizados com o formalismo usual onde os potenciais

imaginários fragmento-alvo de longo alcance foram utilizados. O efeito do canal de breakup

nas seções de choque elástica e na própria seção de breakup elástico foram mais significantes

no modelo nêutron-halo comparado com o de próton-halo, apesar da mesma escolha assintótica

para o comportamento espacial da função de onda do estado fundamental. Ao utilizar a energia

de ligação experimental do modelo próton-halo, ou seja o valor 0.137 MeV, o efeito na seção

de choque de elástica observado foi de uma grande supressão para ângulos dianteiros, e para

a seção de choque de breakup foi um aumento de duas ordens de grandeza comparado com o

modelo nêutron-halo com energia de ligação de 0.60 MeV. Foi mostrado ainda que esta appro-

ximação é boa para o breakup nuclear. A estrutura de proton-halo produz seções de choque

muito similares às produzidas por uma configuração neutron-halo com uma energia de ligação

consideravelmente maior (0.60 MeV).

O modelo usual de CDCC desconsidera a possibilidade de excitação ou do alvo ou do core

do projétil. Com o objetivo de estudar os efeitos da excitação do core durante uma reação en-

volvendo núcleo halo, realizamos cáclulos de XCDCC com um sistema contendo um núcleo

nêutron-halo, 11Be. A análise foi realizada para uma reação com os alvos p e d a uma energia

de 26.9 MeV A. Em ambos casos é esperado uma grande contribuição dos acoplamentos nu-

cleares permitindo maior transferência de momento entre os parceiros da colisão. Para ambas

reações foi observado uma certa importância na excitação dinâmica do core em comparação

com dados experimentais elásticos e de breakup com previsões teóricas, especialmente para

seção de choque de breakup.

A dinâmica da reação sofre muitas influências com a quantidade de canais abertos. Como

discutido nesta tese, tanto o canal de breakup quanto a excitação core de um projétil composto,

podem produzir efeitos consideráveis nas seções de choque elástica e de breakup. Temos como
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objetivo futuro analisar o efeito da excitação do core para reação com núcleo próton-halo como

8B. Este núcleo, em comparação com 11Be, também possui seu estado fundamental encontrado

experimentalmente como descrito por mais de uma configuração: a mais importante com o

próton no estado de partícula única p3/2 acoplado com o estado fundamental do core 7Be,

|7Be(3/2−)⊗ p3/2〉, com amplitude espectroscópica 0.9884; uma configuração do próton no

estado p1/2 acoplado com o estado fundamental do core, |7Be(3/2−)⊗ p1/2〉, com amplitude

-0.2364; e a última configuração acoplando o estado p3/2 com o primeiro estado excitado do

7Be, |7Be(1/2−)⊗ p3/2〉, com amplitude 0.4303 [46].

Cálculos para a inclusão do estado de mistura do núcleo 8B foram inciados, porém ainda

estamos concentrados na parte de estrutura. Este trabalho segue em colaboração com o prof.

Dr. Antônio M. Moro, da Universidad del Sevilla, Espanha, e com o prof. Dr. Jesus Lubian.

A Figura 5.5 mostra a função de onda do estado fundamental escrito nessas três combinações.

Para gerar esse estado, a mesma sistemática de Esbsen [46] foi utilizada. Este mesmo po-

tencial foi o gerador das funções de onda dos cálculos de CDCC apresentadas no capítulo 3.

Entretanto, agora é necessário a inclusão de um termo de mistura, um potencial não diagonal,

com parâmetro de deformação do 7Be escolhido como δ = 1.6 como sugerido na Ref. [64].

A configuração obtida se apresenta distribuída da seguinte forma": a configuração dominante

|7Be(3/2−)⊗ p1/2〉 com amplitude 0.846; |7Be(3/2−)⊗ p1/2〉 com amplitude -0.121; e a confi-

guração |7Be(1/2−)⊗ p3/2〉 com amplitude 0.517. Vemos assim que a configuração que envolve

o estado excitado do 7Be pode gerar contribuições talvez significativas na dinâmica de reação.

