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Resumo

Neste trabalho, estudaremos o processo de transferência de múltiplos nucleons

envolvidos na reação de dupla troca de cargas 116Cd(20Ne,20O)116Sn à 306 MeV. Uma vez

que o canal de transferência pode competir fortemente com processo de dupla troca de

cargas, é de fundamental importância estimar a ordem de grandeza da seção de choque

desse canal.

Cálculos completamente microscópicos de transferência de múltiplos nucleons fo-

ram realizados com o uso do código Fresco [1]. Para esse �m, o potencial double folding

São Paulo foi usado e as amplitudes espectroscópicas, relacionadas aos estados de uma

partícula ou de duas partículas, foram calculadas com o código NuShellX [2], usando o

modelo de camadas. Além disso, para os núcleos pesados, o modelo de interação de bó-

sons (IBM-2) [3] também foi utilizado para extrair amplitudes espectroscópicas referentes

a estados de duas partículas.

Dentro do conjunto de possíveis transferências que podem ocorrer na reação

116Cd(20Ne,20O)116Sn, seções de choque de transferência foram medidas para as reações

116Cd(20Ne,18O)118Sn e 116Cd(20Ne,22Ne)114Cd, ambas à 306 MeV, as quais serviram de

suporte para avaliar a qualidade dos cálculos realizados neste trabalho.



Abstract

In this work, we will study the multi-nucleon transfer process envolved in the dou-

ble charge exchange reaction 116Cd(20Ne,20O)116Sn à 306 MeV. Once the transfer channel

can strongly compete with the double charge exchange process, it is very important to give

an estimative for the order of magnitude of the cross sections concerning that channel.

A full microscopic multi-nucleon transfer calculations were performed by using

the Fresco code [1]. Moreover, the double folding potential was used as optical potential

and the spectroscopic amplitudes corresponding to the single- or two-particle states were

derived from shell model calculation with the NuShellX code [2]. Besides, for the heavy

nuclei, also the microscopic interacting boson model-2 (IBM-2) [3] was considered to

calculate the spectroscopic amplitudes concerning the two-particle states.

Into the set of possible kind of transfer that can take place in the 116Cd(20Ne,20O)116Sn

reaction, the transfer cros sections for the 116Cd(20Ne,18O)118Sn e 116Cd(20Ne,22Ne)114Cd

reactions, both at 306 MeV, were measured, which have served as support to evaluate

the quality of our procedurement in the calculation of the cross sections performed in the

present work.
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1. INTRODUÇÃO

Durante uma colisão nuclear, um feixe de núcleos é lançado em direção ao alvo

(composto por um conjunto de átomos) e a interação entre eles pode resultar em vários

tipos de processos. Por exemplo, pode ocorrer do projétil, após interagir com o alvo, sair

com o mesmo estado de antes da colisão, assim como o alvo. Ou seja, eles colidirem elas-

ticamente. Caso contrário, se a energia cinética do projétil diminui após a interação com

o alvo, junto ao fato de algum grau de liberdade interno de um (ou ambos) dos núcleos

tenha sido acessado, signi�ca que houve uma colisão inelástica. Nesses dois processos,

em que o projétil é espalhado elasticamente ou inelasticamente, as massas dos núcleos

envolvidos na colisão, obviamente, permanecem inalteradas. Por outro lado, pode acon-

tecer de, durante a interação, o projétil transferir nêutron(s), próton(s) ou ambos para

o núcleo alvo ou vice-versa, alterando o número de suas massas1. Esses tipos de reações

de transferência de nucleons2 estão inseridos dentro da classe das reações diretas. Nesses

casos, em particular, trata-se de reações em que um (ou mais) nucleon sai diretamente

do estado inicial para o estado �nal sem a formação de um sistema composto interme-

diário. Esse sistema composto, grosso modo, envolveria a penetração do projétil sobre o

alvo, promovendo colisões sucessivas e tipos de excitações mais complicadas e, por con-

sequência, proporcionando um tempo de reação bem maior quando comparado ao tempo

de duração das reações diretas (∼ 10−22s). As reações diretas são consideradas processos

1 Com número de massa, estamos nos referindo à soma da quantidade de nêutrons e prótons que

constituem o núcleo, A = Z + N. Sendo Z, o número de prótons, também conhecido como número

atômico e N, o número de nêutrons.
2 Dentro do contexto nuclear, prótons e nêutrons são comumente chamados de nucleons, por isso, em

várias ocasiões nos referiremos aos constituintes de um núcleo dessa forma.
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que ocorrem na superfície dos núcleos e, portanto, são ferramentas importantes no estudo

da estrutura nuclear.

Numa reação de transferência é possível se investigar a natureza dos autoestados

dos núcleos envolvidos na colisão. Através dela, pode-se realizar uma sondagem sobre as

características dos estados para os quais a(as) partícula(as) irá(ão) popular (cabe aqui

mencionar que, devido ao regime de energia da colisão ser baixo, prótons e nêutrons po-

dem ser enxergados como partículas, embora, é claro, no regime das altas energias, não).

Em alguns casos, esses estados são de single particle − preferencialmente acessados por

transferência de um nucleon −. Em outros casos, são estados correlacionados, o que signi-

�ca que serão acessados através da transferência de duas ou mais partículas. Entretanto,

existem ainda casos em que esses dois processos de transferência são altamente competiti-

vos, de modo que não há a possibilidade de distinguir o mecanismo de transferência pelo

qual um determinado estado nuclear �nal foi acessado. O termo mecanismo de transfe-

rência será usado aqui apenas com o intuito de especi�car a forma como a transferência

de dois nucleons ocorreu, ou seja, se eles foram transferidos de um jeito sequencial (um

seguido do outro) ou de forma simultânea.

Para se realizar um cálculo microscópico para a probabilidade de transferência

de nucleons, alguns ingredientes são necessários como, por exemplo, potenciais ópticos,

amplitudes espectroscópicas, potenciais fenomenológicos para gerar estados de um ou

mais nucleons, dentre outros. Dentre os potenciais utilizados para descrever as interações

nucleares, um potencial do tipo double folding se destaca porque leva em conta o conhe-

cimento das distribuições de carga e de matéria de ambos os núcleos que interagem. Isso

é vantajoso porque não há parâmetros ajustáveis e, por esse motivo, em todos os cálculos

apresentados neste trabalho foi utilizado o potencial double folding São Paulo (SPP), que

leva em conta o modelo de interação microscópica (nucleon-nucleon) e os efeitos quânticos

da não-localidade [5, 6].

As amplitudes espectroscópicas foram determinadas através do código NuShellX
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[2] à luz do modelo de camadas. Essas amplitudes, fornecem, de um certo modo, a

relevância dos estados single particle ou two-particle que podem ser povoados por um ou

dois nucleons, respectivamente, pois representam os coe�cientes da expansão da função

de onda overlap 〈ΨA+1
f |ΨA

i 〉, na base de estados de partícula única, ou 〈ΨA+2
f |ΨA

i 〉 na base

de duas partículas e podem ser calculadas através da projeção da função overlap sobre

um determinado estado que pertence à base da expansão.

Durante a interação dos núcleos colisores, um tipo de reação muito interessante

que pode ocorrer é aquela em que há troca de cargas entre o projétil e o alvo. Quando há

a troca de apenas uma carga (AZa+A
ZA→ A

Z±1b+A
Z∓1B) o processo é denominado de single

charge exchange (SCE) e quando há a troca de duas cargas (AZa +A
Z A → A

Z±2b +A
Z∓2 B)

é denominado de double charge exchange (DCE). Particularmente, este último processo

pode ocorrer com ou sem emissão de neutrinos, dependendo se a troca de cargas se deu

devido à troca dos dois mésons de forma correlacionada ou não. Fenômenos envolvendo

dupla troca de cargas são importantes para sondar a resposta nuclear ao grau de liberdade

de isospin.

A pesquisa acerca do processo de dupla troca de cargas sem emissão de neutrinos

[4] tem se intensi�cado nos últimos anos porque, embora mediado por uma interação 3

diferente, o elemento de matriz associado a esse fenômeno tem características semelhantes

àquele associado ao processo, ainda não observado, de duplo decaimento beta sem emissão

de neutrinos (0νββ), o qual é uma importante ferramenta para investigar a natureza dos

neutrinos. O processo de duplo decaimento beta sem emissão de neutrinos, além de ser a

melhor fonte para sondar a natureza Majorana ou Dirac do neutrino e sua massa efetiva,

se detectado, apontará para a não-conservação do número leptônico. Esse é um dos temas

mais relevantes da atualidade quando se trata da Física além do Modelo Padrão e pode

servir de guia para a criação da Grande Teoria Uni�cada das interações fundamentais.

Dessa forma, várias reações estão sendo realizadas no Laboratori Nazionali del Sul,

3 Enquanto o processo de dupla troca de cargas (DCE) é mediado pela interação nuclear forte, o duplo

decaimento beta sem emissão de neutrino é mediados pela interação fraca.
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em Catania-Itália [116Sn(18O,18 Ne)116Cd; 116Cd(20Ne,20 O)116Sn; 130Te(20Ne,20 O)116Xe;

76Ge(20Ne,20 O)76Se; 76Se(18O,18 Ne)76Ge; 116Cd(18O,18 Ne)116Sn], cujo objetivo é estudar

processos de dupla troca de cargas para fornecer informações precisas sobre os corres-

pondentes elementos de matriz nuclear e, a posteriori, acessar, via processo de DCE,

o elemento de matriz nuclear relacionado ao fenômeno de duplo decaimento beta sem

emissão de neutrinos.

Entretanto, é importante enfatizar que, uma vez que o processo de dupla troca

de cargas sem emissão de neutrinos pode concorrer fortemente com o processo de trans-

ferência de múltiplos nucleons, o principal objetivo deste trabalho é fazer uma análise

precisa sobre o processo de transferência de nucleons a �m de dar a ordem de magnitude

desse tipo de mecanismo, quando comparado ao processo DCE. Portanto, nos limitare-

mos ao estudo da transferência de múltiplos nucleons e não entraremos em detalhes acerca

do processo de dupla troca de cargas sem emissão de neutrinos. Experimentalmente, o

produto da reação pode estar relacionado a ambos os processos e, portanto, a ordem de

grandeza da seção de choque teórica, do canal de transferência, nos permitirá avaliar sua

contribuição dentro dos valores mensurados da seção de choque.

Do ponto de vista das reações de transferências envolvidas neste trabalho, son-

daremos o mecanismo (sequencial ou direto) mais provável pelo qual alguma reação de

transferência particular ocorreu. Em outras palavras, analisaremos o grau de correlação

entre os pares de prótons e nêutrons transferidos.

Este trabalho de Tese está disposto da seguinte forma: no Capítulo 2, será

apresentada uma breve descrição do formalismo teórico no tratamento das reações dire-

tas. Em seguida, o Capítulo 3 trará a análise teórica das reações de transferência de

múltiplos nucleons envolvidas na reação 116Cd(20Ne,20O)116Sn à 306 MeV. Ainda nesse

capítulo, apresentaremos resultados para a seção de choque de dois prótons, na reação

116Cd(20Ne,18O)118Sn, e de dois nêutrons, na reação 116Cd(20Ne,22Ne)114Cd, ambas à 306

MeV, que atestam a qualidade de nossos cálculos nesses tipos de reação de transferência,
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uma vez que corroboram com os respectivos dados experimentais. Por �m, no Capítulo

4, apresentaremos a conclusão acerca do objeto de estudo deste trabalho.



2. FORMALISMO TEÓRICO

Este capítulo será devotado a apresentar alguns tópicos sobre o formalismo teórico

utilizado para realizar a análise dos dados experimentais, tais como, o método de canais

acoplados, canais de reações acopladas, modelo de camadas, aproximação de Born de

ondas distorcidas, bem como o uso dos potenciais.

2.1 O papel dos potenciais de interação no mecanismo de reação

Durante uma colisão, vários tipos de processos podem ocorrer e que devem ser

levados em conta pelo potencial de interação entre os núcleos que colidem. Entretanto,

isso não parece ser uma tarefa fácil, uma vez que a complexidade de alguns processos ainda

não são bem compreendidas. Então, uma técnica largamente utilizada para descrever o

processo de colisão é o uso de um potencial nuclear complexo. Esse potencial, quando

dependente apenas da coordenada do movimento relativo entre os centros de massa dos

núcleos em colisão, deve ser adequado para descrever o espalhamento elástico e sua parte

imaginária estará associada à perda de �uxo para os outros canais que estejam acessíveis

durante a reação e que não foram levados em conta explicitamente. Por outro lado, se

o potencial óptico depende das coordenadas intrínsecas de um dos núcleos interagentes

(ou dos dois), então algum canal de excitação poderá ser reproduzido. Isso signi�ca que

tanto espalhamento elástico quanto inelástico poderão ser descritos por esse potencial.

Veremos, no Capítulo 3, que uma maneira de acessar os canais inelástico, de um ou

ambos os núcleos parceiros da colisão, é considerar um potencial óptico deformado.

Na literatura, existe uma variedade de potenciais nucleares fenomenológicos que

podem ser usados para descrever processos de reação, como por exemplo, os potenciais do
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tipo Woods−Saxon. A desvantagem de se utilizar esse tipo de potencial é o número de

parâmetros ajustáveis associado a ele. Devido a isso, pode-se chegar a resultados iguais

com ajustes diferentes de seus parâmetros geométricos, gerando, por vezes, ambiguidades

quanto à análise dos dados experimentais. Isso pode, de certa forma, di�cultar o enten-

dimento da natureza física do processo em análise. Então, é interessante remover esses

tipos de ambiguidades com potenciais que não possuam parâmetros livres. Sobre essa

ótica, os potenciais de dupla convolução (double folding) se destacam, pois são potenciais

de interação nucleon-nucleon que estão associados às densidades dos núcleos interagentes.

Além disso, leva em consideração o princípio da não-localidade de Pauli, uma vez que

pode haver troca de nucleons durante a reação direta.

Em geral, um potencial não-local, que atua sobre uma função de onda, pode ser

representado como

VΨ(R) =

∫
V (R,R′)Ψ(R′)dR′, (2.1)

de modo que a equação de Schrödinger a ser resolvida é uma do tipo integro-diferencial,

tal como [
h̄2

2µ
∇2 + E

]
Ψ(R) =

∫
V (R,R′)Ψ(R′)dR′. (2.2)

Nessa equação, o termo spin-orbital foi omitido apenas por conveniência. Perey e Buck [7],

para descrever a interação nêutron-núcleo, têm de�nido a função V (R,R′) como sendo

separável e escrita na forma

V (R,R′) = U

(
1

2
|R + R′|

)
H (|R−R′|) . (2.3)

Sendo, a função H (|R−R′|) normalizada e de�nida pela forma gaussiana

H (|R−R′|) ≡ 1

π3/2b3
exp

[
−
(
R−R′

b

)2
]
, (2.4)

onde o alcance da não-localidade é representado pelo parâmetro b. Além disso, podemos



2. Formalismo Teórico 21

expandir o termo V (R,R′) em ondas parciais, obtendo-se a expressão

V (R,R′) =
∑
LM

V (R,R′)

RR′
iLYLM(θ, φ)

[
iLYLM(θ′, φ′)

]∗
(2.5a)

V (R,R′) =
∑
L

V (R,R′)

RR′
2L+ 1

4π
PL(cos γ) (2.5b)

Onde, γ é o ângulo entre os vetores R e R′; YLM , as funções harmônicos esféricos e PL(x)

são os polinômios de Legendre. Multiplicando pela esquerda a equação 2.5b por PL′(cos γ),

empregando a relação de ortogonalidade4 dos polinômios de Legendre e integrando em

d(cos γ), obtemos

V (R,R′) = 2πRR′
∫ +1

−1

V (R,R′)PL(cos γ)d(cos γ). (2.6)

Em seu artigo sobre espalhamento de nêutrons, Perey e Buck [7], mostraram que é

possível determinar um potencial local equivalente, dependente da energia incidente, que

reproduza os mesmos resultados que aqueles obtidos com o uso de um potencial não-local.

Em seguida, Chamon et al. [5], estenderam o uso do potencial local equivalente para a

interação núcleo-núcleo e de�niram a função U

(
R +R′

2

)
5 como sendo um potencial de

dupla convolução da forma

VF (R) =

∫ ∫
v (R− r1 − r2) ρ(r1)ρ(r2)dr1dr2, (2.7)

cuja interação v(r) foi considerada como sendo a interação nucleon-nucleon M3Y, dada

por

v(r) = 7999
e−4r

4r
− 2134

e−2.5r

2.5r
− 262δ(r) MeV. (2.8)

O processo de transformar o potencial não-local em um potencial local, torna este

último dependente da energia. Essa dependência da energia do potencial local tem origem

em duas fontes. A primeira, está relacionada à não-localidade de Pauli, enquanto que a

4

(∫ +1

−1 PL′(x)PL(x)dx =
2

2L+ 1

)
5 Note que o argumento

R+R'

2
foi substituído por

R+R′

2
, pois o função gaussiana H

(
|R−R′|

)
assegura que a maior contribuição da equação 2.1 esteja em R ≈ R′
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segunda, a processos intrínsecos. Então, por exemplo, a equação 2.1 poderia ser de�nida

e reescrita na seguinte forma [8]:∫
V (R,R′)Ψ(R′)dR′ = [VPauli(R, E) + VFeshbach(R, E)] Ψ(R). (2.9)

O primeiro termo, do lado direito da equação 2.9, é um potencial real que está associado ao

elemento de matriz (φa0φA0|V |φa0φA0), cujos núcleos interagentes estão nos seus estados

fundamentais. Por outro lado, o segundo termo está relacionado aos acoplamentos do

canal elástico com todos os outros canais, ou seja,

(2.10)

VFeshbach(R, E)

=
∑
i,j 6=0
k,l 6=0

(
φa0φA0|V |φaiφAj

)(
φaiφAj |

1

E −HQQ + iε
|φakφAl

)
(φakφAl |V |φa0φA0) ,

também conhecido como potencial de polarização. Sendo, ax=i,k e Ay=j,l, todos os núme-

ros quânticos necessários para especi�car os estados x e y. É nesse contexto em que o

potencial local equivalente double folding São Paulo [5,6] se encontra. Em outras palavras,

o potencial de São Paulo é do tipo

(2.11)V SP
LE (R, E) = VF (R) exp

[
−4v2

c2

]
,

onde, a não-localidade está sendo representada pela dependência na velocidade v. VF é

dado pela equação 2.7 e, para obtê-lo, a interação dada na equação 2.8 é usada; c é a

velocidade da luz.

A sistematização das densidades dos núcleos interagentes foi realizada através do

uso da função bi-paramétrica de Fermi, comumente utilizada em densidades de cargas

obtidas por espalhamento de elétrons, de modo que as massas e raios de carga e de

nêutron de 10 núcleos no vale da estabilidade, desde o 16O até o 214Pb foram ajustados.

O potencial de São Paulo é um potencial local-equivalente que tem conseguido descrever

muito bem os dados de espalhamento elástico e inelástico para projéteis com energias

incidentes abaixo da barreira coulombiana e centenas de MeV acima dela [9�11].
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Na prática, para projéteis com energias incidentes acima da barreira coulombiana,

o potencial de São Paulo é utilizado como potencial óptico com os seguintes coe�cientes

de normaliação para as partes real e imaginária U(R) = (1.0 + 0.78i)V SP
LE (R) [12], a �m

de descrever apenas o espalhamento elástico. Se estados de excitação, de um ou ambos

os núcleos interagentes, são introduzidos explicitamente na equação de Schrödinger que

descreve o processo de espalhamento, a parte imaginária do potencial óptico deverá ser

renormalizada a �m de reduzir o seu efeito, uma vez que canais inelásticos particulares

estão sendo levados em conta de uma forma explícita, do contrário os efeitos desses canais

inelásticos estariam sendo duplamente contados.

Quando o canal de transferência está acessível na reação, além dos potenciais

ópticos para descrever o espalhamento elástico nas partições de entrada e de saída, é

necessário que se de�na um potencial para a construção das funções de onda dos estados

ligados da partícula (ou partículas) transferida(s) no núcleo doador e no núcleo receptor.

Usualmente, utiliza-se potenciais fenomenológicos do tipo Woods-Saxon para gerar os

estados ligados da partícula transferida. Os parâmetros do potencial Woods-Saxon são

escolhidos de maneira que a energia de ligação da partícula de valência (ou partículas)

seja ajustada à experimental. Para isso, pode-se �xar os valores do raio reduzido e da

difusividade do potencial e variar sua profundidade até a energia de ligação ser ajustada ao

valor experimental. Note que a escolha exata dos valores do raio reduzido e da difusividade

desse potencial de ligação é, de certa forma, �arbitrária�. Entretanto, em geral, os valores

comumente utilizados para descrever as propriedades da estrutura nuclear têm sido 1.25

fm e 0.65 fm, respectivamente.

Uma vez que o potencial de ligação, responsável por gerar as funções de onda

de estados ligados, está diretamente relacionado à matriz de Transferência (discutiremos

sobre isso no Capítulo 3), a mudança no raio reduzido e na difusividade desse potencial

pode in�uenciar diretamente nos resultados para a distribuição angular de transferência e,

portanto, para a seção de choque de transferência. Nesse caso, seria interessante veri�car
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o comportamento das funções de onda overlaps dos estados ligados e dos respectivos fato-

res de forma para núcleos leves, médios e pesados quando esses parâmetros são alterados

e, por conseguinte, o efeito produzido sobre a seção de choque de transferência. As �guras

2.1, 2.2 e 2.3 ilustram o efeito causado nas funções de onda overlaps pela mudança no raio

e/ou difusividade do potencial Woods−Saxon para alguns sistemas. Na �gura 2.1, (a) e

(c) representam as funções de onda para um single próton nos estados 1d5/2 e 2p3/2 obtidas

pelos overlaps 〈17Fgs(5/2
+)|16Ogs(0

+)〉 e 〈59Cugs(3/2
−)|58Nigs(0

+)〉, respectivamente. En-

quanto que (e) e (g) representam as funções de onda para um single nêutron nos estados

2d5/2 e 1g9/2 obtidas pelos overlaps 〈90Ygs(2
−)|89Ygs(1/2

−)〉 e 〈90Ygs(2
−)|89Y1.51(3/2−)〉,

respectivamente. De maneira análoga, a �gura 2.2 (a), (c), (e) e (g) representam as fun-

ções de onda para um single nêutron nos estados 1d5/2, 2s1/2, 1p1/2 e , 2s1/2 obtidas pe-

los overlaps 〈18Ogs(0
+)|17Ogs(5/2

+)〉, 〈18Ogs(0
+)|17O0.87(1/2+)〉, 〈14Cgs(0

+)|13Cgs(1/2
−)〉 e

〈14C6.09(1−)|13Cgs(1/2
−)〉, respectivamente. Finalmente, na �gura 2.3, (a), (c) e (e) repre-

sentam as funções de onda para um single nêutron nos estados 3s1/2, 2d3/2 e 1p1/2 obtidas

pelos overlaps 〈119Sngs(1/2
+)|120Sngs(0

+)〉, 〈119Sngs(1/2
+)|120Sn1.17(2+)〉 e 〈7Ligs (3/2−) |

6Ligs (1+)〉, respectivamente. Ao lado de cada função de onda overlap, está plotado o

produto da função de onda overlap radial single particle pelo potencial de interação, que

liga o nucleon de valência ao core. Em seguida, nas �guras 2.4 e 2.5, pode-se observar o

efeito causado na distribuição angular e na seção de choque pela mudança nos parâmetros

do potencial Woods−Saxon.

A partir dos resultados obtidos, podemos veri�car que para núcleos leves (sem

características especiais como os núcleos halos, por exemplo) as funções de ondas são

minimamente afetadas pela mudança nos parâmetros livres do potencial Woods−Saxon

usado para ligar a partícula (ou partículas) de valência e, consequentemente, a seção de

choque de transferência é pouco modi�cada. Por outro lado, quando se trata de núcleos

pesados, o efeito sobre a seção de choque é bastante notável. Obviamente, isso acontece

para núcleos pesados porque um pequeno aumento no raio reduzido provoca um aumento
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signi�cativo no tamanho desses núcleos e, portanto, no alcance do potencial nuclear, o

qual aumenta a possibilidade da reação ocorrer.
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Fig. 2.1: Comportamento da função de onda overlap sobre a mudança no raio reduzido e

difusividade do potencial Woods−Saxon.
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Fig. 2.2: Comportamento da função de onda overlap sobre a mudança no raio reduzido e

difusividade do potencial Woods−Saxon.
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Fig. 2.3: Comportamento da função de onda overlap sobre a mudança no raio reduzido e

difusividade do potencial Woods−Saxon.
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Fig. 2.4: Efeito sobre a distribuição angular de transferência de um nêutron, para as reações

89Y(6Li,5Li)90Y, a uma energia incidente de 22 MeV, e 119Sn(7Li,6Li)120Sn, a uma

energia incidente de 45 MeV, devido à mudança no raio reduzido e difusividade do

potencial Woods−Saxon. Os canais aos quais as distribuições angulares se referem

estão ilustrados dentro da �gura.
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Fig. 2.5: Efeito sobre a distribuição angular de transferência de um nêutron, para as reações

13C(18O,17O)14C, a uma energia incidente de 84 MeV, e de um próton, para a reação

58Ni(17F,16O)59Cu, a uma energia incidente de 44 MeV, devido à mudança no raio

reduzido e difusividade do potencial Woods−Saxon. Os canais cujas as distribuições

angulares se referem estão ilustrados dentro da �gura.
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2.2 Reação de Transferência

No processo de colisão, além do espalhamento elástico e inelásticos, pode haver a

possibilidade de, durante a interação entre os núcleos colisores, um dos núcleos transferir

uma ou mais partículas para o outro. Obviamente, outros processos podem ocorrer além

dos citados anteriormente (fusão, breakup, troca de cargas, dentre outros). Para cada um

desses fenômenos podemos associar uma amplitude a sua ocorrência. Como veremos a

seguir, essa amplitude estará diretamente vinculada à seção de choque do fenômeno a ser

observado e estudado. Portanto, é de vital importância sabermos como descrevê-la e qual

técnica podemos lançar mão para extrair uma solução numérica. A �gura 2.6 ilustra a

situação em que um feixe de núcleos é direcionado sobre um alvo e um detector é posto na

direção do ângulo Θ a �m de contar o número de partículas que é espalhada naquela dire-

ção. Como já mencionado, num processo de colisão, vários canais e processos podem estar

Fig. 2.6: Esquema representativo de uma colisão nuclear.

acessíveis. De uma maneira geral, para reações envolvendo núcleos fortemente ligados,

além da fusão, pode haver espalhamento elástico e inelástico; transferência de uma, duas

ou mais partículas. A função de onda total do sistema deve englobar todos os processos
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acessíveis, entretanto, resolver a equação de Schrödinger para todos os processos, simul-

taneamente, seria impraticável. Portanto, do ponto de vista teórico, utiliza-se restrições

no espaço das funções de onda de modo que um número limitado de canais acessíveis são

levados em conta. Normalmente, os canais que permanecem compondo a base de estados

da função de onda do sistema são considerados os mais importantes [13]. A hamiltoniana

do sistema é construída de modo a considerar o efeito da restrição do espaço das funções

de onda, o que a torna de caráter efetivo e traz consigo a necessidade de se considerar um

potencial complexo, cuja parte imaginária atuará como o agente responsável de levar em

conta a perda de �uxo para aqueles canais que �caram de fora do espaço da função de

onda modelo6.

A função de onda total7 do sistema pode ser escrita da seguinte forma:

(2.12)Ψ =
∑
ij

φAi(ξAi)φaj(ξaj)ϕAiaj
(RAa) +

∑
mn

φBm(ξBm)φbn(ξbn)ϕBmbn
(RBb) + ...

Essa função de onda total obedece a equação,

(E −H)Ψ = 0 . (2.13)

Onde, φAi , φaj , e φBm , φbn representam as funções de onda intrínsecas dos núcleos antes

e após a colisão. Essas funções de onda intrínsecas satisfazem a equação [εx − hx]φx = 0

(x = Ai, aj, Bm, bn e hx suas respectivas hamiltonianas intrínsecas). A função de onda

do movimento relativo é dada por ϕ. Ai, aj, Bm e bn representam todos os números

quânticos necessárias para de�nir o estado dos núcleos A, a,B e b, respectivamente, como

por exemplo, momento angular orbital, spin, momento angular total, número quântico

principal, dentre outros que possam ser necessários. Enquanto RAa representa a coor-

denada de separação do centro de massa dos núcleos interagentes A e a, RBb representa

a coordenada de separação dos dos centros de massa dos núcleos B e b. ξx, sendo as

6 Por espaço modelo, estamos nos referindo ao subespaço de Hilbert das funções de onda que é composto

por um número �nito N de estados considerados importantes para descrever o processo de reação sob

análise.
7 Embora estejamos escrevendo função de onda total, é importante deixar claro que essa função de

onda se refere àquela associada ao espaço modelo do sistema.
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coordenadas intrínsecas dos núcleos interagentes. Em vários momentos nesta tese, pala-

vras comumente invocadas no âmbito da física nuclear serão usadas como, por exemplo,

partição e canal. Nesse caso, entenda-se por partição o conjunto de núcleos que compõe

o sistema físico antes e após a colisão. Em particular, antes da colisão, o par de núcleos

A+a compõe uma partição, digamos a partição α e o par de núcleos, após a colisão, B+b

compõe outra partição, digamos a partição β. Cada par de estados entre os núcleos A e

a ou B e b constitui um canal dentro das respectivas partições.

Se nos restringirmos ao caso em que existem apenas duas partições acessíveis, a

função de onda Ψ �ca da seguinte forma:

Ψ =
∑
ij

φAi(ξAi)φaj(ξaj)ϕAiaj
(RAa) +

∑
mn

φBm(ξBm)φbn(ξbn)ϕBmbn
(RBb). (2.14)

Podemos ainda, por simpli�cação de notação, escrever essa função de onda da seguinte

forma,

Ψ =
∑
α

φα(ξα)ϕα(RAa) +
∑
β

φβ(ξβ)ϕβ(RBb). (2.15)

Sendo, φAi(ξAi)φaj(ξaj) ≡ φα(ξα) e φBi(ξBi)φbj(ξbj) ≡ φβ(ξβ). De modo que, (εα−hα)φα(ξα) =

0 e (εβ − hβ)φβ(ξβ) = 0 com εα = εAi + εaj e εβ = εBi + εbj .

Na �gura 2.7, estão representadas as principais coordenadas consideradas nas

equações que envolvem o mecanismo de transferência. Nessa �gura, em particular, o

projétil incide sobre o alvo do qual um nucleon é arrancado e transferido ao projétil (esse

é um tipo de reação de transferência conhecida como pickup reaction8). A hamiltoniana

em cada partição, e levando em conta que a energia total do sistema é conservada, pode

ser escrita como

H = Tα + hα + Vα = Tβ + hβ + Vβ. (2.16)

Além disso, a interação Vα, em princípio, é dependente de RAa e ξα. Inserindo as

8 Quando o nucleon é arrancado do projétil e capturado pelo alvo, a reação é denominada de stripping

reaction
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Fig. 2.7: Representação esquemáticas das principais coordenadas envolvidas no mecanismo de

transferência.

equações 2.15 e 2.16 na equação 2.13, obtém-se a seguinte expressão:

(E − Tα − hα − Vα)

[∑
α

φα(ξα)ϕ
α
(RAa) +

∑
β

φβ(ξβ)ϕβ(RBb)

]
= 0. (2.17)

Podemos ainda projetar a equação 2.17 sobre algum canal particular na partição

α, digamos, o canal elástico. Para isso devemos multiplicar pela esquerda a equação 2.17

por φ∗α(ξα) e integrar por todas as coordenadas internas da partição α, de modo que a

equação pode ser escrita da seguinte maneira∫
φ∗α(ξα)(E − Tα − hα − Vα)

[∑
α′

φα′(ξα′)ϕα′(RAa) +
∑
β

φβ(ξβ)ϕβ(RBb)

]
dξα = 0,(2.18)

[
E − Tα − εα −

∫
φ∗α(ξα)Vαφα(ξα)dξα

]
ϕα(RAa)−

∑
α′ 6=α

(∫
φ∗α(ξα)Vαφα′ (ξα)dξα

)
ϕα′(RAa) +

[
(E − Tα − εα)

∑
β

∫
φ∗α(ξα)φβ(ξβ)dξα −

∑
β

∫
φ∗α(ξα)Vαφβ(ξβ)dξα

]
ϕβ(RBb) = 0. (2.19)

Note que, para obter a equação 2.19, foram utilizadas as propriedades de ortogonalidade

das funções de onda pertencentes a uma mesma partição, ou seja,
∫
φ∗α(ξα)φα′(ξα′)dξα =

δαα′ . É importante mencionar que funções de ondas pertencentes a partições diferentes

podem não ser ortogonais.

Antes de prosseguirmos com desenvolvimento das equações, façamos as seguintes

de�nições (usando a notação de Dirac) a �m de facilitar a notação e, portanto, a escrita

das equações seguintes. Seja,

ηαβ ≡
∫
φ∗α(ξα)φβ(ξβ)dξα, (2.20)
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Vαα ≡
∫
φ∗α(ξα)Vαφα(ξα)dξα = 〈α|Vα|α〉 , (2.21)

Vαα′ ≡
∫
φ∗α(ξα)Vαφα′(ξα)dξα = 〈α|Vα|α′〉 , (2.22)

Vαβ ≡
∫
φ∗α(ξα)Vαφβ(ξβ)dξα = 〈α|Vα|β〉 . (2.23)

Sendo, ηαβ, o termo associado a não-ortogonalidade entre as funções de onda das partições

α e β; Vαα, o potencial associado ao estado de espalhamento elástico na partição α; Vαα′ ,

o potencial que acopla o canal elástico aos canais inelásticos e, por �m, Vαβ, o potencial

associado ao canal de transferência, também conhecido como rearranjo (rearrangement).

De modo que a equação 2.19 pode ser escrita da seguinte forma

(2.24)

(E − Tα − εα − Vαα)ϕα(RAa)−
∑
α′ 6=α

Vαα′ϕα′(RAa)

+

[
(E − Tα − εα)

∑
β

ηαβ −
∑
β

Vαβ

]
ϕβ(RBb) = 0.

Se �zermos a projeção da equação 2.17 sobre o canal elástico na partição β,

teremos

(2.25)

(E − Tβ − εβ − Vββ)ϕβ(RBb)−
∑
β′ 6=β

Vββ′ϕβ′(RBb)

+

[
(E − Tβ − εβ)

∑
α

ηβα −
∑
α

Vβα

]
ϕα(RAa) = 0.

As equações 2.24 e 2.25 representam reações em que espalhamento elástico, ine-

lástico e transferência são levados em conta explicitamente. Note que, quando o canal de

transferência não está acessível, o terceiro termo da equação 2.24 vai a zero, de modo que

as equações de canais acoplados são resgatadas,

(E − Tα − εα − Vαα)ϕα(RAa)−
∑
α′ 6=α

Vαα′ϕα′(RAa) = 0. (2.26)

Uma outra situação em que a equação 2.24 pode ser ainda mais simpli�cada é

aquela em que, no canal de entrada, apenas o espalhamento elástico é importante e o

canal de transferência está aberto, porém os núcleos, ejétil e residual, são deixados em
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seus estados fundamentais, ou seja, apenas o canal elástico da partição de saída está

acessível. Essa é uma situação, por exemplo, em que os canais inelásticos nas partições

de entrada e de saída são muito fracos. Então, as equações a serem resolvidas se tornam

(E − Tα − εα − Vαα)ϕα(RAa) + [(E − Tα − εα)ηαβ − Vαβ]ϕβ(RBb) = 0, (2.27)

(E − Tβ − εβ − Vββ)ϕβ(RBb) + [(E − Tβ − εβ)ηβα − Vβα]ϕα(RAa) = 0. (2.28)

Como já mencionado, o potencial de interação V é dependente tanto das coorde-

nadas intrínsecas dos núcleos interagentes quanto da coordenada do movimento relativo

entre eles, ou seja, a interação está associada à função de onda em condições assintóti-

cas, assim como, na região de interação entre os núcleos colidindo. Descrevê-la, não é

fácil, entretanto, existem maneiras de tentar abordar o problema de espalhamento intro-

duzindo um tipo de potencial auxiliar (U) que leve em conta, de um modo efetivo, os

canais acessíveis. Embora a função de onda gerada por esse tipo de potencial auxiliar

possa reproduzir o processo de espalhamento, nada pode ser a�rmado sobre a região de

interação, onde essas funções de ondas podem diferir daquelas geradas pelo potencial V .

Vejamos os termos que estão relacionados com os elementos de matriz na equação 2.27,

Vαα = 〈α|Vα|α〉 = 〈α|Vα + Uα − Uα|α〉 ,

= 〈α|Uα|α〉+ 〈α|Vα − Uα|α〉 ,

= 〈α|Uα|α〉+ 〈α|Wα|α〉 = Uαα +Wαα. (2.29)

Analogamente,

Vαβ = 〈α|Uα|β〉+ 〈α|Wα|β〉 = Uαβ +Wαβ. (2.30)

Sendo, W , interações residuais. Quanto mais próximo da interação V o potencial U

estiver, menor será a contribuição de W . Inclusive, se, por de�nição, �zermos Uα ≡

〈α|Vα|α〉, o termo Wαα desaparece e Uαβ se torna Uαηαβ , tornando a solução da equação

um pouco menos complicada. Em outras palavras, teríamos:

(E − Tα − εα − Uα)ϕα(RAa) + [(E − Tα − εα − Uα)ηαβ −Wαβ]ϕβ(RBb) = 0, (2.31)
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(E − Tα − εα − Uα) [ϕα(RAa) + ηαβϕβ(RBb)] = Wαβϕβ(RBb). (2.32)

Similarmente,

(E − Tβ − εβ − Uβ) [ϕβ(RBb) + ηβαϕα(RAa)] = Wβαϕα(RAa). (2.33)

Cabe mencionar que o termo de não-ortogonalidade está concentrado nas proximidades da

região de interação de modo que, em regimes assintóticos, tanto ϕα(R) quanto ϕα(RAa)+

ηαβϕβ(RBb) descrevem o mesmo estado de espalhamento, pois ηαβ → 0 quando RAa →∞.

Se ainda assumirmos que, na partição de entrada, o canal elástico é o mais importante e

os acoplamentos com canais inelásticos são fracos, a eq.2.32 se torna

(E − Tα − εα − Uα)ϕα(RAa) ≈ 0. (2.34)

A solução da eq. 2.34, em condições assintóticas, é dada pela soma de uma onda

plana e uma onda esférica espalhada pelo potencial U. É importante mencionar que, no

canal de entrada, tanto onda esférica �sainte9� quanto �entrante� fazem parte da solução

da equação de Schrödinger. Entretanto, no canal de saída, apenas ondas esféricas �saintes�

são permitidas. Escrevendo a equação 2.34 na forma

(E − Tα − εα)ϕ(+)
α

(RAa) ≈ Uαϕ
(+)
α

(RAa), (2.35)

temos o problema da solução de uma equação diferencial de segunda ordem não-homogênea.

Onde, o símbolo (+) indica que a solução para a função radial será escrita em termos de

uma onda esférica �sainte�. A solução para esse tipo de equação pode ser encontrada

considerando que a solução geral é dada pela soma da solução da parte homogênea com

uma solução particular. Se considerarmos a parte homogênea da equação 2.35, temos o

simples caso da partícula livre, cuja solução é dada por uma onda plana. Em seguida, a

solução particular pode ser escrita como uma expansão, cuja a base de estados é composta

por ondas planas e os coe�cientes dessa expansão são determinados inserindo a solução

9 O termo entrante e sainte para se referir às condições de contorno das funções de onda assintóticas

tem sido empregado por Canto e Hussein [14]
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particular na equação 2.35. Finalmente, a solução para o movimento relativo na partição

α da equação 2.35 pode ser escrita como

ϕ(+)
α

(RAa) = eikα·RAa + fkα,kα(θ, φ)eikαRAa . (2.36)

Sendo, fkα,kα(θ, φ), a amplitude de espalhamento devido ao potencial Uα, cuja expressão

é dada por

fkα,kα(θ, φ) = − µα

2πh̄2

∫
dR′Aae

ikα·R′
AaUαϕ

(+)
α

(R′Aa). (2.37)

De modo que Ψα pode ser escrita da seguinte forma:

Ψα(Rα, ξα) = φα(ξα)
(
eikα·RAa + fkα,kα(θ, φ)eikαRAa

)
, (2.38)

Ψα(RAa, ξα) = φα(ξα)ϕα(RAa). (2.39)

Na partição de saída β, podemos obter a solução para a função de onda dada por

[ϕ(Rβ) + ηβαϕα(RAa)], na equação 2.33. Ou seja,

ϕ̃ =
1

E − Tβ − εβ − Uβ ± iε
Wβαϕ(RAa) =

∫
G̃ (RBb,R

′
Bb)Wβαϕα(RAa)dR

′
Bb. (2.40)

Sendo, G̃ (RBb,R
′
Bb) a função de Green associada a equação homogênea

(E − Tβ − εβ − Uβ) [ϕβ(RBb) + ηβαϕα(RAa)] = 0, (2.41)

cuja solução [ϕβ(RBb) + ηβαϕα(RAa)] → χ(−)(Rβ) é uma função de onda distorcida pelo

potencial Uβ. Então a expressão para a amplitude de transferência será dada por

Tαβ =

∫ ∫
dRBbdξβχ

(−)∗(RBb)
[
φ∗β(ξβ)Wαφα(ξα)

]
ϕα(RAa) ≡ 〈χ(−)

β φβ|Wα|φαϕα〉. (2.42)

Note que a coordenadaRAa pode ser escrita em função deRBb e ξβ. De posse da amplitude

de transferência, podemos escrever a expressão para a seção de choque diferencial de

transferência.

dσαβ
dΩ

=
µαµβ

(2πh̄2)2

kβ
kα

1

(IA + 1) (2Ia + 1)
|Tαβ|2. (2.43)
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Essa é uma expressão formal para a distribuição angular relacionada à transfe-

rência. Nada foi dito sobre quantos nucleons foram transferidos e/ou quantas partições

de massa se formaram entre o canal inicial e �nal do processo. Por exemplo, numa trans-

ferência de dois nêutrons, a reação de transferência pode se dar de forma direta, ou seja,

em que os dois nêutrons são arrancados do núcleo doador e são transferidos simultanea-

mente para o núcleo receptor, ou podem ser transferidos de forma sequencial, isto é, os

dois nêutrons são transferido um por um, de modo que haja a formação de uma parti-

ção intermediária. Esses dois tipos de processos, transferência simultânea e sequencial,

estão presentes ao mesmo tempo durante a reação e podem concorrer um com o outro.