Nossa perspectiva é realizar cálculos de CDCC com excitação dinâmica do core para este nú-

cleo próton-halo. Nossa expectativa é realizar cálculos com alvos leves a pesados, e para baixas

e altas energias, com objetivo de extrair mais informações sobre a estrutura nuclear do 8B.

Outro fator importante a ser ressaltado é que em nenhum dos formalismo para resolução do

conjunto de canais acoplados permitem excitar o alvo em cálculos envolvendo quebra do pro-

jétil em um mesmo esquema de acoplamento, sempre considerando o spin do alvo como nulo.

Temos objetivo de estudar a inclusão de estados intrínsecos do alvo sob dois panoramas: cál-
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Figura 5.5: Função radial do estado fundamental do núcleo 8B obtida através do processo de
diagonalização do Hamiltoniano utilizanodo a base THO.

culos puramente quânticos, com o uso do código fonte FRESCO, e em uma direção de modelo

semiclássico para CDCC [65], em um projeto de pós doutoramento com supervisão do prof. Dr.

Luiz Felipe Canto, e o prof. Dr. Jesus Lubian Rios em colaboração.

85



Apêndice A

Amplitude de espalhamento

A.1 O teorema de Poisson e a aproximação semiclássica

A idéia básica deste capítulo é apresentar como obter uma amplitude de espalhamento par-

tindo de uma soma em momentos angulares para uma soma de integrais que convirjam rapida-

mente. Supondo que queremos avaliar a soma infinita de uma dada função:

f (θ) =
∞

∑
l=0

al(θ). (A.1)

Usando o teorema de Poisson [32] que diz:

f (θ) =
∞

∑
l=0

al(θ) =
m=∞

∑
m=−∞

(−)m
∫

∞

0
dλ e2iπmλ a(λ,θ), (A.2)

onde a(λ,θ) = al(θ), para λ = l+1/2, a amplitude de espalhamento pode ser escrita na forma1:

f (θ) =
1
ki

m=∞

∑
m=−∞

(−)m
∫

∞

0
dλ e2iπmλ

λ [S(λ)−1]Pλ(cosθ). (A.3)

O termo dominante nesta soma corresponde a m = 0, ficando com a integral:

f (θ) =
1
ki

∫
∞

0
dλ λ [S(λ)−1] Pλ(cosθ). (A.4)

1 f (θ) = 1
2ki ∑

∞
l=0(2l +1)Pl(cosθ)(Sl−1)
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Nesta soma de integrais, jogando fora o termo θ = 0 por falta de interesse físico, a integral

envolvendo o termo −1 pode ser eliminado devido a ortogonalidade dos Ylm. Escrevendo

S(λ) = |S(λ)|e2iδ(λ), nos resta resolver a integral:

f (θ) =
1
ki

∫
∞

0
dλ λ|S(λ)| e2iδ(λ) Pλ(cosθ). (A.5)

Utilizando as formas polinomiais de Legendre com λ contínuo:

Pl(cosθ)→ P(λ,cosθ)≈
(

2
πλsinθ

)1/2

cos(λθ−π/4), (A.6)

e escrevendo cosθ na forma exponencial, obtemos f (θ) como a soma de dois termos:

f (θ) = f (+)(θ)+ f (−)(θ), (A.7)

dados por :

f (+)(θ) =
1
ik

(
1

2πsinθ

)1/2∫ ∞

0
dλ λ

1/2 |S(λ)|ei[2δ(λ)+λθ−π/4] (A.8)

e

f (−)(θ) =
1
ik

(
1

2πsinθ

)1/2∫ ∞

0
dλ λ

1/2 |S(λ)|ei[2δ(λ)−λθ−π/4], (A.9)

que são as chamadas componentes far-side e near-side, respectivamente.