Em outras palavras, para calcular a seção de choque de transferência de dois nucleons,

devemos considerar a soma coerente dos processos de transferência direta e sequencial.

Às vezes, é conveniente estudar os dois mecanismos separadamente, pois, dessa forma,

podemos sondar o caráter seletivo de cada estado para o qual os nucleons transferidos

foram popular no núcleo receptor. Esse tipo de análise nos permite discernir se os estados

povoados são single particle ou de dois nucleons correlacionados. Em outros casos de

transferência, ambos os mecanismos de transferência competem fortemente, de modo que

o efeito da interferência entre eles pode ser importante e, portanto, a soma coerente entre

as amplitudes de transferência relacionada aos dois mecanismos deve ser levada em conta.

Se considerarmos a situação em que dois nucleons foram transferidos durante um

processo de colisão. Por exemplo, conforme ilustrado na �gura 2.8, a função de onda total

deve ser escrita de modo a levar em conta a presença das três partições de massa.

Ψ =
∑
α

φα(ξα)ϕα(RAa) +
∑
β

φβ(ξβ)ϕβ(RBb) +
∑
γ

φγ(ξγ)ϕγ(RCc). (2.44)

Se ainda considerarmos a situação simpli�cada ilustrada na �gura 2.8, em que os núcleos

em cada partição permanecem em seus estados fundamentais, temos a seguinte função de

onda total

Ψ = φα(ξα)ϕα(RAa) + φβ(ξβ)ϕβ(RBb) + φγ(ξγ)ϕγ(RCc). (2.45)
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Fig. 2.8: Esquema representativo de uma reação de transferência simpli�cada de dois nucleons

em que é mostrado a presença dos mecanismos de transferência direta e sequencial.

Se agora inserirmos essa função de onda total na equação de Schrödinger e a projetarmos

sobre os estados intrínsecos de cada partição de massa (da mesma forma como �zemos

para obtermos as equações 2.23 e 2.24), obtemos as seguintes equações:

(E − Tα − εα − Vαα)ϕα(RAa) + [(E − Tα − εα)ηαβ − Vαβ]ϕβ(RBb) +

[(E − Tα − εα)ηαγ − Vαγ]ϕγ(RCc) = 0, (2.46)

(E − Tβ − εβ − Vββ)ϕβ(RBb) + [(E − Tβ − εβ)ηβα − Vβα]ϕα(RAa) +

[(E − Tβ − εβ)ηβγ − Vβγ]ϕγ(RCc) = 0, (2.47)

(E − Tγ − εγ − Vγγ)ϕγ(RCc) + [(E − Tγ − εγ)ηγα − Vγα]ϕα(RAa) +

[(E − Tγ − εγ)ηγβ − Vγβ]ϕβ(RBb) = 0. (2.48)

Podemos ainda fazer algumas suposições acerca das equações 2.46, 2.47 e 2.48 a

�m de traçar uma estratégia para resolvê-las e dar uma expressão para a amplitude de

transição quando os mecanismos de transferência direta e sequencial estão presentes. Pri-

meiramente, é possível supor que o espalhamento elástico é o processo mais importante no

canal de entrada, de modo que os acoplamentos com os canais inelásticos são desprezíveis.
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Em outras palavras, isso signi�ca que os elemento de matriz da diagonal descrevem bem

o processo de espalhamento elástico. Em segundo lugar, podemos supor que, no canal γ

apenas os acoplamentos com o canal α são relevantes, de modo que as equações 2.46 e

2.48 se tornam

(E − Tα − εα − Vαα)ϕα(RAa) ≈ 0, (2.49)

(E − Tγ − εγ − Vγγ)ϕγ(RCc) + [(E − Tγ − εγ)ηγα − Vγα]ϕα(RAa) ≈ 0. (2.50)

Novamente, tomando o potencial efetivo U ≡ 〈α|Vα|α〉 que descreve o espalha-

mento elástico no canal α, a solução da equação 2.49 pode ser dada pela expressão:

ϕ̃α(RAa) = eikα·Rα + f̃kα,kα(θ, φ)eikαRAa . (2.51)

Note que, tanto ondas �entrantes� quanto �saintes� são possíveis no canal de entrada. Por

outro lado, nos outros canais, apenas ondas saintes são consideradas. Por exemplo, no

canal γ, a equação 2.50 pode ser reescrita como

(E − Tγ − εγ − Uγ) [ϕγ(RCc) + ηγαϕα(RAa)] ≈ Wγαϕα(RAa). (2.52)

Em regiões assintóticas, ϕγ(RCc)+ηγαϕα(RAa)→ ϕγ(RCc), uma vez que ηγα → 0. Então,

a solução assintótica no canal γ pode ser expressa como

ϕ̃γ(RCc) = − µγ

2πh̄2

{∫
dRCcϕ̃γ

∗(−)(RCc)Wγαϕα(RAa)

}
eikγRCc

RCc

. (2.53)

Sendo, ϕ̃γ(RCc), a função de onda distorcida pelo potencial efetivo Uγ, que é a solução

homogênea da equação 2.52. Por de�nição, a matriz de transição é dada por Tαγ ≡∫
dRCcϕ̃γ

∗(−)(RCc)Wγαϕα(RAa).

Tomando as soluções 2.51 e 2.53 e inserindo-as na solução da equação 2.47, ob-

temos uma expressão para a função de onda na partição β em regimes assintóticos dada

por

(2.54)
ϕ̃β(RBb) = − µβ

2πh̄2

{∫
dRBbϕ̃β

∗(−)(RBb)Wβαϕ̃α(RAa)

+

∫
dRBbϕ̃β

∗(−)(RBb)Wβγϕγ(RCc)

}
eikβRBb

RBb

,
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ϕ̃β(RBb) = − µβ

2πh̄2

∫
dRBbϕ̃β

∗(−)(RBb)Wβαϕ̃α(RAa)
eikβRBb

RBb

− µβ

2πh̄2

∫
dRBbϕ̃β

∗(−)(RBb)Wβγϕ̃γ(RCc)
eikβRBb

RBb

, (2.55)

(2.56)ϕ̃β(RBb) = − µβ

2πh̄2

∫
dRBbϕ̃β

∗(−)(RBb)Wβαϕ̃α(RAa)
eikβRBb

RBb

+
µβ

2πh̄2

µγ

2πh̄2

{∫
dRBb

∫
dRCcϕ̃β

∗(−)(RBb)Wβγϕ̃γ

∗(−)(RCc)Wγαϕ̃α(RAa)

}
eikγRCc

RCc

eikβRBb

RBb

.

Claramente pode-se notar que o primeiro termo da equação 2.56 está associado à transição

direta entre os canis α e β. Enquanto que o segundo termo dessa equação está relacionado

à transição entre o canal α e β, passando pelo canal intermediário γ. Ou seja, o operador

Wγα atua na função de onda ϕ̃α(RAa), levando-a a se propagar no espaço das funções de

ondas no canal γ. Em seguida, o operador Wβγ atua sobre a função de onda ϕ̃γ(RCc),

levando-a ao estado �nal ϕ̃β(RBb). Da equação 2.54, conclui-se que a amplitude de tran-

sição α → β possui duas contribuições. A primeira, proveniente de transições diretas. A

segunda, de sequenciais. Nesse sentido, podemos escrever de uma forma mais compacta

a amplitude de transição entre a partição α e β como

T = Tαβ + Tαγβ. (2.57)

Onde o primeiro termo da soma se refere a amplitude de transferência relacionada ao

mecanismo direto, ou seja, os nucleons sendo transferidos simultaneamente da partição

α para a partição β. Enquanto que o segundo termo está associado à transferência dos

dois nucleons de forma sequencial e, consequentemente, os acoplamentos entre a partição

inicial e �nal se dão de forma indireta através da partição intermediária γ.

Tα→β =

∫
dRBbϕ̃β

∗(−)(RBb)Wβαϕ̃α(RAa), (2.58a)

Tα→β =
〈
ϕ̃β

(−)(RBb)|Wβα|ϕ̃α(RAa)
〉
, (2.58b)

Tα→β =
〈
ϕ̃β

(−)(RBb)φ(ξβ)|Wβ|φ(ξα)ϕ̃α(RAa)
〉

(2.58c)
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e

Tα→γ→β =

∫
dRBb

∫
dRCcϕ̃β

∗(−)(RBb)Wβγϕ̃γ

∗(−)(RCc)Wγαϕ̃α(RAa), (2.59a)

Tα→γ→β =
〈
ϕ̃β

(−)(RBb)|Wβγ|ϕ̃γ

(−)(RCc)
〉〈
ϕ̃γ

(−)(RCc)|Wγα|ϕ̃α(RAa)
〉
, (2.59b)

Tα→γ→β =
〈
ϕ̃β

(−)(RBb)φβ(ξβ)|Wβ|φγ(ξγ)ϕ̃γ

(−)(RCc)
〉

×
〈
ϕ̃β

(−)(RCc)φγ(ξγ)|Wγ|φα(ξα)ϕ̃α(RAa)
〉
. (2.59c)

Se considerarmos que canais inelásticos são importantes na partição intermediária, então

a equação 2.59c deverá levar em conta todos os estados dessa partição que foram incluídos

explicitamente nas equações. Ou seja,

Tα→γ→β =
∑
γ

〈
ϕ̃β

(−)(RBb)φβ(ξβ)|Wβ|φγ(ξγ)ϕ̃γ

(−)(RCc)
〉

×
〈
ϕ̃γ

(−)(RCc)φγ(ξγ)|Wγ|φα(ξα)ϕ̃α(RAa)
〉
. (2.60)

Notemos que o efeito quântico da interferência, entre os dois processos concorrentes, está

implícito na equação 2.57, uma vez que a seção de choque diferencial está diretamente

relacionada ao quadrado de seu módulo.

Na prática, as funções de onda do movimento relativo dos núcleos interagentes

são escritas na forma de expansões em ondas parciais. Por exemplo,

ϕ̃α(kα,RAa) =
∑
α

ϕ̃α(kα, RAa)Y (Ω̂kα)Y (Ω̂Rα). (2.61)

Sendo, ϕ̃α(kα, RAa), a parte radial da função de onda do movimento relativo; Y (Ω̂kα)

e Y (Ω̂Rα), as partes angulares cujas representações são dadas em termos das funções

esféricos harmônicos com Ω̂kα e Ω̂Rα sendo as coordenadas angulares dos vetores kα e

Rα, respectivamente. Procedimento análogo deve ser feito para as funções de onda do

movimento relativo das partições β e γ.

Apenas a título de exemplo, após algumas manipulações matemáticas, vejamos

como �ca a expressão da equação 2.58a quando substituímos as funções de ondas φ̃(kα, Rα)

e φ̃(kβ, Rβ) expandidas em ondas parciais.

Tα→β =

∫ ∫
dRBbdξβϕ̃β

∗(−)(kβ,RBb)φ
∗
β(ξβ)Wαφα(ξα)ϕ̃α(kαRAa), (2.62)
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Tα→β =

∫ ∫ ∫
dRBbdΩ̂RBb

dξβ
∑
αβ

ϕ̃β

∗(−)(kβ, RBb)Y (Ω̂kβ
)Y (Ω̂RBb

)φ∗β(ξβ)Wαφβ(ξβ)

×ϕ̃α(kα, RAa)Y (Ω̂kα)Y (Ω̂RAa), (2.63)

Tα→β =
∑
αβ

YLβMβ(Ω̂kβ
)YLαMα(Ω̂kα)

∫
YLβMβ(Ω̂Rβ

)YLαMα(Ω̂Rα)dΩ̂Rβ

∫
ϕ̃β

∗(−)(kβ, RBb)

×
(∫

φ∗β(ξβ)Wαφα(ξα)dξβ

)
ϕ̃α(kα, RAa)dRBb. (2.64)

Por de�nição,

Yλµ(θ, φ) = (−1)µ

√
2λ+ 1

4π

(λ− µ)!

(λ+ µ)!
Pλµ(cos θ)eiµφ. (2.65)

Então, o produto dos dois primeiros harmônicos esféricos podem ser escritos como

YLβMβ(Ω̂kβ
)YLαMα(Ω̂kα) = (−1)Lβ+Lα

√
2Lα + 1

4π

2Lβ + 1

4π

(Lα −Mα)!

(Lα +Mα)!

(Lβ −Mβ)!

(Lβ +Mβ)!

PLαMα(cos θα)PLβMβ
(cos θβ)eiMαφαeiMβφβ . (2.66)

Se admitirmos ainda que o feixe, ilustrado na �gura 2.6, está na direção do eixo z (Ω̂kα ‖ ẑ)

e que kα×kβ está colocado na direção do eixo y, o produto dos esféricos harmônicos dado

pela equação 2.66 pode ser escrito um pouco mais simpli�cado, uma vez que

θα = 0 ⇒ PLαMα(cos θα) = 1. (2.67)

Essa condição implica que todos os esféricos harmônicos comMα 6= 0 sejam nulos. Então,

a equação 2.66 se reduz a

YLβMβ(Ω̂kβ
)YLαMα(Ω̂kα) = (−1)Lβ+Lα

√
(2Lα + 1)

4π

(2Lβ + 1)

4π

(Lβ −Mβ)!

(Lβ +Mβ)!

PLβMβ(cos θβ)e
iMβφβ . (2.68)

Por outro lado, o produto de esféricos harmônicos dentro da primeira integral da equação

2.66 pode ser escrito como uma expansão em termos de novos esféricos harmônicos com

coordenadas angulares (θ = θα − θβ, φ = φα + φβ). Assim,

YLβMβ(Ω̂Rβ
)YLαMα(Ω̂Rα) =

∑
LM

√
(2Lα + 1)(2Lβ + 1)

4π(2L+ 1)
〈LαMαLβMβ|LM〉

〈Lα0Lβ0|L0〉YLM(θ, φ). (2.69)
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Levando as equações 2.68 e 2.69 na equação 2.64, obtemos a seguinte expressão para a

amplitude de transferência

Tα→β =
∑
αβ

(−1)Lβ+Lα

√
(2Lα + 1)

4π

(2Lβ + 1)

4π

(Lβ −Mβ)!

(Lβ +Mβ)!
PLβMβ(cos θβ)e

iMβφβ

×
∫ ∑

LM

√
(2Lα + 1)(2Lβ + 1)

4π(2L+ 1)
〈LαMαLβMβ|LM〉 〈Lα0Lβ0|L0〉YLM(θ, φ)dΩ̂Rβ

×
∫
ϕ̃β

∗(−)(kβ, RBb)

(∫
φ∗β(ξβ)Wαφα(ξα)dξβ

)
ϕ̃α(kα, RAa)dRβ. (2.70)

Lembrando que φα(ξα) = φ(ξa)φ(ξA) e φβ(ξβ) = φ(ξb)φ(ξB), de modo que, o elemento de

matriz Wβα pode ser re-escrito como

Wβα =

∫ ∫
φ∗(ξB)φ∗(ξb)Wαφ(ξA)φ(ξa)dξbdξB. (2.71)

Além disso, considerando que Wα é uma interação isoescalar, ela não altera as proprie-

dades rotacionais das funções de ondas intrínsecas φ, então o produto de φ∗(ξB) e φ∗(ξA)

pode ser expressado em termos de uma função de onda acoplada Φ. Ou seja,

φ∗(ξB)φ∗(ξA) =
∑

IAMAIBMB

〈IAMAIBMB|IABMAB〉ΦIABMAB . (2.72)

Analogamente, para o produto de φ∗(ξa) e φ∗(ξb), temos

φ(ξa)φ(ξb) =
∑

IaMaIbMb

〈IaMbIaMb|IabMab〉ΦIabMab . (2.73)

Inserindo as equações 2.72 e 2.73 na equação 2.71, obtemos a seguinte expressão

para os elementos de matriz:

Wβα =

∫ ∑
IA,MA,IB,MB,Ia,Ma

Ib,Mb,JAB ,MAb,Jab,Mab

〈IAMAIBMB|JABMAB〉 〈IaMbIaMb|JabMab〉

〈JABMABJabMab|JM〉WαΦJMdξβ. (2.74)

Note que, na equação 2.74, foi levado em conta que

Φ(ξα)Φ(ξβ) =
∑

JabMabJABMAB

〈JabMabJABMAB|JM〉ΦJM . (2.75)



2. Formalismo Teórico 46

É interessante observar que a equação 2.71 carrega consigo a natureza física dos

processos que podem ocorrer durante a colisão. Por exemplo, qualquer transição inelás-

tica, contabilizada no elemento de matriz daquela equação, será re�etida no movimento

relativo dos núcleos interagentes.

Até agora, as funções de onda que representam os estados intrínsecos dos núcleos

foram escritas de uma forma geral. No processo de transferência, às vezes, estamos inte-

ressados em analisar os casos em que um ou dois nucleons são transferidos e, portanto, é

interessante descrever adequadamente as funções de onda envolvidas nos fatores de forma

(form factors) da equação 2.64. Suponhamos, inicialmente, o caso em que temos um

núcleo constituído por um core e um nucleon de valência, digamos os núcleos A = B + n

e b = a+n da �gura 2.7. Então, podemos escrever as funções de onda φ(ξA) e φ(ξb) como

sendo,

φIA(ξA) =
∑
lsj

A
jIBIA
lsj

[
φIB(ξB)⊗ ϕlsj(r)

]
IA

(2.76)

e

φIb(ξb) =
∑
lsj

A
jIaIb
lsj [φIa(ξa)⊗ ϕlsj(r)]Ib , (2.77)

ou, de uma forma mais explícita, temos

φIA(ξA) =
∑
lsj

A
jIBIA
lsj 〈lmsms|jm〉 〈jmIBMB|IAMA〉φIB(ξB)ϕlsj(r)Ylm(Ωr)χσ, (2.78)

φIb(ξb) =
∑
lsj

A
jIaIb
lsj 〈lmsms|jm〉 〈jmIaMa|IbMb〉φIa(ξa)ϕlsj(r)Ylm(Ωr)χσ. (2.79)

Se multiplicarmos a equação 2.76 por φ∗
I′B

(ξB) e a integrarmos sobre as variáveis intrínsecas

ξB (ou seja, o que estamos fazendo é uma projeção do estado do núcleo A sobre os estados

base do núcleo B), obtemos a função de onda overlap que descreve o movimento da

partícula de valência. Em outras palavras,∫
dξBφ

∗
I′B

(ξB)φIA(ξA) =

∫
dξBφ

∗
I′B

(ξB)
∑
lsj

A
jIBIA
lsj 〈lmsms|jm〉 〈jmIBMB|IAMA〉

×φIB(ξB)ϕlsj(r)Ylm(Ωr)χσ, (2.80)
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∫
dξBφ

∗
I′B

(ξB)φIA(ξA) =
∑
lsj

A
jIBIA
lsj 〈lmsms|jm〉 〈jmIBMB|IAMA〉

×
[∫

dξBφ
∗
I′B

(ξB)φIB(ξa)

]
ϕlsj(r)Ylm(Ωr)χσ, (2.81)

∫
dξBφ

∗
I′B

(ξB)φIA(ξA) =
∑
lsj

A
jIBIA
lsj 〈lmsms|jm〉 〈jmIBMB|IAMA〉

×ϕlsj(r)Ylm(Ωr)χσ. (2.82)

Note que, na equação2.81, foi utilizada a relação de ortogonalidade entre os estados base

do núcleo B,
∫
dξBφ

∗
I′B

(ξB)φIB(ξa) = δI′BIB . Analogamente,∫
dξaφ

∗
I′a

(ξa)φIb(ξb) =
∑
lsj

A
jIaIb
lsj 〈lmsms|jm〉 〈jmIaMa|IbMb〉

×ϕlsj(r)Ylm(Ωr)χσ. (2.83)

As funções 2.82 e 2.83 são exatamente o que precisamos para construir os fatores

de forma relacionados à transferência de um nucleon. Seguindo ainda a con�guração dada

na �gura 2.7, a interação residual Wα pode ser escrita da seguinte forma:

Wα(Rα,RaB, r) = UaB(RaB) + vlsj(r)− Uα(RAa). (2.84)

Sendo, Uα(RAa) e UaB(RaB) potenciais complexos associados aos espalhamentos entre os

sistemas a+A e a+B, respectivamente; vlsj(r), sendo um potencial real que liga a partícula

de valência ao core. Fisicamente, enquanto que os potenciais Uα(RAa) e UaB(RaB) estão

diretamente relacionados à dinâmica da reação e, portanto, atuam nas funções de onda

do movimento relativo, vlsj(r) está conectado à estrutura do núcleo composto por core

mais partícula de valência. De modo que a partícula de valência obedece a equação de

Schrödinger [ε− tl − v(r)]φlsj(r) = 0.

Avançando um pouco mais sobre a descrição do mecanismo de transferência, po-

demos supor que, ao invés de apenas um nucleon, dois nucleons são transferidos durante o

processo de colisão. Podemos indagar que dois nucleons são transferidos do projétil para

o alvo caracterizando uma reação de transferência do tipo stripping, por exemplo. Se
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imaginarmos que esses dois nucleons estão espacialmente separados, as funções de onda

associadas a cada um deles podem ser construídas de uma maneira análoga àquela que

descrevemos anteriormente. A di�culdade adicional está relacionada à construção da fun-

ção de função de onda do núcleo doador na base dos estados do core e de dois nucleons

acoplados. Ou seja,

φIa(ξa) =
∑
lsj

AjIbIalsj

[
φIb(ξb)⊗ [φl1s1j1(r1)⊗ φl2s2j2(r2)]lsj

]
Ia
. (2.85)

Na soma da equação 2.85, estamos considerando que o core é inerte, do contrário,

a soma deveria se estender também aos estados Ib do core. Sendo, AjIbIalsj , a amplitude

espectroscópica do núcleo a (projétil) ser encontrado no estado Ia, o qual é composto

por um core no estado Ib e dois nucleons de valência acoplados no estado com momento

angular total j, ou seja, [φl1s1j1(r1)⊗ φl2s2j2(r2)]lsj. Uma forma de escrever a equação 2.85

é como se segue

φIa(ξa) =
∑
lsj

AjIbIalsj φIb(ξb)φl1s1j1(r1)Yl1(Ω̂1)χσ1φl2s2j2(r2)Yl2(Ω̂2)χσ2

×〈s1ms1s2ms2|SmS〉 〈l1m1l2m2|lml〉 〈lmlSmS|jm〉 〈jmIbmb|Iama〉 , (2.86)

com φIa(ξa) obedecendo a equação de Schrödinger [ξa − ha]φIa(ξa) = 0. Sendo, ha =

hb + t1 + v(r1) + t2 + v(r2), ξa = ξb + ε1 + ε2 e φIa(ξa) dada pela equação 2.86. Para os

dois nucleons de valência a equação de movimento pode ser escrita da seguinte forma:

[ε1 + ε2 − h1 − h2]φ(r1)φ(r2) = 0, (2.87)

[ε1 + ε2 − t1 − t2 − v(r1)− v(r2)]φ(r1)φ(r2) = 0. (2.88)

A equação 2.88 pode ser re-escrita em termos da coordenada relativa ρ entre os

dois nucleons e da coordenada do centro de massa r correspondente ao sistema formado

por essas duas partículas. Esse tipo de transformação canônica nos permite avaliar a

importância dos estados intrínsecos, formados pelo dois nucleons em transferência, de

forma bem explícita. A ideia é fazer a seguinte transformação

φ(r1)φ(r2) −→ φ(r)φ(ρ). (2.89)
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Fig. 2.9: Transformação das coordenadas independentes para as coordenadas do centro de

massa e do movimento relativo associadas aos nucleons de valência .

Essa transformação de coordenadas carrega implicitamente as conservações de

energia e momento angular através das relações

2(n1 − 1) + l1 + 2(n2 − 1) + l2 = 2(N − 1) + L+ 2(n− 1) + l, (2.90)

l1 + l2 = l + L = λ. (2.91)

Sendo, a conservação da paridade garantida por (−1)l1+l2 = (−1)L+l; os números quânticos

l1 e l2 representam, respectivamente, o momento angular dos nucleons 1 e 2; l é o momento

angular do movimento relativo do nucleon 1 em relação ao nucleon 2; L, o momento

angular do centro de massa do sistema formado pelos dois nucleons de valência em relação

ao núcleo core e, �nalmente, λ, o momento angular total. Então, por exemplo, podemos

projetar as funções de onda de duas partículas, escritas nas coordenadas independentes

(r1, r2), sobre o espaço das funções de onda escritas nas coordenadas do centro de massa

e do movimento relativo, cuja hamiltoniana é escrita como h = tr + v(r) + tρ + v(ρ), de

modo que

[φn1l1m1(r1)⊗ φn2l2m2(r2)]λµ =
∑
nlNL

[φ∗nlm(r)⊗ φ∗NLM(ρ)]λµ [φnlm(r)⊗ φNLM(ρ)]λµ

× [φn1l1m1(r1)⊗ φn2l2m2(r2)]λµ ,(2.92)

[φn1l1m1(r1)⊗ φn2l2m2(r2)]λµ =
∑
nlNL

[φnlm(r)⊗ φNLM(ρ)]λµ

× [φ∗nlm(r)⊗ φ∗NLM(ρ)]λµ [φn1l1m1(r1)⊗ φn2l2m2(r2)]λµ . (2.93)
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Sendo, por de�nição,

[φ∗nlm(r)⊗ φ∗NLM(ρ)]λµ =
∑
mM

〈lmLM |λµ〉Y ∗LM(r̂)φ∗NL(r)Y ∗lm(ρ̂)φ∗nl(ρ) (2.94)

e

[φn1l1m1(r1)⊗ φn2l2m2(r2)]λµ =
∑
m1m2

〈l1m1l2m2|λµ〉Yl1m1(r̂1)φn1l1(r1)

×Yl2m2(r̂2)φn2l2(r2). (2.95)

Então, inserindo as equações 2.94 e 2.95 na eq. 2.93, chegamos à expressão

[φn1l1m1(r1)⊗ φn2l2m2(r2)]λµ =
∑
nlNL

∑
mM

〈lmLM |λµ〉Y ∗LM(r̂)φ∗NL(r)Y ∗lm(ρ̂)φ∗nl(ρ)

×
∑
mM

〈lmLM |λµ〉Y ∗LM(r̂)φ∗NL(r)Y ∗lm(ρ̂)φ∗nl(ρ)
∑
m1m2

〈l1m1l2m2|λµ〉Yl1m1(r̂1)φn1l1(r1)

×Yl2m2(r̂2)φn2l2(r2), (2.96)

[φn1l1m1(r1)⊗ φn2l2m2(r2)]λµ =
∑
nlNL

∑
mM

〈lmLM |λµ〉Y ∗LM(r̂)φ∗NL(r)Y ∗lm(ρ̂)φ∗nl(ρ)

×
∫ ∫ ∫ ∫

dr̂dρ̂dr̂1dr̂2

∑
mM

∑
m1m2

〈lmLM |λµ〉 〈l1m1l2m2|λµ〉Y ∗LM(r̂)

×Y ∗lm(ρ̂)Yl1m1(r̂1)Yl2m2(r̂2)φ∗NL(r)φ∗nl(ρ)φn1l1(r1)φn2l2(r2). (2.97)

Yij(θ, φ) são as funções esféricas harmônicas e φk=1,2 são funções de onda radiais que

descrevem o movimento dos nucleons de valência 1 e 2. Como estamos tratando de funções

de onda relacionadas a férmions, além de escrevê-las de modo a serem ortonormalizadas,

elas também devem ser anti-simetrizadas. Para dois férmions idênticos, uma maneira de

garantir ambas as condições é adicionar a constante de normalização
√

1−δab(−1)l+S+T

1+δab
na

função de onda e impor que a soma l+S+T resulte sempre em um número ímpar, quando

o par de nucelons de valência é formado por dois prótons ou dois nêutrons. Essa imposição,

por consequência, garante a validade do princípio de exclusão de Pauli. Tanto as funções

de onda dos nucleons 1 e 2, quanto àquelas transformadas para as coordenadas do centro

de massa e do movimento relativo, podem ser determinadas por meio das equações

[εr + ερ − tr − v(r)− tρ − v(ρ)]φ(r)φ(ρ) = 0 (2.98)



2. Formalismo Teórico 51

e

[ε1 + ε2 − t1 − v(r1)− t2 − v(r2)]φ(r1)φ(r2) = 0, (2.99)

que podem ser resolvidas separadamente para cada coordenada, uma vez que estão de-

sacopladas. Para isso, é necessário primeiro saber qual a forma do potencial ao qual

a partícula (ou partícula estruturada) está submetida. Usualmente, é comum escolher

potenciais fenomenológicos, tais como do tipo Woods−Saxon e/ou oscilador harmônico

modi�cado, para resolver as equações 2.98 e 2.99. Se expandirmos essas funções de onda

na base de estados do oscilador harmônico, elas poderão ser escritas como

φ(γ) =

√[
2(ν! )

Γ(ν + ζ + 3
2
)

]
Yζη(Ω̂γ)γ

ζe−
1
2
γ2L

ζ+ 1
2

ν (γ2). (2.100)

Sendo, L
l+ 1

2
ν (γ2), os polinômios de Laguerre e γ(= {r1, r2, r, ρ}) dados em unidades de√

h̄
mω

; ν = n,N ; ζ = l1, l2, l, L; η = m1,m2,m,M . A parte radial da equação 2.100 pode,

�nalmente, ser inserida nas integrais da equação 2.97 para determinarmos a função de

onda do sistema formado por dois nucleons, nas coordenadas do centro de massa e do

movimento relativo. Com isso, completamos os ingredientes básicos necessários para o

cálculo da transferência simultânea e/ou sequencial de dois nucleons.
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2.3 Alguns aspectos da estrutura nuclear

Até agora temos discutido sobre o mecanismo de reação de transferência sem

entrar em detalhes sobre as informações acerca da estrutura dos núcleos envolvidos na

colisão. Como mencionado na seção anterior, para construir os fatores de forma rela-

tivos à transferência de nucleons necessitamos conhecer as amplitudes espectroscópicas

correspondentes à �força� de cada componente dos estados base que podem ser populados

pela(s) partícula(s) de valência. Outras informações estruturais também são importantes,

tais como os elementos de matriz de transições elétrica e magnética.

Um núcleo com N nêutrons e Z prótons é um sistema de partículas fortemente

interagente cuja equação de Schrödinger não pode ser resolvida exatamente quando o

número de nucleons A(= Z + N) é superior a 10 e, portanto, aproximações são levadas

em conta a �m de descrever as características do núcleo em estudo. Uma aproximação

que pode ser empregada, por exemplo, é transformar o problema realístico de um sistema

fortemente interagente num sistema de partículas não interagentes. Nesse sentido, cada

nucleon é enxergado como partícula independente se movendo num campo nuclear médio

autoconsistente externo produzido por todos os outros nucleons pertencentes ao núcleo

ao qual ele faz parte.

Assumindo que nêutrons e prótons tem massas iguais, a hamiltoniana de um

sistema formado por A-nucleons pode ser escrita da seguinte forma

H = T + V =
A∑
i=1

ti +
A∑

i,j=1
i<j

v(ri, rj). (2.101)

Se somarmos e subtrairmos arbitrariamente um potencial, na equação 2.101, que

corresponde a superposição dos potenciais sentidos por cada partícula do sistema, chega-

mos à seguinte equação
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H =
A∑
i=1

ti +
A∑

i,j=1
i<j

v(ri, rj) +
A∑
i=1

v(ri)−
A∑
i=1

v(ri)

=
A∑
i=1

[ti + v(ri)] +
A∑

i,j=1
i<j

v(ri, rj)−
A∑
i=1

v(ri). (2.102)

Sendo, hi ≡ ti + v(ri), a hamiltoniana do campo médio que descreve o movimento do

nucleon i e W ≡
∑A

i,j=1
i<j

v(ri, rj) −
∑A

i=1 v(ri), a interação residual. Na aproximação de

campo médio, a interação residual W é muito menor do que a interação V de modo que

ela pode ser considerada como uma perturbação. Se o processo de transformar o sistema

de muitos nucleons fortemente interagentes em um sistema formado por nucleons não

interagentes for realizado com sucesso, a hamiltoniana de campo médio poderá reproduzir

as características estruturais do núcleo em estudo.

A função de onda associada ao sistema de partículas não interagentes pode ser

escrita como um produto de funções de ondas single particle Ψ = ϕ(r1), ..., ϕ(rA) que

obedece a equação de Schrödinger,

[
A∑
i=1

hi

]
Ψ = EΨ (2.103)

A∑
i=1

hi [ϕ(r1), ..., ϕ(rA)] = E [ϕ(r1), ..., ϕ(rA)] (2.104)

Sendo, E = ε1 + ... + εA =
∑A

i=1 εi. Isso signi�ca que devemos resolver um conjunto de

equações de Schrödinger correspondentes ao número de nucleons que compõe o núcleo.

Em outras palavras, devemos resolver

hϕi(r) = εiϕi(r), h = − h̄2

2m
+ v(r) (2.105)

para cada nucleon. Esses estados e energias single particles representam a base do modelo

de camadas. Além disso, é possível escrever a função de onda total como um produto
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da função de onda ΨZ , representante do conjunto de prótons constituintes do sistema

de A-nucleons, pela função de onda ΨN relativa ao conjunto de nêutrons pertencentes a

esse sistema. Ou seja, Ψ = ΨZΨN . Nota-se que esses subsistemas, separadamente, são

formados por férmions idênticos e, então, é possível escrever as funções de onda total

anti-simetrizada dos respectivos subsistemas na forma de um determinante de matriz,

conhecido como determinante de Slater,

(2.106)ΨZ =
1√
Z!

∣∣∣∣∣∣∣
ϕπ1(r1) · · · ϕπ1(rz)

...
...

ϕπz(r1) · · · ϕπz(rz)

∣∣∣∣∣∣∣
e

(2.107)ΨN =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣
ϕν1(r1) · · · ϕν1(rn)

...
...

ϕνn(r1) · · · ϕνn(rn)

∣∣∣∣∣∣∣ .
As letras π e ν estão associadas aos números quânticos necessários para especi�car o estado

single particle dos prótons e dos nêutrons, respectivamente, tais como o número quântico

principal (n), o momento angular orbital (l), o momento angular total (j) e sua projeção

(mj). Note que, o número de nucleons que pode preencher estados single particle de mesma

energia, associados a um dado j, é dado por 2j + 1 e, portando, mj = {−j,−j + 1, · · · j}

distingue os subestados de j. Note ainda que o determinante de Slater assegura que o

princípio de exclusão de Pauli seja garantido, uma vez que se houvesse dois nucleons em

estados idênticos, o determinante da matriz seria nulo. Tomemos, como exemplo, o núcleo

18O, constituído por 6 prótons e 8 nêutrons, e assumindo que prótons e nêutrons se movem

livremente no campo médio. Então, as funções de onda ΨZ e ΨN , anti-simetrizada pelo

operador A , serão expressas por

(2.108)Ψ(Z=8) = A
[
ϕ1s1/2ϕ1s1/2ϕ1p3/2ϕ1p3/2ϕ1p3/2ϕ1p3/2ϕ1p3/2ϕ1p1/2ϕ1p1/2

]
e

(2.109)Ψ(N=10) = A
[
ϕ1s1/2ϕ1s1/2ϕ1p3/2ϕ1p3/2ϕ1p3/2ϕ1p3/2ϕ1p1/2ϕ1p1/2ϕ1d5/2ϕ1d5/2

]
,

de modo que a contribuição dos 8 prótons para o estado fundamental do 18O seria EZ=8
gs =

2ε1s1/2 + 4ε1p3/2 + 2ε1p3/2 . Analogamente para os nêutrons, EN=10
gs = 2ε1s1/2 + 4ε1p3/2 +



2. Formalismo Teórico 55

2ε1p1/2 + 2ε1d5/2 , conforme ilustrado na �gura 2.10. A excitação de um núcleo pode se

caracterizar pelo salto de um ou mais nucleons para órbitas que possuem vacância. No caso

especí�co do 18O, uma possível maneira de representar o seu primeiro estado excitado seria

considerar que um nêutron, populando o estado 1d5/2, salte para a órbita 2s1/2. Então, a

função de onda para a nova con�guração do conjunto de nêutrons seria representada por

(2.110)Ψ(N=10) = A
[
ϕ1s1/2ϕ1s1/2ϕ1p3/2ϕ1p3/2ϕ1p3/2ϕ1p3/2ϕ1p1/2ϕ1p1/2ϕ1d5/2ϕ2s1/2

]
,

com energia EN=10
1 = 2ε1s1/2 + 4ε1p3/2 + 2ε1p1/2 + ε1d5/2 + ε2s1/2 (ver �gura 2.10). Desse

modo, a energia de excitação do 18O seria dada por EN=10
1 − EN=10

gs = ε2s1/2 − ε1d5/2 .

A diagonalização da hamiltoniana é difícil de ser obtida quando o sistema possui

muitos nucleons. Isso porque, para descrever os autoestados do sistema, muitas con�-

gurações single particle deveriam ser levadas em conta. Para contornar essa di�culdade,

podemos considerar que a característica estrutural do sistema é bem descrita considerando

apenas as órbitas ativas (as mais externas). Nessa suposição, as órbitas mais internas,

consideradas inativas, con�guram o conjunto de nucleons inertes ao qual damos o nome

de core (ver �gura 2.10). Logo, os estados de excitação são caracterizados pela transição

de nucleons entre as órbitas ativas. Por exemplo, os estados de mais baixa energia do 18O

pode ser descrito considerando-o como sendo composto pelo core 12C com os dois prótons

e quatro nêutrons de valência podendo popular as órbitas ativas 1p1/2, 1d5/2, 2s1/2 e 1d3/2.

A esse conjunto de estados single particle é dado o nome de modelo espacial.

Embora tenhamos simpli�cado o problema realístico ao considerar a aproximação

de campo médio, ainda precisamos determinar o campo médio em que as partículas não-

interagentes estão imersas. A �m de determiná-lo, podemos utilizar o método interativo

de Hartree-Fock por procurar um potencial auto-consistente, ou simplesmente utilizar

potenciais fenomenológicos, tais como o potencial do oscilador harmônico e potencial

Woods-Saxon

vOH(r) = −v0 +
1

2
mωr2 (2.111a)

vWS(r) =
−v0

1 + e(r−R)/a
. (2.111b)
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Fig. 2.10: Possíveis con�gurações para representar os estados fundamental (0+) e primeiro

excitado (2+) do núcleo 18O. As �guras da esquerda representa o caso em que todas

as órbitas são consideradas ativas, enquanto que as �guras da direita representam

o caso em que o 12C é considerado como core.

R, é o raio nuclear nuclear; −v0, a profundidade do poço e a, a difusividade do potencial.

Levando em conta o potencial do tipo Woods-Saxon, usualmente, a seguinte parametri-

zação é considerada [15]:

v0 =

(
51± 33

N − Z
A

)
MeV, (+para prótons e− para nêutrons) (2.112)

R = 1.25A1/3fm, a = 0.65fm (2.113)

Esses potenciais centrais por si só não dão conta de descrever algumas caracte-

rísticas gerais dos estados single particles experimentalmente observadas. Por exemplo,
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a separação de estados single particle formando um grupo de estados dentro de uma ca-

mada só é bem descrita quando a interação entre o spin do single nucleon e seu momento

angular é adicionado ao campo médio. Essa interação é comumente conhecida como inte-

ração spin-orbital e basicamente separa os estados de mesmo momento angular em dois,

conforme ilustrado na �gura 2.11. Sua forma é dada por

vls(r) = v0
ls

(r0

h̄

)2 1

r

[
d

dr

1

1 + e(r−R)/a

]
l · s , v0

ls = 0.44v0. (2.114)

Fig. 2.11: Esquema níveis de estados single particle. Da esquerda para a direita segue a se-

guinte ordem: número de quanta de energia da camada; estado(s) obtido(s) sem a

utilização do termo spin-orbital no potencial de interação; estados obtidos com a

utilização do termo spin-orbital no potencial de interação; números de subestados

em cada órbita; número total de subestados; número mágico.
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Escrevendo o momento angular total j da partícula como sendo igual a soma

vetorial de seu momento angular orbital l e spin s . Em seguida, elevando-se j ao quadrado,

temos

j 2 = (l + s)2 = l 2 + s2 + 2l · s (2.115)

e

l · s =
1

2

[
j 2 − l 2 − s2

]
. (2.116)

Dessa forma, podemos construir uma função de onda que seja autoestado dos

operadores j 2, l 2, s2 e j z de modo que seus respectivos autovalores sejam

j 2
[
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗ χsms ]

j
m

]
= h̄2j(j + 1)

[
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗ χsms ]

j
m

]
, (2.117a)

l 2
[
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗ χsms ]

j
m

]
= h̄2l(l + 1)

[
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗ χsms ]

j
m

]
, (2.117b)

s2
[
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗ χsms ]

j
m

]
=

3

4
h̄2
[
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗ χsms ]

j
m

]
e (2.117c)

j z

[
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗ χsms ]

j
m

]
= mh̄

[
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗ χsms ]

j
m

]
.(2.117d)

Assim, o termo associado ao acoplamento spin-orbital, quando atuado sobre a função de

onda, resulta no seguinte autovalor

l ·s
[
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗χsms ]

j
m

]
=
h̄2

2

[
j(j+ 1)− l(l+ 1)− 3

4

]
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗χsms ]

j
m

(2.118)

cuja hamiltoniana que descreve o movimento do single nucleon, dada pela equação 2.105,

pode ser explicitamente expressada como{
−h̄2

2m

(
∇2
r −

l(l + 1)

r2

)
+ vcoul(r) + vWS(r) +

h̄2

2

[
j(j + 1)− l(l + 1)− 3

4

]
vls(r)

}
×
[
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗ χsms ]

j
m

]
= εnlj

[
unlj(r) [Ylml (θ, φ)⊗ χsms ]

j
m

]
. (2.119)

Sendo, vcoul(r) a interação coulombiana que deve ser levada em conta apenas quando a

partícula de valência possui carga. Dependendo da localização do nucleon de valência em
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relação ao raio nuclear, a interação coulombiana pode ser escrita nas seguintes formas

vcoul(r) =
Ze2

4πε0

[
3− (r/R)2

2R

]
, r ≤ R (2.120a)

vcoul(r) =
Ze2

4πε0

1

r
, r > R. (2.120b)