Podemos avaliar a integral utilizando a aproximação de fase estacionária. Essa apoximação

resolve integrais do tipo:

I =
∫ b

a
dx F(x) eiφ(x), (A.10)

sob a condição de a exponencial oscilar mais rápido do que a taxa de variação de F(x), ocor-

rendo muitos cancelamentos. Outra condição é de que exista uma região em que φ(x) oscile

devagar, o que ocorre na região onde a derivada do expoente se anula. Podemos assim expandir

a fase φ(x) em torno do ponto estacionário, xn:

φ(x)≈ φ(xn)+
φ′′(xn)

2
(x− xn)

2 . (A.11)

Podem haver muitos pontos estacionários dentro de um intervalo {a,b}, entretanto para re-

solver a integral é necessário que estes pontos estejam suficientemente separados para que não
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se sobreponham. Se assim for, a integração será obtida com a soma das contribuições inde-

pendentes de cada ponto estacionário. Não havendo mais pontos que satisfaçam essa condição

fora do intervalo {a,b}, então a integral pode ser calculada dentro do limite de integração de

{−∞,+∞}, levando o problema a uma soma de integrais de Gaussianas:

∫
∞

−∞

dx F(x) eiφ(x) ≈
N

∑
n=1

[
2iπ

φ′′(xn)

]1/2

F(xn)eiφ(xn). (A.12)

Podemos então usar esta aproximação para resolver as integrais das componentes near e far

sides (Eqs. (A.8) e (A.9)). Tais componentes, na condição de fase estacionárias, apresentam

ângulos de deflexão opostas. Utilizando a definição da função deflexão WKB2, chegaremos na

seguinte condição:

f (−)(θ)→Θ(xn−) = θ (A.13)

f (+)(θ)→Θ(xn+) = −θ. (A.14)

Obtemos assim, as equações para as amplitudes de espalhamentos:

f (+)(θ) =
1
ki ∑

xn+

( xn+

2πsinθ

)1/2
[

2iπ
Θ′(xn+)

]1/2

ei[2δ(xn+)+xn+θ−π/4] (A.15)

e

f (−)(θ) =
1
ki ∑

xn−

( xn−
2πsinθ

)1/2
[

2iπ
Θ′(xn−)

]1/2

ei[2δ(xn−)+xn−θ+π/4]. (A.16)

Essa dedução pode ser expandida para ordens superiores da expansão de Poisson. Para o m-

ésimo termo da componente far-side para amplitude, obtemos:

f (+)(θ) =
eiπm

ik

(
1

2πsinθ

)1/2∫ ∞

0
dλ λ

1/2 |S(λ)| ei[2δ(λ)+λθ+2πmλ−π/4], (A.17)

e a condição de fase estacionária será Θ(xn+,m) =−θ−2πm. A ordem m da expansão de Pois-

son corresponde ao número de vezes que o projétil deu a volta em torno do centro espalhador.

Como ilustração, se considerarmos um espalhamento por um potencial repulsivo, teremos

que a componente far side não terá ponto de fase estacionária e portanto o espalhamento será

2Método aproximado para resolver equações diferenciais parciais proporsto por Wentzel, Kramers e Brillouin.
Nesta aproximação a função deflexão é dada por Θ(λ) = 2{ dδWKB

dλ
}.
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dominado pela componente near side. Considerando m = 0, e utilizando a relação d/dλ =

db/λ d/db = 1/k d/db podemos reescrever a derivada da função deflexão como:

Θ
′(λ)≡ 1

k

[
dΘ(b)

db

]
, (A.18)

que inserida na Eq. (A.16), obtem-se:

f (−)(θ) =

[
b

sinθ

db
dΘ

]1/2

e[2δλ−−θλ−]. (A.19)