Podemos ainda multiplicar a equação 2.119 pelo complexo conjugado das partes angular

e de spin da função de onda, de modo a avaliar apenas a parte radial da equação de

Schrödinger. Nesse caso, �camos com a equação{
−h̄2

2m

(
∇2
r −

l(l + 1)

r2

)
+ vcoul(r) + vWS(r) +

h̄2

2

[
j(j + 1)− l(l + 1)− 3

4

]
vls(r)

}
unlj(r)

= εnljunlj(r). (2.121)

Nada nos impede de considerar a função radial unlj(r) como uma expansão na

base de funções do oscilador harmônico gnlj(r). Essas funções gnl(r) são autoestados do

operador hamiltoniano que descreve o movimento de uma partícula dentro de um poço

de oscilador harmônico vOH(r) com autovalores εnl = −v0 +

(
2n+ l +

3

2

)
h̄w. Ou seja,{

−h̄2

2m

(
∇2
r −

l(l + 1)

r2

)
+ vOH(r)

}
gnl(r) = εnlgnl(r). (2.122)

Levando o termo do potencial para o lado direito da igualdade, temos

−h̄2

2m

(
∇2
r −

l(l + 1)

r2

)
gnlj(r) = [εnl − vOH(r)]gnl(r). (2.123)

Essa equação será de grande praticidade quando realizarmos a diagonalização da equação

2.121. Sendo,

gnl(r) =

√[
2(n! )

b3(n+ l + 3
2
)

](r
b

)l
e−

r2

2bL
l+ 1

2
n (r2/b2) , (2.124)

obedecendo a relação de ortogonalidade
∫∞

0
gn′l(r)gnl(r)r2dr = δn′n e sendo o parâmetro

b relacionado ao comprimento do oscilador que pode ser determinado por meio da relação

b =

√
h̄

mω
. L

l+ 1
2

n são os polinômios associados de Laguerre, cujos os dois primeiros termos

são:

L
l+ 1

2
0 (x) = 1 (2.125a)

L
l+ 1

2
0 (x) = l − x+

3

2
(2.125b)
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O elemento de matriz associado ao hamiltoniano contendo o potencial Woods-

Saxon (equação 2.121) pode ser escrito como

(2.126)

∫
gn′l(r)

{
−h̄2

2m

(
∇2
r −

l(l + 1)

r2

)
+ vcoul(r) + vWS(r)

+
h̄2

2

[
j(j + 1)− l(l + 1)−3

4

]
vls(r)

}
gnl(r)r

2dr

=

∫
gn′l(r)

−h̄2

2m

(
∇2
r −

l(l + 1)

r2

)
gnl(r)r

2dr

+

∫
gn′l(r)

{
vcoul(r) + vWS(r)

h̄2

2

[
j(j + 1)− l(l + 1)−3

4

]
vls(r)

}
gnl(r)r

2dr

e inserindo a equação 2.123 na equação 2.126, obtemos∫
gn′l(r)

{
εnl−vOH(r) + vcoul(r) + vWS(r) +

h̄2

2

[
j(j + 1)− l(l + 1)−3

4

]
vls(r)

}
gnl(r)r

2dr

=

∫
gn′l(r)

{(
2n+ l +

3

4

)
h̄ω − 1

2
mω2 + vcoul(r)

+ vWS(r)
h̄2

2

[
j(j + 1)− l(l + 1)−3

4

]
vls(r)

}
gnl(r)r

2dr

=

∫
gn′l(r)gnl(r)r

2dr

{
h̄2

2m

(
4n+ 2l + 3

b2

)
+ vcoul(r) + vWS(r) +

h̄2

2

[
j(j + 1)− l(l + 1)−3

4

]
vls(r)

}
(2.127)

Note que, na equação anterior, foi utilizada a equação que relaciona a frequência de

oscilação ω e o comprimento do oscilador harmônico b. A equação 2.127 nos fornece uma

maneira de calcular as energias dos estados single particles.

Ao descartar, inicialmente o uso da interação residual estamos assumindo que o

estado nuclear é bem descrito pelas energias das single órbitas ocupadas. Entretanto,

existem situações em que o estado nuclear é caracterizado pela mistura de mais de um

estado single particle. Nesse caso, a interação residual entre os nucleons de valência torna

possível, eventualmente, que esses nucleons saltem de uma órbita para outra permitindo

que a função de onda, que descreve o estado do núcleo, seja caracterizada por várias

con�gurações.
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Uma vez que, a diagonalização da hamiltoniana do sistema carrega o elemento de

matriz de um e de dois corpos, devemos, portanto, ser capazes de representar matema-

ticamente não apenas os estados de uma partícula como também os de duas partículas

para obter esses elementos de matriz. É útil, por simplicidade de notação, escrevermos

a energia cinética e potencial de interação de um sistema de muitos corpos em termos

dos operadores de criação e aniquilação atuando sobre o espaço dos vetores. Antes de

escrevermos a hamiltoniana como função desses operadores, vejamos algumas de suas

características.

Num sistema composto por férmions, os operadores de criação e aniquilação,

além de satisfazerem as seguintes relações de anti-comutação {c†i , c
†
j} = 0, {ci, cj} = 0

e {ci, c†j} = δij, quando atuando sobre o vácuo, de�nido como |0〉 ≡ | 0 0 0 · · ·〉, tem as

seguintes propriedades:

c†α|0〉 = |α〉 (2.128a)

cα|0〉 = 0. (2.128b)

Desse modo, podemos construir o estado de um sistema constituído de A-nucleons atuando

com o operador criação A-vezes sobre o vácuo. Ou seja,

Ψ0 = c†1 · · · c†A|0〉 =
A∏
i

c†i |0〉 = |n1 n2 n3 · · · nA〉. (2.129)

Então, por exemplo,

c†α|n1 n2 n3 · · · nA〉 = 0 se α = ni(=1,2,3,···,A) (2.130a)

c†α|n1 n2 n3 · · · nA〉 = |n1 n2 n3 · · · nAα〉 se α 6= ni(=1,2,3,···,A) (2.130b)

Por outro lado, o operador aniquilação atuando sobre estado dado em 2.129 tem as se-

guintes propriedades [16]:

cα|n1 n2 n3 · · · nA〉 = 0 se α 6= ni(=1,2,3,···,A) (2.131a)

cα|n1 n2 n3 · · · nA〉 = |n1 n2 n3 · · · nA−1〉 se α = nA. (2.131b)
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Ressalta-se que, na construção do estado fundamental, o nível de energia mais alto popu-

lado, respectivamente, pelos últimos próton e nêutron é conhecido como nível de Fermi.

A ideia da atuação dos operadores criação e aniquilação pode ser empregada para

construir os estados excitados do núcleo. Nesse caso, podemos de�nir o �vácuo� como

sendo o estado fundamental e fazer o operador aniquilação atuar sobre os estados no nível

de Fermi ou abaixo dele. Em seguida, atuar com o operador criação a �m de criar um

nucleon acima do nível de Fermi. Note que, nessa representação, a ação do operador

criação sobre um estado já populado por um nucleon anula a função de onda, uma vez

que estamos tratando de um sistema de férmions. Analogamente, a ação do operador

aniquilação sobre um estado que não há ocupação de nucleon anula a função de onda.

No exemplo dado anteriormente sobre o primeiro estado excitado do 18O, po-

deríamos o ter representado pela atuação do operador aniquilação sobre um dos dois

nêutrons que ocupam o orbital 0d5/2 e, em seguida, o operador criação atuaria para criar

um nêutron na órbita 1s1/2. Em outras palavras,

|Ψki〉 = c†kci|Ψ0〉, k > A, i ≤ A. (2.132)

Estados construídos dessa forma são conhecidos como estados partícula-buraco. A proba-

bilidade de encontrar uma determinada órbita ocupada pode ser determinada pelo valor

esperado do operado c†kci, quando i = k. Nesse contexto, o operador n̂ ≡ c†αcα é de�nido

como o operador que contabiliza o número de nucleons em cada estado.

O conceito de criação e aniquilação de partículas pode ser estendido para gerar

estados em que dois nucleons são aniquilados abaixo do nível de Fermi e criados em órbitas

acima desse nível. Estados como esses são conhecidos como estados de duas partículas e

dois buracos.

Se voltarmos mais uma vez ao exemplo do 18O, o estado fundamental desse núcleo

poderia ter sido escrito considerando o 16O como core e dois operadores criação atuando

sobre o espaço de valência para criar dois nucleons dentro desse espaço. De modo que a
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função de onda do estado fundamental 18O, por exemplo, seria escrita como

(2.133)
|Ψ18O〉JM =

√
1 + δik(−1)j

1 + δik

[
c†νk ⊗ c

†
νi

]
jm
|Ψ16O〉

=

√
1 + δik(−1)j

1 + δik

∑
mimk

〈jimjijkmjk |jm〉c†νkc
†
νi
|Ψ16O〉.

De forma análoga, podemos construir estados-buraco caracterizados pela atuação do ope-

rador aniquilação. O termo

√
1 + δik(−1)j

1 + δik
é um termo de normalização que deve aparecer

quando os férmions são idênticos.

Uma vez que sabemos as regras de atuação dos operadores de criação e aniqui-

lação, podemos escrever a hamiltoniana do sistema formado por A-nucleons através dos

operadores de uma e de duas partículas, que são escritos em termos dos operadores criação

e aniquilação. Enquanto o operador de uma partícula, Û =
∑

αβ〈α|U |β〉c†αcβ, atua para

mudar o estado de um nucleon sem alterar o número deles, o operador de duas partículas,

D̂ =
∑

αβγδ〈αβ|D|γδ〉c†αc
†
βcδcγ, age no sentido de alterar o estado de dois nucleons. Então,

a hamiltoniana será representada por

(2.134)H =
∑
αβ

〈α|h|β〉c†αcβ +
1

2

∑
αβγδ

〈αβ|v|γδ〉c†αc
†
βcδcγ.

O valor esperado do primeiro termo da equação 2.134 só tem valores diferentes

de zero quando α = β, por causa da relação de ortogonalidade entre os estados gerados

pelos operadores de criação e aniquilação, de modo que
∑

αβ〈α|h|β〉c†αcβ poderia ter sido

substituído por
∑

α εαc
†
αcα. Com argumentação similar, pode-se veri�car que o valor

esperado do segundo termo da equação 2.134 será diferente de zero quando: (a) α 6= β

com γ = α e δ = β; (b) α 6= β com γ = β e δ = α. Dentro do contexto do modelo de

camadas, o elemento de matriz de dois corpos pode ser determinado utilizando interações

realísticas que permita o ajuste entre os níveis de energias e probabilidade de transição

experimental e aqueles calculados. Se considerarmos que a interação, dependente das

coordenadas r1 e r2, é central (ou seja, depende apenas da distância entre os dois nucleons
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interagindo) e a expandirmos em multipolo, temos

v (r1, r2) = v (|r1 − r2|) =
∑
λµ

vλ(r1, r2)Yλµ (θ1, φ1)Yλµ (θ2, φ2) . (2.135)

Se, concomitantemente, assumirmos que os dois nucleons estão no mesmo ponto sobre a

superfície nuclear. Então, a interação de dois corpos pode ser escrita como uma função

delta. Entretanto, podemos escrever a função delta de um jeito em que o termo vλ(r1, r2),

de multipolaridade λ, seja separável. Isso torna o cálculo dos elementos de matriz ainda

mais simples. Nesse sentido, a seguinte função delta tem as características supracitadas:

(2.136)v (r1, r2) = v0
δ(r1 −R)

r1

δ(r2 −R)

r2

δ(cos θ1 − cos θ2)δ(φ1 − φ2).

Note que, invocando o teorema da adição de harmônicos esféricos para escrever a equação

2.135 em termos dos polinômios de Legendre, obtemos

v (r1, r2) =
∑
λ

vλ(r1, r2)Pλ(cos θ)
2λ+ 1

4π
, (2.137)

sendo θ o ângulo entre os vetores nas direções Ω1 e Ω2. Em seguida, multiplicando a

equação 2.137 por Pλ(cos θ) e integrando em d(cos θ), chegamos a

(2.138)vλ(r1, r2) = 2π

∫ 1

−1

v (r1, r2)Pλ(cos θ12)d(cos θ12).

Destaca-se que a relação de ortogonalidade dos polinômios de Legendre foi usada para se

obter a equação 2.138∫ 1

−1

Pλ′(cos θ)Pλ(cos θ)d(cos θ) =
2

2λ+ 1
δλλ′ . (2.139)

Inserindo a equação 2.136 na 2.138, chegamos ao resultado

vλ(r1, r2) = v0
δ(r1 −R)

r1

δ(r2 −R)

r2

, (2.140)

em que vλ(r1, r2) é uma interação de variáveis separadas, que é a mesma para todas as

multipolaridades λ. Esse tipo de interação é conhecida como interação delta de superfície

(SDI − surface delta interaction) [15, 17] com, R, sendo o raio nuclear.
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Resta determinar uma expressão para o elemento de matriz de interação. Para

fazer isso devemos levar em conta que as funções de onda das duas partículas são anti-

simetrizadas e, portanto,

〈αβ|ṽ|γδ〉 = 〈αβ|v|γδ〉 − 〈αβ|v|δγ〉

=
[
1 + (−1)jγ+jδ+J

]
〈αβ|v|γδ〉

=
[
1 + (−1)jγ+jδ+J

]∑
λµ

〈αβ|vλ(r1, r2)Yλµ (θ1, φ1)Yλµ (θ2, φ2) |γδ〉

=
[
1 + (−1)jγ+jδ+J

]∑
λµ

〈α|
√
v
δ(r1 −R)

r1

Yλµ (θ1, φ1) |γ〉

× 〈β|
√
v
δ(r2 −R)

r2

Yλµ (θ2, φ2) |δ〉. (2.141)

Outro ponto que deve ser levado em conta diz respeito à base que está sendo

representada no elemento de matriz. Os estados |αβ〉 e |γδ〉 estão escritos numa base

desacoplada, porém podem ser transformados para uma base acoplada considerando a

inversão da equação 2.133. Ou seja,

|αβ〉 =
∑
jm

〈jαmjαjβmjβ |jm〉
1 + δαβ√

1 + δαβ(−1)j
|αβ;njm〉 (2.142a)

|γδ〉 =
∑
j′m′

〈jγmjγjδmjδ |j′m′〉
1 + δγδ√

1 + δγδ(−1)j
|γδ;n′j′m′〉. (2.142b)

De modo que o elemento de matriz da equação 2.141 se torna

〈αβ|ṽ|γδ〉 =
∑
jm

∑
j′m′

1 + δαβ√
1 + δαβ(−1)j

1 + δγδ√
1 + δγδ(−1)j

〈jαmjαjβmjβ |jm〉

×〈jγmjγjδmjδ |j′m′〉〈αβ;njm|ṽ|γδ;n′j′m′〉. (2.143)

Invertendo a equação 2.143, obtemos

〈αβ; jm|ṽ|γδ; j′m′〉 =

√
1 + δαβ(−1)j

1 + δαβ

√
1 + δγδ(−1)j′

1 + δγδ

∑
mα,mβ
mδ,mγ

〈jαmjαjβmjβ |jm〉

×〈jγmjγjδmjδ |j′m′〉〈αβ|ṽ|γδ〉. (2.144)

Assumindo que o potencial de interação entre dois nucleons é isoscalar e, portanto,

é um tensor esférico de alcance λ′ = 0, podemos avaliar a parte angular do elemento de
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matriz representado pelo lado esquerdo da equação 2.144 que, após empregar o teorema

de Wigner-Eckart [18,19], obtemos a expressão

αβ〈jm|ṽ|j′m′〉γδ =
〈j′ m′ 0 0|j m〉√

2j + 1
〈j′||ṽ||j〉

=
δmm′δjj′√

2j + 1
〈j′||ṽ||j〉, (2.145)

revelando que o elemento de matriz é diagonal tanto em j quanto na sua projeçãom e que,

além disso, não depende de m. Dessa forma, podemos escrever 〈αβ;njm|ṽ|γδ;n′j′m′〉 =

δmm′δjj′〈αβ;nj|ṽ|γδ;n′j〉 , de modo que a equação 2.144 se torna

〈αβ;nj|ṽ|γδ;n′j〉 =

√
1 + δαβ(−1)j

1 + δαβ

√
1 + δγδ(−1)j

1 + δγδ

∑
mα,mβ
mδ,mγ

〈jαmjαjβmjβ |jm〉

×〈jγmjγjδmjδ |jm〉
[
1 + (−1)jγ+jδ+J

]∑
λµ

〈α|
√
v
δ(r1 −R)

r1

Yλµ (θ1, φ1) |γ〉

×〈β|
√
v
δ(r2 −R)

r2

Yλµ (θ2, φ2) |δ〉. (2.146)

Note que, para obter a equação 2.146, a equação 2.141 foi empregada. Lembrado-se que

|i〉 ≡ |nijimi〉 com i = α, β, δ, γ. Por outro lado, a parte angular do estado |i〉 pode ser

expandida na base dos autoestados do momento angular orbital e do spin, de acordo com

a equação

|ji mi〉 = |li mli

1

2
m1/2; ji mi〉 =

∑
mlim1/2

|li mli

1

2
m1/2〉〈li mli

1

2
m1/2 |ji mi〉. (2.147)

Com o auxílio da equação 2.147, podemos expressar a parte angular dos dois

elementos de matriz contidos no lado direito da igualdade da equação 2.146, na seguinte

forma

〈jα mα|Yλµ|jγ mγ〉 =
∑

mlα
,mlγ

m1/2

〈lα mlα

1

2
m1/2 |jα mα〉〈lγ mlγ

1

2
m1/2 |jα mα〉

×〈lγ mlγ λ µ |lα mlα〉〈lγ 0 λ 0 |lα 0〉
√

2lγ + 1
√

2λ+ 1
√

4π
√

2lα + 1
(2.148)
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e

〈jβ mβ|Yλµ|jδ mδ〉 =
∑

mlβ
,mlδ

m1/2

〈lβ mlβ

1

2
m1/2 |jβ mβ〉〈lδ mlδ

1

2
m1/2 |jβ mβ〉

×〈lδ mlδ λ µ |lβ mlβ〉〈lδ 0 λ 0 |lβ 0〉
√

2lδ + 1
√

2λ+ 1√
4π
√

2lβ + 1
. (2.149)

Por �m, com o uso das equações 2.146, 2.148 e 2.149, pode-se chegar à seguinte

expressão para o elemento de matriz envolvendo nucleons idênticos (por exemplo, próton-

próton ou nêutron-nêutron):

〈αβ;nj|vSDI|γδ;n′j〉 = −v0
gα(R)

R

gβ(R)

R

gγ(R)

R

gδ(R)

R

√
1 + δγδ(−1)j

1 + δγδ

√
1 + δαβ(−1)j

1 + δαβ

× (−1)lα+lγ+jα+jγ
[
1 + (−1)lα+lβ+lγ+lδ

] [
1 + (−1)+lγ+lδ+J

]√
2jα + 1

√
2jβ + 1

√
2jγ + 1

×
√

2jδ + 1〈jα
1

2
jβ −

1

2
|J0〉〈jγ

1

2
jδ −

1

2
|J0〉.

(2.150)

De forma similar pode-se chegar a uma expressão para os elementos de matriz envolvendo

funções de onda de duas partículas con�guradas por um próton e um nêutron.

Em alguns casos, utiliza-se elementos de matriz de dois corpos e estados de energia

single particle, - determinados pelo método descrito acima, por exemplo - como parâmetros

ajustáveis a �m de obter o melhor ajuste aos dados experimentais correspondentes a uma

série de núcleos de número de massa próximos. Nesse caso, o melhor ajuste é obtido

quando o desvio quadrático médio entre os valores teóricos e dados experimentais é mínimo

[20].

Cabe mencionar que para se alcançar o elemento de matriz dado na equação 2.150

foram utilizadas as propriedades de simetria dos coe�cientes de Clebcsh-Gordan

〈j1 m1 j2 m2|j3 m3〉 = (−1)j2+m2

√
2j3 + 1√
2j1 + 1

〈j2 −m2 j3 m3|j1 m1〉, (2.151a)

〈j1 m1 j2 m2|j3 m3〉 = (−1)j1−m1

√
2j3 + 1√
2j2 + 1

〈j3 m3 j1 −m1|j2 m2〉, (2.151b)

〈j1 m1 j2 m2|j3 m3〉 = (−1)j3−j1−j2〈j2 m2 j1 m1|j3 m3〉, (2.151c)

〈j1 m1 j2 m2|j3 m3〉 = (−1)j3−j1−j2〈j1 −m1 j2 −m2|j3 −m3〉 (2.151d)
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bem como as seguintes relações [15,21]

√
2l1 + 1

√
2l3 + 1

(
l3 l1 λ

0 0 0

){
l3 l1 λ

j1 j3 1/2

}
= −1 + (−1)l1+l3+λ

2

(
j3 j1 λ

1/2 −1/2 0

)
, (2.152a)

√
2l2 + 1

√
2l4 + 1

(
l4 l2 λ

0 0 0

){
l4 l2 λ

j2 j4 1/2

}
= −1 + (−1)l2+l4+λ

2

(
j4 j2 λ

1/2 −1/2 0

)
, (2.152b)

∑
λ

(−1)j+λ+1(2λ+ 1)

(
j1 j4 λ

1/2 −1/2 0

)(
j3 j2 λ

1/2 −1/2 0

){
j1 j4 λ

j3 j2 j

}
=

(
j1 j2 j

1/2 −1/2 0

)
×
(
j3 j4 j

1/2 −1/2 0

)
. (2.152c)

Sendo,{
j1 j2 j12

j3 j j23

}
=

∑
m1,m2,m3
m12,m23,m

(−1)j3+j+j23−m3−m−m23

(
j1 j2 j12

m1 m2 m12

)(
j1 j j23

m1 −m m23

)

×
(
j3 j2 j23

m3 m2 −m23

)(
j3 j j12

−m3 m m12

)
(2.153)

e

(2.154)

(
j1 j2 j3

m1 m2 m3

)
≡ (−1)j1−j2−m3〈j1 m1 j2 m2|j3 −m3〉.



3. ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA DE MÚLTIPLOS NUCLEONS NA REAÇÃO

116Cd(20Ne,20O)116Sn À 306 MEV

Neste capítulo, trataremos o problema da reação de transferência de múltiplos

nucleons, relacionada à reação 116Cd(20Ne,20O)116Sn à 306 MeV 10 , com o objetivo de dar

uma predição teórica da ordem de grandeza da seção de choque do canal de transferência

quando comparada àquela relacionada ao fenômeno de dupla troca de cargas (DCE).

Essa reação dá continuidade ao conjunto de reações envolvendo dupla troca de cargas

que serão tratadas dentro do projeto NUMEN [4, 22], cujo objetivo principal é fornecer

com precisão o elemento de matriz nuclear relacionado ao processo de duplo decaimento

beta sem emissão de neutrinos (0νββ). Essa informação, juntamente com o tempo de

meia vida desse processo, permitirá questionar a natureza física dos neutrinos envolvidos

em processos de 0νββ. Ao atual experimento, foi proposto a medida da seção de choque

de espalhamento elástico, espalhamento inelástico, transferência de um e dois prótons

(one-proton stripping e two-proton stripping), transferência de um e dois nêutrons (one-

neutron pickup e two-neutron pickup), processos de uma e dupla troca de cargas (single

charge exchange e double charge exchange). Nesta tese, dispomos de dados experimentais

apenas para a transferência de dois prótons (ainda não publicado), transferência de dois

nêutrons (ainda não publicado) e para o processo de dupla troca de cargas (ainda não

publicado) [4]. Em particular, as atividades experimentais no projeto NUMEN consiste

do estudo de feixes acelerados de 18O e de 20Ne sobre o alvo com o objetivo de explorar

a transferência de isospins τ−τ− e τ+τ+ que estão relacionados aos decaimentos β−β−

e β+β+, respectivamente. Nesse sentido, enquanto que a reação (18O,18Ne) explora a

10 Os números atômicos (Z) e de nêutrons (N) dos núcleos envolvidos na reação são: 116Cd, Z = 48 e N

= 68; 116Sn, Z = 50 e N = 66; 20Ne, Z = 10 e N = 10; 20O, Z = 8 e N = 12.
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direção β+β+, a reação (20Ne,20O) explora a direção β−β−. Esta última sendo analisada

nesta tese.

O experimento foi realizado no Laboratori Nazionali del Sul, pertencente ao Is-

tituto Nazionale di Fisica Nucleare, na Itália. No atual experimento, o feixe de 20Ne10+

foi acelerado a uma energia incidente de 306 MeV, pelo ciclotron supercondutor K800,

que, após a colisão sobre o alvo 116Cd (1080± 60µg/cm2), produziu �ejéteis� que foram

analisados pelo espectrômetro magnético MAGNEX. Ademais, sendo a rigidez magnética

do feixe de 20Ne10+ menor do que a dos �ejéteis� da reação, isso signi�ca que, para uma

con�guração de campo �xado, o feixe terá uma curvatura maior que a dos �ejéteis� de

interesse.

O eixo óptico do espectrômetro foi colocado à −3◦ para cobrir uma ampla faixa

angular, incluindo o grau zero. Os campos magnéticos de quadrupolo e dipolo do MAG-

NEX foram ajustados para que o feixe 20Ne10+ atinja a região de baixa rigidez magnética

Bρ, ao lado do detector de plano focal, como mostrado pela linha verde na �gura 3.1.

O detector de plano focal MAGNEX (FPD) consiste em um rastreador cheio de gás de

baixa pressão (volume ativo de dimensões 1360 mm x 200 mm x 96 mm) seguido por

uma parede de 60 detectores de bloco de silício para parar as partículas e fornecer o

sinal de disparo de aquisição [23]. A identi�cação da trajetória das partículas, em um

espectrômetro magnético, é, em parte, determinada pela relação

√
m

q
=

βρ√
2T

. (3.1)

Onde, m é a massa da partícula; q, a carga; B, o campo magnético; ρ, o raio da trajetória

curva do íon sobre a ação do campo magnético e T , a energia cinética. Essa energia

cinética é considerada, por aproximação, como sendo a soma da energia residual no �nal

trajetória e das energias perdidas durante e após a passagem do íon pelas camadas do

detector. Um copo de Faraday foi projetado, montado e alinhado corretamente com o

intuito de fazer parar o feixe, conforme mostrado esquematicamente pelo retângulo verde

na �gura 3.1.
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Fig. 3.1: Esboço do espectrômetro de massa MAGNEX. A linha verde indica a trajetória do

feixe 20Ne10+, enquanto que a linha azul indica a trajetória do feixe de 18O8+. Figura

retirada da referência [4], p. 13, cujo artigo sou co-autor.

É interessante ressaltar que, uma peculiaridade dessa experiência diz respeito

ao tratamento dos diferentes estados de carga do feixe de saída do alvo. Ou seja, os

componentes do feixe caracterizados por estados de carga inferiores a 10+, isto é, 20Ne9+

e 20Ne8+, produzidos pela interação do feixe com os elétrons do material alvo, têm uma

rigidez magnética que é semelhante à dos íons de interesse. Portanto, eles entram na

região de aceitação do detector de plano focal, gerando um grande background que requer

a limitação da intensidade do feixe que podemos utilizar. Tais componentes de estado

de carga baixa do feixe principal têm, de fato, uma intensidade da ordem de 10−3 para

20Ne9+ e 10−5 para o 20Ne8+, em relação ao feixe de 20Ne10+. Por exemplo, para um feixe

típico de 10 enA e 15 MeV/u de energia, a quantidade de 9+ e 8+ componentes no plano

focal é da ordem de 107 e 105 pps, respectivamente. Isso está além da taxa aceitável do

detector de plano focal. Além disso, o espalhamento elástico no alvo a ângulos dianteiros,

pelos feixes 20Ne9+ e 20Ne8+, também produz alta taxa de contagem no plano focal. Esses

contaminantes foram evitados por meio de proteções de alumínio na região sensível do

detector de plano focal.
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A distribuição do estado de carga de um feixe de íons pesados, após a passagem de

um material, depende da energia de bombardeio e da composição química do alvo [24,25]

e, nesse contexto, os alvos relevantes para o projeto NUMEN geram uma distribuição de

carga indesejada que pode ser convenientemente alterada, minimizando a quantidade de

20Ne9+ e 20Ne8+, adicionando um segundo alvo apropriado. Para mais detalhes sobre as

técnicas experimentais para a extração e tratamento dos dados, bem como as informações

detalhadas sobre o aparato experimental, podem ser encontradas na Ref. [4].

As �guras 3.2, 3.3 e 3.4 apresentam exemplos dos espectros obtidos para os nú-

cleos 114Cd, 118Sn e 116Sn, respectivamente. Sendo, Ex = Q0−Q e Q0, o Q-value da reação

referente à transferência do estado fundamental para o estado fundamental. A forma con-

tínua desses espectros é determinada pela densidade de níveis altos desses núcleos pesados

e também pela limitada resolução de energia. Além do mais, como podemos observar nes-

sas �guras, as seções de choque relativas às reações 116Cd(20Ne,22Ne)114Cd (pickup de

dois nêutrons), 116Cd(20Ne,18O)118Sn (stripping de dois prótons) e 116Cd(20Ne,20O)116Sn

possuem picos em torno de Ex ∼ 12 MeV, Ex ∼ 14 MeV e Ex ∼ 20 MeV, respectivamente,

os quais estão associados aos Qopt (optimum Q-value) [26] dessas reações. Ou seja, canais

de excitações mais prováveis de serem populados pela(s) partícula(s) transferida(s).
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Fig. 3.2: Espectro de energia de excitação do 116Cd(20Ne,22Ne)114Cd à 306 MeV. Dados ainda

não publicados.
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Fig. 3.3: Espectro de energia de excitação do 116Cd(20Ne,18O)118Sn à 306 MeV. Dados ainda

não publicados.

Fig. 3.4: Espectro de energia de excitação do 116Cd(20Ne,20O)116Sn à 306 MeV. Dados ainda

não publicados.
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3.1 Análise teórica

Inicialmente, com o propósito de obter a seção de choque para o canal de transfe-

rência que simula o processo de dupla troca de cargas para a reação 116O(20Ne,20O)116Sn,

realizamos cálculos de transferência de múltiplos nucleons lançando mão da aproximação

de Born de ondas distorcidas (DWBA) com o objetivo de tentar descrever a seção de cho-

que para o canal 20Ogs(0+) + 116Sngs(0+) e para o canal 20O1.674(2+) + 116Sngs(0+) somado

ao canal 20Ogs(0+) + 116Sn1.294(2+), na partição �nal. Todos os cálculos de transferência

reportados aqui foram realizados com o código Fresco [1].

Para realizar esses cálculos, alguns ingredientes são necessários, tais como, poten-

cial óptico, amplitudes espectroscópicas, potenciais para gerar estados ligados de uma

e/ou duas partículas, dentre outros. Nesse trabalho, o potencial double folding São

Paulo (SPP) [5, 6] foi usado como potencial óptico nas partes real e imaginária de to-

das as partições. Para a parte imaginária desse potencial óptico, um coe�ciente de 0.78[
U (R) ≈ (1 + 0.78i)V SP

LE (R)
]
foi usado para levar em conta os processos dissipativos,

como os acoplamentos com os estados excitados ligados e do contínuo, ou ainda a transfe-

rência para estados excitados mais elevados, os quais não foram incluídos explicitamente

no esquema de acoplamento. Esse coe�ciente, na parte imaginária do potencial óptico,

mostrou-se ser adequado para descrever o espalhamento elástico de muitos sistemas em

uma ampla faixa de energia [12].

Quanto aos elementos de matriz de interação para a transferência, foi utilizado o

formalismo prior (quando levamos em conta a interação da partição inicial explicitamente

nos elementos de matriz) e as correções de não-ortogonalidade também foram introdu-

zidas nos cálculos. As correções de não-ortogonalidade surgem porque, em processos de

transferência, os autoestados de uma determinada partição podem, em geral, não serem

ortogonais aos autoestados de uma outra partição, conforme já discutido no capítulo

anterior.

Para gerar as funções de onda single particle, potenciais fenomenológicos do tipo
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Woods−Saxon foram utilizados com parâmetros geométricos r0 = 1.26fm e a0 = 0.7fm

para os núcleos leves e 1.20fm e 0.6fm para os núcleos pesados. A profundidade desses

potenciais são ajustadas para reproduzir a energia de ligação de um ou dois nêutrons e,

analogamente, de um ou dois prótons. Além disso, no caso de uma eventual transferência

direta de dois nêutrons ou dois prótons, duas técnicas podem ser usadas para construir

os estados de duas partículas. A primeira consiste em considerar uma aproximação para

a energia de ligação de uma partícula como sendo metade da energia de ligação das duas

partículas de valência. Ou seja, nesse primeiro método, o potencial Woods−Saxon é usado

para gerar as funções de onda single particle com energia de ligação que pode, eventual-

mente, divergir um pouco da experimental. Entretanto, quando as funções single particle

são acopladas para formar estados de duas partículas, a energia de ligação, obviamente,

reproduz o valor experimental. A segunda técnica que pode ser empregada é considerar

potenciais Woods−Saxon que reproduz exatamente as energias de ligação de cada um dos

dois nucleons de valência. Em seguida, essas funções de onda single particle são acopla-

das para gerar as funções de onda de dois nucleons. Embora, ambas as técnicas gerem

estados de duas partículas com energia de ligação idênticas, as funções de onda single

particle podem divergir entre si, pois os potencias que as geraram podem ser um pouco

diferentes. Consequentemente, as distribuições angulares podem sofrer algum efeito em

sua fase. Nesse trabalho, foi utilizada apenas a primeira técnica para se obter as seções

de choque de transferência.

A partir do ponto de vista da transferência de múltiplos nucleons, vários ca-

minhos possíveis podem ser considerados para descrever a reação 116Cd(20Ne,20O)116Sn.

Entretanto, o caminho que leva em conta o menor número de passos no mecanismo de

transferência é aquele em que temos a transferência, de forma direta, de dois prótons

(ou dois nêutrons) seguida da transferência de dois nêutrons (ou dois prótons), também

de forma direta, conforme pode ser observado na �gura 3.5. Nesse caso, temos que a

transferência dos quatros nucleons se dá por meio de dois passos. Por outro lado, esses
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processos podem competir com outros processos que eventualmente podem ocorrer. Ape-

nas para efeito de organização, chamaremos de caminho-1 aquele em que os dois prótons

são transferidos primeiro e, em seguida, os dois nêutrons. Analogamente, chamaremos

de caminho-2 aquele em que os dois nêutrons são transferidos primeiro e, em seguida, os

dois prótons. Na �gura 3.5, o caminho-1 pode ser identi�cado pela parte superior e o

caminho-2 pela inferior.

Fig. 3.5: Caminhos pelos quais a reação 116Cd(20Ne,20O)116Sn pode ocorrer, levando em conta

que dois nêutron (ou prótons) e dois prótons (ou nêutrons) são transferidos simulta-

neamente.

Uma vez que desejamos realizar um cálculo de transferência tão realístico quanto

possível, o esquema de coordenadas independentes (IC) foi utilizado, o qual considera que

dois nucleons são transferidos como partículas separadas espacialmente e a probabilidade

de cada um dos nucleons de valência popularem determinados estados single particle

é dada pelos fatores espectroscópicos. Diferentemente do modelo de cluster extremo,

que considera apenas os estados relacionados ao centro de massa do cluster (porque o

movimento relativo entre os nucleons que compõe o cluster é assumido como congelado)

e que a probabilidade do cluster estar nesse estado é de 100%, o método microscópico de

coordenadas independentes, além de levar em conta probabilidades realísticas, também
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leva em consideração os estados do movimento relativo que estão relacionados com as

diferentes formas que as duas partículas podem ser acopladas. Na �gura 3.6, é possível

observar algumas características dos modelos de coordenadas independentes (IC) e de

cluster extremo, do ponto de vista das coordenadas envolvidas.

Modelo 
de Cluster Coordenadas

Independentes

Transformação 
de Moshinsk 

Transformação 
de Moshinsk r r2r1 r

r

Fig. 3.6: Esquema de coordenadas independentes e de modelo de cluster.

As amplitudes espectroscópicas, que podem ser obtidas pela raiz quadrada dos

fatores espectroscópicos e são associadas à �força� dos estados single particle que podem

ser preenchidos por cada nucleon, são obtidas através do cálculo de estrutura nuclear

utilizando-se algum modelo em particular, como por exemplo, o modelo de camadas.

Dessa forma, à luz do modelo de camadas, o código NuShellX [2] foi utilizado para obter

as amplitudes espectroscópicas referentes aos overlaps dos projéteis e dos alvos. Para os

overlaps dos núcleos leves, utilizamos a interação zbm [27], que considera as órbitas 1p1/2,

1d5/2 e 2s1/2 como valência para nêutrons e prótons. Essa interação fenomenológica tem

fornecido informações espectroscópicas relevantes para os isótopos de oxigênio, com as

quais foram possíveis descrever muito bem as distribuições angulares experimentais refe-

rentes à transferência de dois nêutrons para os sistemas 18O+ 12,13C, 18O+ 16O, 18O+ 64Ni

e 18O + 28Si [28�33] e também descrever os dados experimentais relativos à transferência

de um nêutron para os sistemas 18O + 13C, 18O + 16O, 18O + 64Ni e 18O + 28Si [32�34].

Por outro lado, para os overlaps dos núcleos pesados, a interação jj45pna [35] foi usada

nos cálculos de estrutura, a �m de obter as amplitudes espectroscópicas. Essa interação

leva em consideração as órbitas 1f5/2, 2p3/2, 2p1/2 e 1g9/2 para os prótons de valência e

as órbitas 1g7/2, 2d5/2, 2d3/2, 3s1/2 e 1h11/2 para os nêutrons de valência. As amplitudes
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espectroscópicas utilizadas no cálculo microscópico de transferência de duas partículas são

mostradas nas tabelas do apêndice A.1 e os esquemas de acoplamentos considerados para

ambos os caminhos são mostrados nas �guras 3.7 e 3.8. Cabe ressaltar que, inicialmente,

não foi considerado excitações de nêutrons à órbita 1h11/2, uma vez que a simples inclusão

dessa órbita no cálculo de estrutura aumenta drasticamente a dimensão da matriz a ser

diagonalizada e, por limitação computacional, não pudemos realizar cálculos de estrutura

considerando o completo subespaço de valência para nêutrons.

Fig. 3.7: Esquema de acoplamentos considerados no cálculo de DWBA relativo ao caminho-1.

Na tabela 3.1, os resultados teóricos das seções de choque para a partição �nal,

obtidos através do método microscópico de coordenadas independentes, foram plotados

e podemos compará-los às seções choque experimentais, às quais acreditamos estarem

associadas, principalmente, ao processo de dupla troca de cargas. Como se pode observar,
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Fig. 3.8: Esquema de acoplamentos considerados no cálculo de DWBA relativo ao caminho-2.

os resultados obtidos, considerando o caminho-1, para a seção de choque relativa ao canal

�nal 20Ogs(0+) + 116Sngs(0+), cujo valor experimental são 12±2 nb, é cerca de cinco ordens

de grandezas inferior ao dado experimental e, considerando o caminho-2, é cerca de quatro

ordens de grandezas inferior ao valor mensurado. Uma análise similar pode ser feita acerca

dos resultados obtidos para a seção de choque referente à soma dos canais 20O1.67(2+) +

116Sngs(0+) e 20Ogs(0+) + 116Sn1.29(2+), cujo valor experimentalmente mensurado é de

16± 2 nb. Em outras palavras, os resultados obtidos para as seções de choque referentes

à soma dos canais supracitados estão muito abaixo do valor experimental.

Uma característica interessante, observada nessas medidas experimentais, é que o

canal 20Ogs(0+) + 116Sngs(0+) apresenta uma menor probabilidade de ser acessado quando

comparado à soma dos canais 20O1.67(2+) + 116Sngs(0+) e 20Ogs(0+) + 116Sn1.29(2+). Isso
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pode, provavelmente, estar relacionado ao caráter coletivo do(s) estado(s) excitado(s)

116Sn1.29(2+) e/ou 20O1.67(2+). Como veremos mais a frente, uma maneira de levar em

conta o grau de liberdade do movimento coletivo de nucleons, no núcleo, é considerar

um potencial de interação deformado que afeta o movimnento individual dos nucleons

induzindo-os ao movimento coletivo. Além disso, se esses estados excitados possuem

forte coletividade, espera-se que o mecanismo sequencial de transferência seja aquele que

melhor reproduza os dados, uma vez que, nesse caso, a interação de longo alcance, gerada

pelo movimento correlacionado de muitos nucleons (movimento coletivo), se sobreponha

à interação residual de curto alcance entre os dois nucleons transferidos, de modo que a

correlação nucleon-nucleon seja quebrada. Esse tipo de fenômeno tem sido observado nas

reações 64Ni(18O,16O)66Ni e 28Si(18O,16O)30Si à 84 MeV [32, 33]. Obviamente, o presente

caso é um pouco mais complexo pelo simples fato do canal 20Ogs(0+) + 116Sn1.23(2+) estar

sendo acessado tanto através da reação de transferência de dois nêutrons (two-neutron

pickup reaction) quanto através da reação de transferência de dois prótons (two-proton

stripping reaction). Isso signi�ca que é possível estudar, nessa mesma reação, o papel

da força de emparelhamento entre os dois prótons e os dois nêutrons transferidos, assim

como, sondar o papel da interação de longo alcance e de curto alcance nesses dois tipos

de transferência de nucleons.