O momento angular λ− se refere ao momento angular relacionado a fase estacionária. Podemos

facilmente verificar que tomando o módulo quadrático da amplitude de espalhamento, com o

problema de uma única fase estacionária, obtemos a seção de choque clássica:

dσ

dΩ
= | f (−)(θ)|2 =

b
sinθ

db
dΘ

. (A.20)

Na ocorrência de mais de uma fase estacionária, teremos uma amplitude espalhamento com-

posta de uma soma de contribuições do tipo:

f (θ) = f (+)(θ)+ f (−)(θ) = ∑
λ+

eiαλ+
(θ)

√
dσcl,λ+

dΩ
+∑

λ−

eiαλ−(θ)

√
dσcl,λ−

dΩ
. (A.21)

Podemos assim obter a seção de choque diferencial:

dσ

dΩ
=

∣∣∣∣∣∑
λ±

eiαλ±(θ)

√
dσcl,λ±

dΩ

∣∣∣∣∣
2

. (A.22)

Vemos assim que, a amplitude de espalhamento é a soma de contribuições cujas amplitudes

são proporcionais a raiz quadrática da seção de choque clássica, e com fase determinada pela

diferença de fase nos pontos estacionários. A interferência aparece quando existe mais de uma

fase estacionária no problema.

A.2 Arco-íris

Embora a derivação anterior nos forneça, a priori, um resultado satisfatório ela não é um bom
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método para analisar seção de choque mais realística envolvendo núcleos complexos, onde

muitos pontos de fases estacionárias podem aparecer bem como pontos de singularidades nas

Eqs. (A.16) e (A.15) devido a presença da derivada da função deflexão no denominador, como

por exemplo, no momento angular correspondente ao arco-íris, onde a derivada é nula. A

exigência da condição de fase estacionária também não é válida na região do ângulo do arco-

íris. Nessa região, o ângulo de fase estacionária se aproxima do ângulo do arco-íris. Supondo

os momentos angulares λ1 e λ2 , tais que λ1 → λR → λ2, e que sejam φ(λ1) e φ(λ2) fases

estacionárias, não necessariamente também o seja φ(λR). Porém, sendo a função deflexão uma

função não singular, φ′(λR) deve ser muito próximo de zero nas proximidades de λR. Podemos

então estimar esta fase como sendo uma fase estacionária e expandi-la em termos de λR. Porém

não podemos tomar o termo de segunda ordem, pois a função deflexão é nula para momento

angular correspondente ao arco-íris. Para isso, devemos ir para ordem superior na expansão.

Isso foi feito por Airy em 1839 [33]. A expansão toma a forma:

φ
(±)(λ,θ)≈ φ

(±)
λR

+

[
dφ(±)

dλ

]
λR

(λ−λR)+
1
3!

[
d3φ(±)

dλ3

]
λR

(λ−λR)
3, (A.23)

ou ainda

φ
(±)(λ,θ)≈ α

(±)
0 +α1(λ−λR)+

α3

6
(λ−λR)

3. (A.24)

Na equação acima, φ(±) ≡ φ(±)(λ) = 2δ(λ)±λθ∓π/4, e o subíndice da equação acima é para

denotar que a função é avaliada em λR. Inserindo as respectivas fases nas Eqs. (A.9) e (A.8),

obtemos:

f (±)(θ) =
1
ik

(
λR

2πsinθ

)1/2

|S(λR)| eiα(±)
0

∫
∞

−∞

dλ exp
[

iα(±)
1 (λ−λR)+

iα3

6
(λ−λR)

3
]
.