Um passo adiante na nossa análise, foi realizar cálculos microscópicos usando as

amplitudes espectroscópicas derivadas do modelo de interação de bósons (IBM-2) para os

overlaps dos núcleos alvos de acordo com a técnica descrita na Ref. [3, 36]. Esse modelo

pode ser mais adequado para descrever a estrutura dos núcleos mais pesados que o níquel,

para o qual o cálculo do modelo de camadas pode ser muito limitado. O modelo microscó-

pico IBM-2 mostrou-se ser bastante adequado para obter as amplitudes espectroscópicas

dos núcleos pesados e, recentemente, foi possível descrever com sucesso as distribuições

angulares para a transferência de dois nêutrons na reação 18O+64Ni à 84 MeV [32]. De

posse dessas amplitudes espectroscópicas, a seção de choque para o canal 20Ogs(0+) +
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20
Ogs(0

+
) + 

116
Sngs(0

+
)
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O1.67(2

+
) + 

116
Sngs(0

+
)

20
Ogs(0

+
) + 

116
Sn1.23(2

+
)

2p-2n 4,90 x 10
-5

3,22 x 10
-4

2,17 x 10
-5

2n-2p 5,77 x 10
-4

1,13 x 10
-3

6,61 x 10
-5

2p-2n 1,83 x 10
-5

1,43 x 10
-4

4,79 x 10
-7

2n-2p 8,42 x 10
-4

2,63 x 10
-3

7,71 x 10
-6

Mecanismo 

de reação

Partição final

Seções de choque obtidas utilizando amplitudes espectroscópicas do modelo IBM-2

obs: todas as seções de choque estão em nb.

Tab. 3.1: Seções de choque integradas no intervalo angular de 3 a 13 graus, relativas aos ca-

nais 20Ogs(0
+)+116 Sngs(0

+), 20O1.67(2
+)+116 Sngs(0

+) e 20Ogs(0
+)+116 Sn1.29(2

+),

respectivamente. Os resultados foram obtidos utilizando tanto amplitudes espectros-

cópicas calculadas com o modelo de camadas, quanto com o modelo IBM-2.

116Sngs(0+) foi calculada e o resultado obtido foi cerca de cinco ordens de magnitude

menor em relação ao dados experimental (∼ 12 ± 2 nb), enquanto que, ao considerar o

segundo caminho, obtivemos uma seção de choque com quatro ordens de grandeza infe-

rior ao dado mensurado. Esses resultados são completamente semelhantes àqueles obtidos

com as amplitudes espectroscópicas calculadas usando o modelo de camadas.

É importante destacar que o processo de transferência de múltiplos nucleons na

reação 116Cd(20Ne,20O)116Sn, considerado neste trabalho, é, naturalmente, no mínimo, um

processo de segunda ordem porque ele passa por, pelo menos, uma partição intermediária.

Os resultados iniciais de nossos cálculos para a seção de choque de transferência relativa ao

canal �nal 20Ogs(0
+) +116 Sngs(0

+), utilizando-se o modelo de coordenadas independentes,

mostram que a relevância do processo de transferência de múltiplos nucleons é bastante

pequena, quando comparamos à ordem de magnitude da seção de choque experimental.

Sendo um indício de que o fenômeno de dupla troca de cargas seja o principal processo

ocorrendo na reação.

A partir desses resultados, pode-se a�rmar, inicialmente, que a seção de choque

do canal de transferência de dois passos, ou seja, a transferência de dois prótons (ou

dois nêutrons) seguida da transferência de dois nêutrons (ou dois prótons), utilizando
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amplitudes espectroscópicas tanto do modelo de camadas, quanto do método IMB-2, é

muito menor que a seção de choque da reação de dupla troca de carga.

3.2 Descrição teórica das transferências de dois nêutrons, na reação

116Cd(20Ne,22Ne)114Cd, e de dois prótons, na reação 116Cd(20Ne,18O)118Sn

Até aqui temos obtidos resultados para a seção de choque da partição �nal

20O+116Sn muito abaixo dos valores experimentais. Uma maneira de veri�car se o pro-

cedimento utilizado para a obtenção dos resultados está correto é analisar as seções de

choque correspondentes aos canais da partição intermediária, após a transferência dos

dois prótons ou dos dois nêutrons. No momento, apenas dispomos dos valores absolu-

tos das seções de choque referentes ao canais intermediários 11 18Ogs(0+) + 118Sngs(0+) e

18Ogs(0+) + 118Sn1.23(2+), para a transferência de dois prótons, e aos canais 22Negs(0+)

+ 114Cdgs(0+) e 22Negs(0+) + 114Cd0.558(2+), para a transferência de dois nêutrons (ver

�gura 3.5), o que já é um bom começo para confrontar teoria e experimento.

De fato, experimentalmente, as seções de choque de transferência de dois prótons,

relacionadas ao estado fundamental da partição intermediária [18Ogs(0+) + 118Sngs(0+);

caminho-1] e aquela associada ao canal 18Ogs(0+) + 118Sn1.23(2+) foram aferidas nos valo-

res de 33±10 nb e 140±42 nb (integradas de 4 a 14 graus), respectivamente. Enquanto que,

considerando a reação de transferência de dois nêutrons, as seções de choque mensuradas

para os canais 22Negs(0+) + 114Cdgs(0+) e 22Negs(0+) + 114Cd0.558(2+) foram 450± 201 nb

e 418±187 nb, respectivamente, integradas no intervalo de 4.5 a 14.5 graus. Comparando

os valores experimentais com os resultados teóricos da transferência de dois prótons e de

dois nêutrons (ver na tabela 3.2) para essas partições, encontramos uma boa concordância

entre teoria e experimento quando consideramos que, tanto os dois nêutrons quando os

dois prótons, são transferidos simultaneamente. Exceto para o resultado obtido para a

11 Os números atômicos (Z) e de nêutrons (N) dos núcleos pertencentes às partições após a transferência

de dois prótons ou de dois nêutrons são: 114Cd, Z= 48 e N = 66; 118Sn, Z= 50 e N = 68; 20Ne, Z= 10 e

N = 12; 18O, Z= 8 e N = 10
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Seções de Choque (nb) 

Canal Final Exp. 

Teoria 

Espec. Amp. (NushellX) 
Espec. Amp. 

(IBM2) 

IC 

DWBA 

Seq 

DWBA 

IC 

CRC 

Seq 

CCBA 
IC DWBA 

18Ogs(0+) + 118Sngs(0+) 33 ± 10 30 12 19 5.4 27 

18Ogs(0+) + 118Sn1.229(2+) 200 ± 60 1.5 0.3 1.0 0.1 0.7 

22Negs(0+) + 114Cdgs(0+) 450 ± 201 446 98 306 92 538 

22Negs(0+) + 114Cd0.558(2+) 418 ± 187 588 39 477 30 7.8 

 

 

 

 

Tab. 3.2: Seções de choque obtidas para a transferência de dois nêutrons e dois prótons refe-

rentes às reações 116Cd(20Ne,22Ne)114Cd e 116Cd(20Ne,18O)118Sn, respectivamente.

Os resultados foram obtidos utilizando tanto amplitudes espectroscópicas calculadas

com o modelo de camadas, quanto com o modelo IBM-2. Mais detalhes sobre os

resultados apresentados na tabela são dados no texto.

transferência de dois prótons em que o 118Sn é encontrado no estado de excitação 1.23(2+)

e o 18O é encontrado no seu estado fundamental. Nesse caso, em particular (conforme

pode ser visto na tabela 3.2), é possível observar uma diferença, entre a predição teó-

rica e experimento, de cerca de duas ordens de grandezas. Algumas indagações podem

ser levantadas sobre essa incongruência: a) o modelo de estrutura e/ou a interação fe-

nomenológica usados para calcular as amplitudes espectroscópicas referente ao overlap

〈116Cdgs(0
+)|118Sn1.23(2+)〉 podem não ser adequado; b) o potencial óptico pode não ser o

adequado; c) a base de estados utilizada nos esquemas de acoplamentos não é su�ciente,

principalmente em se tratando da transferência sequencial dos dois prótons em que esta-

dos de excitação mais elevados podem ser mais prováveis de serem populados na partição

intermediária [19F + 117In] e d) os dados aferidos para esse canal podem estar relacionados

a mais de um canal, como por exemplo, ao canal 18O1.98(2+) + 118Cdgs(0+). Discutiremos

em mais detalhes esses pontos mais a frente.

Outra discordância que pode ser observada entre teoria e experimento diz res-

peito ao canal 22Negs(0+) + 114Cd0.558(2+), referente à transferência de dois nêutrons,
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utilizando amplitudes espectroscópicas provenientes do modelo IBM-2 (ver tabela 3.2).

Aparentemente, a divergência de ambos os resultados teóricos, tanto o obtido com am-

plitudes do modelo de camadas quanto do modelo IBM-2 para aquele canal, está rela-

cionada à diferença entre as amplitudes espectroscópicas correspondentes ao overlap do

alvo
〈

114Cd0.558(2+)|116Cdgs(0
+)
〉
(ver tabela do apêndice A.1). Note que todos os valo-

res teóricos obtidos, considerando o mecanismo sequencial para a transferência dos dois

nucleons, estão abaixo dos valores experimentalmente mensurados. Esses resultados, de

certa forma, apontam na direção de que o mecanismo de transferência simultânea de dois

nucleons é predominante. Nesse momento, ressalva-se de que ainda é necessário ampliar

a base de estados da partição intermediária quando o mecanismo sequencial é levado em

conta. De fato, como veremos mais a frente, mesmo ampliando a base de estados do

117In, a seção de choque de transferência não reproduz o valor experimental mensurado

relacionado ao canal em que o 118Sn está no estado 1.23(2+) e o 18O está no estado fun-

damental. Entretanto, para acessar o estado 118Sngs, o mecanismo sequencial se torna tão

importante quanto o mecanismo direto.

Pode-se argumentar que o fato das seções de choque relativas à transferência

de dois nêutrons, obtidas considerando o mecanismo de transferência simultânea ou se-

quencial dos dois nêutrons, não serem congruentes pode estar fundamentado nos overlaps

〈20Negs(0
+)|21Negs(3/2

+)〉 e 〈21Negs(3/2
+)|22Negs(0

+)〉, os quais não puderam ser construí-

dos, uma vez que o modelo espacial considerado no cálculo de estrutura dos núcleos leves

não leva em conta a órbita 1d3/2. A �m de checar a força do acoplamento entre esses es-

tados, podemos considerar esses overlaps com amplitudes espectroscópicas iguais a 1. Os

resultados mostraram que esse acoplamento, embora podendo ser importante, não torna

a transferência sequencial de dois nêutrons como sendo a mais provável nessa reação, uma

vez que o valor absoluto para a seção de choque dos canais �nais mensurados permanece-

ram abaixo do resultado obtido para a transferência simultânea dos dois nêutrons. Para

reforçar nossa argumentação, calculamos miscroscopicamente as amplitudes espectroscó-
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picas, referentes aos overlaps entre projétil e ejétil envolvidos nessa reação, considerando

um modelo espacial que incluísse as órbitas 1p3/2 e 1d3/2, no conjunto de orbitais ativos,

para a descrição da estrutura desses núcleos. Nesse contexto, a interação fenomenológica

psdmod [37, 38] foi considerada no modelo de camadas a �m de extrair essas informa-

ções espectroscópicas, as quais foram listadas nas tabelas dos apêndices A.1 e A.2. Como

pode ser observado nas tabelas mencionadas, a relevância do estado single particle 1d3/2

quando acoplado ao 20Negs(0
+) ou ao 21Negs(3/2

+) é comparadamente menor àquela atri-

buída ao orbital 1d5/2, conforme o cálculo de estrutura aponta. Isso tende a tornar fraca

a contribuição dos fatores de forma associados aos overlaps 〈20Negs(0
+)|21Negs(3/2

+)〉

e 〈21Negs(3/2
+)|22Negs(0

+)〉 no mecanismo de transferência, uma vez que as amplitudes

relacionada aos respectivos overlaps são pequenas.

Talvez seja mais interessante observar o comportamento das distribuições angu-

lares das partições intermediárias para que seja possível extrair mais detalhes sobre os

processos de reação. Na Figura 3.9, mostramos as distribuições angulares teóricas asso-

ciadas às partições intermediárias (caminhos 1 e 2) e partição �nal, considerando ambos

os caminhos.

Existe uma diferença notável entre as distribuições angulares quando a transfe-

rência de dois prótons ou dois nêutrons é considerada (ver �gura 3.9). A oscilação rápida

veri�cada nas �guras 3.9 c e d tem sido associada à presença da forte atração do potencial

nuclear [39�41] na reação de transferência de dois prótons que, para reproduzir o compor-

tamento oscilante da distribuição angular, foi utilizado um potencial fraco na superfície

nuclear na parte imaginária do potencial óptico. Em nossos cálculos, utilizamos apenas

o potencial double folding São Paulo para as partes reais e imaginárias. Por outro lado,

ao considerar a transferência de dois nêutrons (ver �guras 3.9 a e b), observa-se um com-

portamento em forma de sino para a distribuição angular. Esse efeito pode ser justi�cado

considerando um raio um pouco maior do que a soma dos raios do projétil e do alvo de

modo que, dentro desse raio, a partícula pode ser absorvida, causando a diminuição da
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Fig. 3.9: Distribuições angulares das partições intermediárias [22Ne+114Cd e 18O+118Sn] obti-

das por meio dos cálculos de DWBA e considerando as amplitudes espectroscópicas

tomadas dos cálculos de estrutura de modelo de camadas e IBM-2.

seção de choque de transferência de dois nêutrons e, além desse raio, também é observada

uma diminuição da distribuição angular porque, nesse caso, os dois nêutrons estão longe

para interagir. Em seguida, é observada uma seção de choque máxima em relação à co-

lisão próxima ao ângulo de grazing [40]. Na referência [42], o detalhe das oscilações da

distribuição angular a ângulos dianteiros, correspondente à transferência de dois nêutrons

na reação 60Ni(18O,16O)62Nigs à 65 MeV, puderam ser reproduzidas utilizando-se a apro-

ximação de ondas distorcidas com um potencial óptico fortemente absortivo no interior
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nuclear e fracamente absortivo na superfície do núcleo.

Outro passo em nossa análise foi considerar os acoplamentos dos estados funda-

mentais do projétil e do alvo com seus respectivos estados excitados mais baixo, a �m

de veri�car a relevância desses acoplamentos sobre as distribuições angulares no canal

de saída. Assim sendo, consideramos, inicialmente, o estado de quadrupolo de um fônon

20Ne1.634(2+) e, levando em conta a natureza vibracional do alvo, o estado de quadru-

polo de um fônon 116Cd0.513(2+), assim como, o de dois fônons 116Cd [116Cd1.213(2+),

116Cd1.219(4+), 116Cd1.283(0+)] foram considerados no esquema de acoplamentos. A cone-

xão com os estados coletivos do projétil e do alvo pôde ser realizada considerando-se que,

tanto a parte coulombiana quanto a nuclear do potencial óptico foram deformadas [13].

Nesse caso, o raio nuclear se torna dependente das coordenadas angulares θ e φ cuja

dependência será determinada de acordo com a natureza coletiva do núcleo [43]. Por

exemplo, o núcleo pode ser esfericamente simétrico e possuir vibrações em torno dessa

forma esférica ou ele pode ter uma deformação permanente e ser axialmente simétrico.

Nesses casos, o raio nuclear poderia ser expressos das seguintes formas, respectivamente:

R = R0

[
1 +

∑
λµ

αλµYλµ(θ, φ)

]
, (3.2a)

R = R0

[
1 +

∑
λ

βλYλ0(θ′)

]
. (3.2b)

Então, de uma forma geral, o potencial deformado será escrito como U(R) → U(R) +

∆U(R, ξ). O termo que representa a deformação U(R, ξ) pode ser expandido em multi-

polo, de modo que, U(R, ξ) =
∑

λµ Uλµ(R, ξ)Y ∗λµ. Invertendo essa expressão, obtemos

Uλµ(R, ξ) =

∫
∆U(R; ξ)Yλµ(θ, φ)d(R̂). (3.3)

Por outro lado, ∆U(R; ξ) também pode ser expandida na séria de potência de Taylor [13]

dada por

∆Uλµ(R, ξ) =
∑
n=1

(
R0

∑
λµ αλµY

∗
λµ(θ, φ)

)n
n!

[
dnU(R0)

dRn
0

]
, (3.4)
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cuja primeira ordem da expansão, n = 1, é

∆U1
λµ(R, ξ) =

(
R0

∑
λµ

αλµY
∗
λµ(θ, φ)

)[
dU(R0)

dR0

]
. (3.5)

O trucamento dessa expansão à primeira ordem só é válida para pequenas deformações.

Levando a equação 3.5 na equação 3.3, obtemos a parte radial de multipolaridade λ do

potencial

U1
λµ(R, ξ) =

∫ (
R0

∑
λ′µ′

αλ′µ′Y
∗
λ′µ′(θ, φ)

)[
dU(R0)

dR0

]
Yλµ(θ, φ)d(R̂), (3.6)

U1
λµ(R, ξ) = R0αλµ

[
dU(R0)

dR0

]
. (3.7)

Para um núcleo com deformação permanente, o procedimento para acessar os

estados coletivos é semelhante. A parte nuclear do potencial óptico Uα(Rα) se torna

Uα(R− δ(R′)) e a função δ(R′) é expandida em multipolos
∑

λ δλYλ0(θ′, φ′). Sendo, θ′ e

φ′ as coordenadas angulares no sistema de referência intrínseco12. No sistema de referência

�xo, Yλ0(θ′, φ′) se transforma como
∑

λµD
λ
µ0Yλµ(θ, φ), de modo que

Uα(R− δ(R̂
′
)) =

∑
λµ

Uλ(R)Dλ
µ0Yλµ(R̂). (3.8)

Uλ(R) será dado pela equação 3.7 com αλµ sendo substituído por βλ. Dλ
µ0 é a matriz de

rotação [44].

A deformação da interação coulombiana entre os núcleos colisores também é ob-

tida pela expansão em multipolos dessa interação, de sorte que os termos radiais de

potencial com multipolaridade λ é dado por

V λ
c (R) =

√
4πZe2

2λ+ 1

〈If ||Eλ||Ii〉
Rλ+1

, R > Rc (3.9a)

V λ
c (R) =

√
4πZe2

2λ+ 1

Rλ

R2λ+1
c

〈If ||Eλ||Ii〉 , R ≤ Rc (3.9b)

12 Considerando o modelo rotacional, δλ = R0βλ está relacionado ao alcance da deformação (deforma-

tion length) e βλ é conhecido como parâmetro de deformação.
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Sendo, 〈If ||Eλ||Ii〉, o elemento de matriz reduzido de transição elétrica entre o estado

inicial (Ii) e �nal (If ); Rc, o raio de coulomb que pode ser calculado considerando a

seguinte suposição Rc = R0c

(
A

1/3
p + A

1/3
t

)
. Ai=p,t são as massas do núcleos projétil e

alvo.

Em nossa presente análise, as deformações de quadrupolo β2 = 0.720, para o

20Ne, e β2 = 0.135, para o 116Cd, foram retiradas da sistemática de Raman [45]. Esses

parâmetros de deformação são importantes para calcular o elemento de matriz reduzido

intrínseco, referente à transição de quadrupolo elétrica, e o alcance da deformação de qua-

drupolo δ2, relacionadas às deformações coulombiana e nuclear, respectivamente. Uma

vez que, na partição de entrada, estamos considerando os acoplamentos com estados ine-

lásticos explicitamente, a parte imaginária do potencial óptico na partição de entrada

foi renormalizada, multiplicando-a pelo coe�ciente 0.60. A redução desse coe�ciente de

0.78 para 0.60 se faz necessária, uma vez que estamos adicionando acoplamentos expli-

citamente no canal de entrada, do contrário, estaríamos realizando dupla contagem dos

canais inelásticos no potencial [12]. Além disso, do ponto de vista do mecanismo de reação

a ser considerado, a inclusão dos acoplamentos com os canais inelásticos na partição de

entrada nos leva a considerar os métodos de canais de reações acopladas (coupled reaction

channel - CRC ), para a transferência simultânea de dois nucleons, e canais acoplados na

aproximação de Born (coupled channel Born approximation - CCBA). Os novos esquemas

de acoplamentos podem ser vistos nas �guras 3.10 e 3.11
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Fig. 3.10: Esquemas de acoplamentos para os overlaps do projétil e do alvo considerados nos

cálculos de transferência simultânea de dois prótons e dois nêutrons.



3. Análise da transferência de múltiplos nucleons na reação 116Cd(20Ne,20O)116Sn à 306 MeV 92

Fig. 3.11: Esquemas de acoplamentos para os overlaps do projétil e do alvo considerados nos

cálculos de transferência sequencial de dois prótons e dois nêutrons.
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Nas �guras 3.12 e 3.13, pode-se comparar os efeitos causados na distribuição an-

gular de transferência pela inclusão dos estados inelásticos na partição de entrada. Os

resultados mostram que a presença do estado excitado de 2+
1 do 20Ne e o estado de quadru-

polo de um e dois fônons do 116Cd produziram um deslocamento de fase nas distribuições

angulares, principalmente em relação à reação de transferência de dois prótons (stripping

reaction) e aumentaram a magnitude das oscilações. A diminuição das seções de choque

(ver tabela 3.2), após a inclusão do acoplamento com esses estados inelásticos, sugere que

parte do �uxo que estavam sendo contabilizados no canais 22Negs+114Cdgs(114Cd0.558) e

18Ogs+118Sngs(118Sn1.229) foram removidos e perdidos para os outros canais. As mudanças

são mais fortes no processo de transferência de dois nêutrons, como podem ser vistas na

�gura 3.12. De fato, as seções de choque diferenciais abaixo do ângulo de grazing dimi-

nuem apenas quando o acoplamento com o 20Ne(2+
1 ) está ligado, além de fazer surgir uma

mudança de fase. Caso contrário, o efeito causado pelos acoplamentos com os estados

116Cd(2+
1 ) e 116Cd(2+

2 , 4+
1 , 0+

2 ), quando o 20Ne(2+
1 ) está desligado, é aumentar as seções

choque como pode ser visto na �gura 3.14. Os resultados obtidos para o comportamento

da distribuição angular, na transferência de dois nêutrons, foram relatados por [40] em

reações envolvendo projétil leve a energias um pouco acima da barreira, os quais Kahana

e Baltz argumentam que não se pode esperar a persistência do mesmo comportamento

de único pico (forma de sino) na distribuição angular a energias muito acima da barreira.