(A.25)

A integral foi tomada no intervalo −∞,∞ porque a contribuição mais importante corresponde à

vizinhança de λR. Fazendo uma mudança de variável podemos reescrever como:

f (±)(θ) =
1
ik

(
λR

2πsinθ

)1/2

(Θ′′
λR
/2)−1/3|S(λR)| eiα(±)

0

∫
∞

−∞

dt exp
[

i
(

yt +
t3

3

)]
, (A.26)

com:

y =

(
Θ′′

λR

2

)−1/3

(ΘλR±θ). (A.27)
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A integral é proporcional a função regular de Airy definida como:

Ai(y) =
1

aπ

∫
∞

−∞

dt exp
[

i
(

yt +
t3

3

)]
. (A.28)

Portanto,

f (±)(θ) =
1
ik

(
2πλR

sinθ

)1/2

(Θ′′
λR
/2)−1/3|S(λR)| eiα(±)

0 Ai(y). (A.29)

Obtemos assim, a seção de choque para o espalhamento do arco-íris:

dσR

dΩ
(θ) =

2πλR

k2sinθ

(
2

Θ′′R

)2/3

|S(λR)|2[Ai(y)]2. (A.30)

A.3 A aproximação uniforme

Vimos até aqui uma descrição proveniente de uma aproximação semiclássica para a ampli-

tude de espalhamento que descreve bem a seção de choque através da contribuição de trajetórias

separadas e distantes do momento angular correspondente ao arco-íri. Depois, foi apresentado

uma abordagem que nos fornece a contribuição para a seção de choque na região próxima do

ângulo do arco-íris. Para momentos angulares intermediários ambas prescrições são falhas.

Para derivar uma expressão que abranja todo um intervalo vamos reescrever a Eq. A.83:

f (+)(θ) =
1
ik

(
1

2πsinθ

)1/2

I(+)(θ), (A.31)

onde

I(+)(θ) =
∫

∞

−∞

dλ F(λ) eiφ(λ) (A.32)

F(λ) = λ
1/2 e φ(λ) = 2δ(λ)+λθ− π

4
(A.33)

3Por simplicidade calcularemos somente a componente far-side
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Para resolver esta integral, realizamos um mapeamento do tipo:

λ→ λ̄(t) (A.34)

F(λ)→ F̄(t) = F(λ̄(t)) (A.35)

φ(λ)→ φ̄(t) = φ(λ̄(t)). (A.36)

E resolve-se uma integral da forma4:

I(+)(θ) =
∫

∞

−∞

dt F (t)dλ̄ eiφ̄(t), (A.37)

onde

F (t) = F̄(t)
dλ̄

dt
. (A.38)

Tomando a expansão de φ̄(t) em torno de zero:

φ̄(t) = β+ γ t +
t3

3
, (A.39)

realiza-se uma correspondência de um para um dos pontos estacionários nos espaços de λ e

t. Resolvendo a condição de fase estacionária para φ̄(t), obtemos duas raízes, t1 = −i
√

γ e

t2 = i
√

γ, que nos fornecerão o mapeamento para o espaço de φ(λ) através da Eq. (A.34).

Resolvendo a expressão anterior, avaliando φ̄(t) no ponto de fase estacionária, determinamos as

constantes β e γ:

β =
1
2
[ φ(λ2)+φ(λ1) ] , (A.40)

e

γ = e−iπ/3
(

3
4
[ φ(λ2)−φ(λ1) ]

)2/3

(A.41)

O último passo na tarefa é obter a função F (t), que será obtida nos pontos de fase estacio-

nárias t1 e t2.:

F̄(t1) = F(λ̄(t1)) = F(λ1) =
√

λ1 (A.42)

F̄(t2) = F(λ̄(t2)) = F(λ2) =
√

λ2. (A.43)

4Considerando espalhamento por potencial real tendo assim |S(λ)|= 1
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Para encontrar dλdt toma-se a segunda derivada com relação a t da relação:

φ(λ) = ¯φ(t). (A.44)

Após alguma ágebra, chegaremos na derterminação de F (t) nas duas raízes:

F (t1) =
√

λ1

(
−2i
√

γ

Θ′1

)1/2

(A.45)

e

F (t1) =
√

λ2

(
2i
√

γ

Θ′2

)1/2

(A.46)

Escolhendo uma tranformação linear do tipo F (t) = a+bt que passe por {t1,F1} e {t2,F2} ,

com

a =
F2 +F1

2
(A.47)

b =
F2−F1

2i
√

γ
(A.48)

obtem-se uma integral na forma:

I(+)(θ) = eiβ
[

a
∫

∞

−∞

dt exp
[

i
(

γ t +
t3

3

)]
+b

∫
∞

−∞

dt t exp
[

i
(

γ t +
t3

3

)]]
. (A.49)

Essa integral pode ser escrita em termos da função de Airy e sua derivada:

I(+)(θ) = 2πeiβ [aAi(γ)− ibA′i(γ)
]
. (A.50)

Assim, obtemos:
dσ(θ)

dΩ
=

2π

k2sinθ
|aAi(γ)− ibA′i(γ)|2. (A.51)

Essa equação produz fortes oscilações na região onde θ < θR, região chamada iluminada, e uma

decréscimo rápido para ângulos maiores que θR na região conhecida por sombra, como mostra

a Figura A.1.
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Figura A.1: Distribuição angular do espalhamento elástico por Rutherford baseado na aproxi-
mação uniforme.

A.4 Difração de Fresnel

Partindo da aproximação da absorção de um disco negro, no limite sharp cut-off, onde a

matriz de espalhamento S(λ) é escrita como:

S(λ) =

{
0, para λ≤ Λ̄

e2iσ(λ), para λ > Λ̄.
(A.52)

Analisando o caso da repulsão, que afeta de forma signitiva a compontente near-side, a ampli-

tude pode ser escrita como:

f (−)(θ) =
e−i π

4

k

(
1

2πsinθ

)1/2∫ ∞

Λ̄

dλ λ
1/2ei[2δ(xn+)−λθ]. (A.53)

Usando a condição de fase estacinária, podemos expandir a fase em torno do ponto estacionário

λo:

φ(λ)≈ φ(λo)+
Θ′o
2
(λ−λo)

2. (A.54)

E assim teremos:

f (−)(θ) =
eiφo−i π

4

k

(
1

2πsinθ

)1/2∫ ∞

Λ̄

dλ λ
1/2ei[Θ′o(λ−λo)2

2 . (A.55)

Realizando uma mudança de variável do tipo:

i
Θ′o
2
(λ−λo)

2→−t2, (A.56)
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chegaremos na seguinte integral5:

f (−)(θ) =
eiφo−i π

4

2k sin(θ/2)

(
2η

−Θ′o

)1/2[ 1√
π

∫
∞

T
dt e−t2

]
. (A.57)

Onde T = eiπ/4
(
−Θ′o

2

)1/2
(Λ̄−λo).

Com efeito, no tratamento de espalhamento puramente Coulombiano (sem absorção), todo o

processo algébrico até aqui permanece igual, com o diferencial de haver um limite de integração

inferior que tende a −∞, isso nos leva ao seguinte resultado:

f (−)c (θ) =
eiφo−i π

4

2ksin(θ/2)

(
2η

−Θ′o

)1/2

. (A.58)

Portanto, podemos reescrever a Eq. (A.57) como:

f (−)(θ) = f (−)c (θ)

[
1√
π

∫
∞

T
dt e−t2

]
. (A.59)

Realizando um pouco de ágebra, podemos reescrever a equação anterior como:

f (θ)
fc(θ)

=
1
2

[
1− 2√

π

∫ T

0
dt e−t2

]
(A.60)

A equação anterior é expressa em função das integrais de Fresnel ( [28]):

C(W ) =
∫ W

0
dw cos

(
π

2
w2
)

(A.61)

e

S(W ) =
∫ W

0
dw sin

(
π

2
w2
)
, (A.62)

onde W corresponde ao limite superior da integração da Eq. A.59 após a mudança de variável

w = eiπ/4
√

2/π t:

W =
2η

π

sin
(

θ−Θ̄

2

)
sin Θ̄

2

 , (A.63)

onde Θ̄ corresponde ao ângulo grazing, o ângulo correspondente à aproximação máxima entre

os parceiros da colisão. Desta forma obtem-se

f (−)(θ)

f (−)c (θ)
=

1
2
[1− (1+ i)(C(W )− iS(W ))] , (A.64)

5Obtida através da aproximação λ≈ λo e também a função deflexão Coulombiana tan(Θc
2 ) = η

l

95



onde f (−)c (θ) se refere a amplitude de espalhamento no caso puramente Coulombiano, ou seja,

sem absorção. Desta forma obtemos:

σ(θ)

σRut(θ)
=

1
2

[(
1
2
−C(W )

)2

+

(
1
2
−S(W )

)2
]

(A.65)

O efeito da difração de Fresnel no limite de forte absorção (shap cut-off ) é similar ao apre-

sentado na aproximação uniforme, ou seja, existe uma região iluminada com fortes oscilações

na seção de choque, seguido de rápido decréscimo na região de sombra.

Sombra!
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nç

õe
s d

e 
Fr

es
ne

l !

Trajetória grazing!

Fonte virtual! Forte absorção!Forte absorção!

Figura A.2: Ilustração de efeito de focalização devido ao potencial Coulombiano.

A princípio poderíamos desconfiar sobre a semelhança do espalhamento nuclear com forte

absorção com o padrão de difração de Fresnel. No último caso, o padrão de difração surge

diante as dimensões comparáveis entre a distância da fonte e o centro espalhador, com a própria

dimensão do centro espalhador. Na física nuclear, entretanto, os núcleos envolvidos possuem

dimensões totalmente distintas da dimensão da distância entre a fonte e o centro espalhador.

Porém, a ação do potencial Coulombiano, ao defletir as trajetórias incidentes, gera um efeito de

fonte virtual mais próxima do centro espalhador, como mostra a Figura A.2.
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Apêndice B

Cálculo de Feshbach e o potencial de
polarização

Tomando a equação de Schrödinger para muitos corpos:

(E−H)|Ψ(+)(r,ξ)〉 = 0 (B.1)

com o Hamiltoniano: H = h+K +V .

O operador K é o operador energia cinética do movimento relativo e V o potencial de in-

teração entre o projétil e alvo. O Hamiltoniano intrínseco do sistema projétil-alvo, h, possui a

autoestados |α〉 e autovalores ε, com α sendo o conjunto dos números quânticos que descre-

vem completamente o sistema. O estado de espalhamento, |Ψ(+)(r,ξ)〉, que se inicia no canal

elástico (α = 0), com vetor de onda Ko pode ser expandido na forma (abrindo mão da notação

referente as coordeanadas para não carregar o texto):

|Ψ(+)(r,ξ)〉 =
∞

∑
α=0
|ψ(+)(r)〉⊗ |φα(ξ)〉 =

∞

∑
α=0
|ψα〉|φα〉, (B.2)

onde os |φα〉 são os estados pertencentes ao espaço intrínseco e os |Ψα〉 ao espaço dos graus

de liberdade de colisão. Pode-se particionar o espaço de canais em dois subespaços: α =

0, ...,N−1 e β = N, ...,∞. O primeiro geralmente corresponde ao canal de interesse, na maioria

das vezes inclui somente o canal elástico, e o segundo espaço, apesar de menos relevante, influe

no canal de interesse.

A partir da divisão do espaço podemos criar operadores de projeção desses sub-espaços.
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Como os estados intrínsicos são ortogonais, obtém-se facilmente:

P =
N−1

∑
α=0
|φα〉〈φα| ; Q =

∞

∑
β=N
|φβ〉〈φβ| (B.3)

com as propriedades :

P = P2; Q = Q2; P+Q = 1 e PQ = QP = 0 (B.4)

ou seja, os operadores P e Q são operadores idempotentes, um é complementar ao outro, e

ortogonais.

Obtém-se assim as funções de onda projetadas nos respectivos espaços P e Q:

|ΨP〉 = P|Ψ(+)(0Ko)〉 =
N−1

∑
α=0
|ψα〉|φα〉 (B.5)

|ΨQ〉 = Q|Ψ(+)(0Ko)〉 =
∞

∑
β=N
|ψβ〉|φβ〉 (B.6)

utilizando as relações descritas na Eq. (B.4) e aplicando o operador P na equação de Schrödin-

ger para muitos corpos (B.1):

P(E−H)|Ψ(+)(0Ko)〉 = 0 usando Q + P=1

EP|Ψ(+)(0Ko)〉−PH(P+Q)|Ψ(+)(0Ko)〉 = 0

EP|Ψ(+)(0Ko)〉−PHP|Ψ(+)(0Ko)〉= PHQ|Ψ(+)(0Ko)〉

usando P = P2 e Q = Q2

EP|Ψ(+)(0Ko)〉−PHPP|Ψ(+)(0Ko)〉= PHQQ|Ψ(+)(0Ko)〉 obtendo assim:

(E−PHP)|ΨP〉 = PHQ|ΨQ〉 (B.7)

Analogamente com o operador Q, tem-se:

(E−QHQ)|ΨQ〉 = QHP|ΨP〉 (B.8)

Essas equações acoplam os dois subespaços e podem ser reduzidas à uma única equação

contendo o espaço de interesse. Esse procedimento nos fornece um Hamiltoniano efetivo. Da

Eq. (B.8) aplicando-se a inversa do operador do lado esquerdo obtém-se:

|ΨQ〉 =
1

[E−QHQ+ iε]
QHP|ΨP〉. (B.9)
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Como existe pólo no denominador, isto é, a função diverge quando ε = H, o cálculo procede

tirando o pólo do eixo somando o termo iε e depois se faz o limite ε ir a zero para manter a

analiticidade do problema. Para o caso em que a partição Q é um canal fechado, este termo

pode ser desconsiderado. Similarmente da Eq. (B.7), obtém-se:

|ΨP〉 = |χ(+)(0Ko)〉+
1

[E−PHP+ iε]
PHQ|ΨP〉 (B.10)

onde o primeiro membro do lado direito corresponde a solução homogênea que satisfaz a solu-

ção da equação quando não há acoplamento entre os canais. Inserindo a Eq. (B.9) na Eq. (B.7):

(E−PHP)|ΨP〉= PHQ 1
[E−QHQ+iε]QHP|ΨP〉

obtendo assim :

(E−PHP−PHQ 1
[E−QHQ+iε]QHP)|ΨP〉= 0 ou

(E−He f f )|ΨP〉 = 0 (B.11)

com o Hamiltoniano efetivo dado por:

He f f = PHP+PHQG(+)
Q (E)QHP, (B.12)

onde

G(+)
Q (E) =

1
[E−QHQ+ iε]

(B.13)

O primeiro membro do potencial efetivo é construído com os elementos da matriz entre

os estados contidos no espaço P. Usualmente escolhe-se este espaço para descrever processos

imediatos. Desta forma, pode-se truncar a equação simplesmente negligenciando o segundo

termo.

O segundo membro expressa a influência do canal Q na dinâmica do espaço P da seguinte

forma: o primeiro termo envolve a transição do espaço P para o espaço Q; o termo intermediá-

rio, G(+)
Q (E), propaga os estados ao longo do espaço Q, e por isso se chama propagador; e o
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último leva de volta ao espaço P. Em geral, o espaço Q contém um número grande de canais e a

função de Green os acoplam. Esta função é assim responsável pela geração do atraso temporal

dos processos, pois o fluxo que diverge do espaço Q retorna ao espaço P após um certo intervalo

de tempo. Por caracterizar um termo de transição entre dois espaços este termo é chamado de

potencial de polarização dinâmico.
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