Recentemente, esse comportamento da distribuição angular em forma de sino foi obser-

vado na transferência de dois nêutrons na reação 18O +64Ni [32], a uma energia incidente

de 84 MeV.

Com objetivo de entender a razão da discordância entre a predição teórica e va-

lor experimental para seção de choque de transferência de dois prótons em que 118Sn é

deixado no primeiro estado excitado 1.23(2+) e o 18O, no estado fundamental, realizamos

alguns testes para veri�car a sensibilidade dos resultados. Inicialmente, aumentamos a

base de estados correspondente à partição intermediária [19F +117 In]. Foram introduzi-
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Fig. 3.12: Distribuições angulares das partições intermediárias [22Ne+114Cd e 18O+118Sn] ob-

tidas por meio dos cálculos de DWBA e considerando as amplitudes espectroscópicas

tomadas dos cálculos de estrutura de modelo de camadas.

dos estados excitados do 117In até aproximadamente 2.42 MeV. A �gura 3.15 ilustra os

novos acoplamentos introduzidos no cálculo de transferência sequencial de dois prótons.

Embora a seção de choque tenha aumentado aproximadamente uma ordem de grandeza, o

resultado ainda é cerca de duas ordens de grandeza abaixo do valor experimental. Em se-

guida, considerando o modelo de coordenadas independentes, introduzimos acoplamentos

na partição �nal considerando a deformação do potencial coulombiano e da parte real do

potencial nuclear. Esses acoplamentos se mostraram importantes, pois houve um pequeno
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Fig. 3.13: Distribuições angulares obtidas a partir dos cálculos de DWBA para a reação de

transferência de dois prótons 116Cd (20Ne, 18O)118Sn (pickup reaction).

aumento na seção de choque, porém não o su�ciente para dar uma descrição do valor ex-

perimental. Os parâmetros de deformação utilizados para o 18O e 118Sn foram β2 = 0.365

e β2 = 0.110 [45], respectivamente. Por �m, ainda considerando o cálculo em que os

dois nucleons são simultaneamente transferidos, levantamos a seguinte hipótese: após a

transferência dos dois prótons, ambos os núcleos na partição �nal (18O +118Sn) possuem

a camada fechada para prótons necessitando de um esforço energético maior para acessar

os seus respectivos estados 2+
1 e outros estados mais elevados por excitação de prótons.
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Fig. 3.14: Efeitos produzidos pela inclusão de estados inelásticos na partição de entrada. Os

detalhes serão discutidos no texto.

Isso justi�caria um potencial óptico menos absortivo na superfície nuclear. Seguindo

essa hipótese, usamos um potencial interno do tipo Woods-Saxon na parte imaginária

do potencial óptico na partição de saída com os parâmetros geométrico Vw = 240 MeV,

rw = 1.06fm e aw = 0.20fm. De fato, há um aumento signi�cativo na seção de choque

quando esse procedimento é considerado, embora os resultados ainda estejam abaixo dos

dados por um fator 4. As seções de choque obtidas para os canais 18Ogs(0
+)+118Sngs(0

+)

e 18Ogs(0
+)+118Sn1.23(2+) foram, respectivamente, 88.7 nb e 58.0 nb (para ser comparado
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com respectivos os valores experimentais 33± 10 nb e 140± 42 nb . Entretanto, é possível

que o valor mensurado esteja, não apenas relacionado ao canal 18Ogs(0
+)+118Sn1.23(2+),

mas também ao canal 18O1.98(2+)+118Sngs(0
+). Nesse caso, ao somar as seções de choque

obtém-se o valor de 240.2 nb o qual reproduz o valor experimental. Note que, o canal

18O1.98(2+)+118Sngs(0
+) parece ser mais importante que o canal 18Ogs(0

+)+118Sn1.23(2+),

uma vez que aquele é mais provável de ser acessado (seção de choque obtida para o canal

18O1.98(2+)+118Sngs(0
+) foi de 184.2 nb).
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Fig. 3.15: Esquema de acoplamentos considerado na reação de transferência de dois prótons.
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3.3 Estimativa da ordem de grandeza das seções de choque dos múltiplos

caminhos de transferência, na reação 116Cd(20Ne,20O)116Sn à 306 MeV.

Retornemos à análise da seção de choque referente à partição �nal 20O +116Sn.

Discutimos, na Seção 3.1, sobre os resultados obtidos por cálculos referentes a apenas dois

caminhos e duas possíveis reações. Além disso, veri�camos que o método empregado para

o obtenção das correspondentes seções de choque tem conseguido descrever, com sucesso,

os dados experimentais das seções de choque de transferência de dois nêutrons, na reação

116Cd(20Ne,22Ne)114Cd, e de dois prótons, na reação 116Cd(20Ne,18O)118Sn, que compõem

o primeiro passo da reação 116Cd(20Ne,20O)116Sn, em que o fenômeno de dupla troca de

cargas é observado. Isso nos deixa con�antes nos próximos resultados que apresentaremos

neste trabalho. Entretanto, como já mencionado, existem muitas outras possíveis reações

a serem consideradas. A �gura 3.16 ilustra a real problemática do cálculo de transferência

de múltiplos nucleons porque envolve muitas possíveis reações que, em princípio, deveriam

ser levadas em conta em um único cálculo. Porém, ao invés de realizarmos esse cálculo

complicado diretamente, podemos, primeiro, analisar qual é a ordem de magnitude da

seção de choque de cada processo. Isso nos fornecerá uma informação qualitativa da

magnitude do efeito da interferência do canal de transferência com o processo de dupla

troca de cargas, o qual é o nosso objetivo maior.

De acordo com a �gura 3.16, precisamos realizar cálculos das amplitudes espec-

troscópicas para um número signi�cativo de overlaps, tanto para os núcleos leves quanto

para os núcleos pesados. Para os núcleos leves, mantivemos o uso da interação fenome-

nológica zbm para calcular as amplitudes espectroscópicas referentes a estados de um

partícula (single particle state), assim como para estados de duas partículas (two particle

state). Analogamente, a interação efetiva jj45pna foi usada para extrair as informa-

ções espectroscópicas relativas aos overlaps entre os estados dos núcleos pesados. Além

disso, foi mantida a restrição no espaço de valência dos nêutrons, em que forçamos a

não possibilidade de excitação de nêutrons para o orbital 1h11/2. Essa restrição afetará,
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Fig. 3.16: Esquema completo de reações que devem ser tratadas no estado da reação de dupla

troca de cargas referente ao sistema 116Cd(Ne,20O)116Sn.

principalmente, a construção de funções de onda overlaps de um nêutron em que haja

mudança de paridade entre o estado inicial e �nal.

Obviamente, se quisermos descrever os autoestados de ambas as paridades dos

núcleos pesados considerados neste trabalho e, ao mesmo tempo, levar em conta todas as

possíveis transições de ambos, prótons e nêutrons, no que tange aos overlaps dos autoesta-

dos desses núcleos, é necessário considerar um amplo e igual espaço de valência para esses

nucleons. Isso sugere a necessidade de se construir uma interação que possa descrever

bem as características estruturais desses núcleos e que tome como base os estados single

particle 1f7/2, 1f5/2, 2p3/2, 2p1/2, 1g9/2, 1g7/2, 2d5/2, 2d3/2, 3s1/2 e 1h11/2. Naturalmente,

esse é um modelo espacial muito amplo e, além de requerer computadores extremamente

rápidos, pode se tornar, em muitas das vezes, impraticável o cálculo estrutural de modelo
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de camadas.

Nas tabelas 3.3 e 3.4, é possível observar os autovalores de energia de todos

os núcleos, leves e pesados, considerados nesses cálculos de transferência e compará-los

àqueles obtidos por meio do cálculo de estrutura nuclear usando o modelo de camadas.

Como se pode observar, o espectros de energias mais baixas dos núcleos leves (par-par,

par-ímpar, ímpar-par, ímpar-ímpar) 20,21,22Ne,19,20,21F e 18,19,20O foram razoavelmente bem

descrito utilizando a interação efetiva zbm [27]. Assim como, com a interação jj45pna

[35] foi possível descrever de forma razoável os espectros de energias mais baixas dos

núcleos pesados (par-par, par-ímpar, ímpar-par, ímpar-ímpar) 114,115,116Cd,116,117,118Sn e

115,116,117In, os quais estão sendo levados em conta neste trabalho.

A partir desse momento, todos os resultados teóricos para as seções de choque e

distribuições angulares que serão apresentados, foram obtidos com o uso das amplitudes

espectroscópicas calculadas usando o modelo de camadas.

Os resultados obtidos para a seção de choque da partição �nal, integrada no

intervalo angular de 3 a 13 graus e utilizando as amplitudes espectroscópicas obtidas pelo

cálculo do modelo de camadas com a interação jj45pna, podem ser vistos na tabela 3.5.

A partir dessa tabela, podemos comparar todos os resultados teóricos obtidos para a seção

de choque dos canais 20Ogs(0
+)+116Sn, 20O1.67(2+)+116Sngs(0

+) e 20Ogs(0
+)+116Sn1.29(2+)

aos respectivos valores experimentais, os quais estão sendo associados ao processo de

dupla troca de cargas. Os resultados teóricos indicam que o canal de transferência de

múltiplos nucleons é completamente desprezível quando comparado ao canal de dupla

troca de cargas.

Nas �guras 3.17 e 3.18 estão representadas as distribuições angulares para os

canais da partição �nal, associadas a cada caminho ilustrados no esquema de reações da

�gura 3.16. Em particular, na �gura 3.17, (a) e (b) se referem às distribuições angulares

considerando apenas os estados fundamentais dos núcleos de cada partição, enquanto que

(c) e (d) se referem aos resultados levando em conta acoplamentos com os estados excitados
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Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE|

0+ 0 0 0 3/2
+

0 0 0 0+ 0 0 0

2
+
1,634 1,722 0,088 5/2

+
0,351 0,501 0,15 2

+
1,275 1,207 0,068

4
+
4,248 5,066 0,818 7/2

+
1,746 1,607 0,139 4

+
3,357 3,283 0,074

2
-
4,967 5,105 0,138 1/2

-
2,789 2,686 0,103 2

+
4,456 5,848 1,392

3
-
5,621 5,806 0,185 1/2

+
2,794 3,940 1,146 2

-
5,146 7,176 2,03

1
-
5,788 6,781 0,993 9/2

+
2,866 3,366 0,5 1

+
5,330 6,886 1,556

Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE|

0+ 0 0 0 5/2
+

0 0 0 0+ 0 0 0

2
+
1,982 2,044 0,062 3/2

+
0,096 0,572 0,476 2

+
1,674 2,610 0,936

4
+
3,555 3,711 0,156 1/2

+
1,472 1,548 0,076 4

+
3,571 4,144 0,573

0
+
3,634 3,746 0,112 9/2

+
2,372 2,789 0,417 2

+
4,072 4,008 0,064

2
+
3,920 4,070 0,15 7/2

+
2,779 2,132 0,647 0+ 4,457 4,768 0,311

1
-
4,456 4,499 0,043 (3/2

+
) 3,067 3,592 0,525 4

+
4,850 5,226 0,376

Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE|

1/2
+

0 0 0 2
+

0 0 0 5/2
+

0 0 0

1/2
-
0,110 0,503 0,393 3

+
0,656 0,349 0,307 1/2

+
0,280 0,164 0,116

5/2
+
0,197 0,409 0,212 4

+
0,823 0,818 0,005 1/2

-
1,101 1,287 0,186

5/2
-
1,346 1,855 0,509 1

-
0,984 1,490 0,506 3/2

+
1,730 2,117 0,387

3/2
-
1,459 2,235 0,776 1

+
1,057 1,100 0,043 (7/2

+, 
9/2

+
) 1,755 1,790 0,035

3/2
+
1,554 2,485 0,931 2

-
1,309 1,680 0,371 3/2

-
2,040 2,392 0,352

20
F

21
F

20
Ne

21
Ne

22
Ne

18
O

19
O

20
O

19
F

Tab. 3.3: Espectro de energia experimental dos núcleos leves comparados aos obtidos com o

cálculo de modelo de camadas usando a interação zbm. Os valores da energia dos

estados estão em MeV.
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Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE|

0+ 0 0 0 1/2
+

0 0,384 0,384 0+ 0 0 0

2
+
1,294 0,880 0,414 3/2

+
0,159 0,000 0,159 2

+
1,230 0,712 0,518

0+ 1,757 1,282 0,475 11/2
-
0,315 - - 0+ 1,758 2,041 0,283

0+ 2,027 1,674 0,353 7/2
+
0,712 0,811 0,099 2

+
2,043 1,492 0,551

2
+
2,112 1,353 0,759 3/2

+
1,005 0,916 0,089 0+ 2,057 2,430 0,373

2
+
2,225 1,712 0,513 5/2

+
1,020 0,748 0,272 4

+
2,280 2,007 0,273

Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE|

0+ 0 0 0 1/2
+

0 0,325 0,325 0+ 0 0 0

2
+
0,558 0,604 0,046 11/2

-
0,181 2,195 2,014 2

+
0,513 0,740 0,227

0+ 1,135 1,264 0,129 3/2
+
0,229 0,000 0,229 2

+
1,213 1,782 0,569

2
+
1,210 1,074 0,136 5/2

+
0,361 0,534 0,173 4

+
1,219 1,712 0,493

4
+
1,284 1,543 0,259 7/2

-
0,394 1,891 1,497 0+ 1,283 1,526 0,243

0
+
1,305 2,117 0,812 9/2

-
0,417 2,141 1,724 0+ 1,380 2,949 1,569

Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE| Jπ Eexp. ENushellX |ΔE|

9/2
+

0 0 0 1
+

0 0 0 9/2
+

0 0 0

1/2
-
0,336 0,356 0,02 5

+
0,128 0,720 0,592 1/2

-
0,315 0,007 0,308

3/2
-
0,597 0,782 0,185 4

+
0,223 0,742 0,519 3/2

-
0,589 0,583 0,006

3/2
+
0,829 0,586 0,243 2

+
0,273 0,588 0,315 3/2

+
0,660 0,781 0,121

1/2
+
0,864 0,545 0,319 8

-
0,290 2,904 2,614 7/2

+
0,748 1,350 0,602

7/2
+
0,934 0,907 0,027 4

+
0,313 1,211 0,898 1/2

+
0,750 0,484 0,266

114
Cd

115
Cd

116
Cd

115
In

116
In

117
In

116
Sn

117
Sn

118
Sn

Tab. 3.4: Espectro de energia experimental dos núcleos pesados comparados aos obtidos com

o cálculo de modelo de camadas usando a interação jj45pna. Os valores da energia

dos estados estão em MeV.
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das partições intermediárias. Os resultados ilustrados na �gura 3.18 já incorporam os

efeitos da inclusão dos estados excitados das partições intermediárias. É nítida, ao analisar

a �gura 3.17, a importância dos acoplamentos com os estados excitados das partições

intermediárias, de modo que podemos destacar alguns pontos importantes, a partir dos

resultados ilustrados nessas �guras. Tais como:

a) Quando apenas os estados fundamentais dos núcleos são considerados nos

esquemas de acoplamentos, o mecanismo direto de transferência de dois prótons (dois

nêutrons) seguido da transferência de dois nêutrons (dois prótons) parece ser o mais im-

portante e poderíamos ser levado a concluir erroneamente que, tanto os dois nêutrons

quanto os dois prótons, possuem um alto grau de correlação durante o processo de trans-

ferência;

b) Com a inclusão dos estados excitados nas partições intermediárias, outras

reações se tornam relevantes em comparação àquela em que os dois nucleons, em cada

passo, são simultaneamente transferidos (curvas marrons). Isso destaca a importância do

mecanismo sequencial, uma vez que não é possível dizer se os estados do 20O e 116Sn foram

acessados pela transferência direta ou sequencial dos dois últimos nucleons;

c) O canal 20O1.67(2+)+116Sngs(0
+) é preferencialmente acessado pela transferên-

cia direta de dois nêutrons seguida da transferência direta de dois prótons (ver �gura

3.18d). Nesse caso, em particular, há indícios da presença da correlação entre os pares de

nêutrons e de prótons;

d) Embora os canais 20O1.67(2+)+116Sngs(0
+) e 20Ogs(0

+)+116Sn1.29(2+) sejam in-

distinguíveis devido à resolução de energia, a predição teórica indica que o primeiro canal é

preferencialmente populado quando comparado ao segundo canal. Essa é a mesma carac-

terística que observamos na transferência de dois prótons na reação 116Cd(20Ne,18O)118Sn

em que o estado 18O1.98(2+) foi preferencialmente acessado, quando comparado ao estado

118Sn1.23(2+).
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20
Ogs(0

+
) + 

116
Sngs(0

+
)

20
O1.67(2

+
) + 

116
Sngs(0

+
)

20
Ogs(0

+
) + 

116
Sn1.23(2

+
)

2p-2n 4,90 x 10
-5

3,22 x 10
-4

2,17 x 10
-5

2n-2p 5,77 x 10
-4

1,13 x 10
-3

6,61 x 10
-5

p-p-n-n 6,37 x 10
-5

1,97 x 10
-4

3,30 x 10
-5

n-n-p-p 1,34 x 10
-4

4,95 x 10
-5

6,54 x 10
-6

p-p-2n 8,91 x 10
-5

1,31 x 10
-4

3,57 x 10
-5

n-n-2p 3,43 x 10
-5

1,26 x 10
-4

7,14 x 10
-6

2p-n-n 4,34 x 10
-5

1,72 x 10
-4

1,09 x 10
-5

2n-p-p 7,14 x 10
-4

2,58 x 10
-4

5,08 x 10
-5

p-n-p-n 1,36 x 10
-7

1,91 x 10
-7

1,42 x 10
-7

p-n-n-p 1,14 x 10
-6

5,29 x 10
-7

4,30 x 10
-7

n-p-n-p 2,49 x 10
-7

7,00 x 10
-8

1,05 x 10
-7

n-p-p-n 1,67 x 10
-7

4,89 x 10
-7

4,13 x 10
-7

p-2n-p 2,51 x 10
-7

9,90 x 10
-7

3,58 x 10
-7

n-2p-n 5,71 x 10
-6

2,05 x 10
-4

1,72 x 10
-5

2p-2n 1,83 x 10
-5

1,43 x 10
-4

4,79 x 10
-7

2n-2p 8,42 x 10
-4

2,63 x 10
-3

7,71 x 10
-6

Mecanismo 

de reação

Partição final

seções de choque obtidas utilizando amplitudes espectroscópicas do modelo IBM-2

obs: todas as seções de choque estão em nb.

Tab. 3.5: Seções de choque obtidas para a partição �nal 20O+116Sn.
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Fig. 3.17: Distribuições angulares calculadas para o canal 20Ogs(0
+)+116Sn1.23(2

+), na par-

tição �nal, levando em conta a importância dos estados excitados nas partições

intermediárias.
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Fig. 3.18: Distribuições angulares calculadas para os canais 20Ogs(0
+)+116Sn1.29(2

+) [(a) e

(b)] e 20O1.67(2
+)+116Sngs(0

+) [(d) e (c)], na partição �nal.
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Neste trabalho, temos analisado os canais concorrentes com a reação de dupla

troca de cargas 116Cd(20Ne,20O)

116Sn, realizada no Laboratori Nazionali del Sul, em Catania, sob o ponto de vista da

reação de transferência de múltiplos nucleons. Nessa reação, o projétil, composto pelo

núcleo 20Ne, incide sobre o alvo (116Cd) com uma energia de 306 MeV. Do ponto de vista

do processo de rearrangement, várias reações de transferência são passíveis de ocorrer

e elas podem, naturalmente, concorrer com o processo de dupla troca de cargas sem

emissão de neutrinos. Nesse mesmo experimento, foram realizadas medidas das seções

de choque de transferência de dois prótons, 116Cd(20Ne,18O)118Sn, e de dois nêutrons,

116Cd(20Ne,22Ne)114Cd, os quais foram possíveis confrontá-los com os resultados teóricos

e sondar a e�cácia do método empregado para calcular as seções de choque teóricas.

Felizmente, a concordância entre teoria e experimento foi rati�cada nessas reações de

transferência de dois prótons e dois nêutrons, o que nos deixa co�antes nos valores obtidos

para os canais �nais 20O+116Sn, experimentalmente observados.

No que diz respeito à transferência de dois prótons e de dois nêutrons nas re-

ações supracitadas, os resultados teóricos apontam que, tanto na transferência de dois

prótons quanto na transferência de dois nêutrons, os dois nucleons são, preferencial-

mente, transferidos simultaneamente e, portanto, as seções de choque relativas aos canais

116Cd(20Ne,18O0+1
)118Sn0+1

, 116Cd(20Ne,22Ne0+1
)114Cd0+1

e 116Cd(20Ne,22Ne0+1
)114Cd2+1

foram

bem descritas, considerando o modelo microscópico de coordenadas independentes. Dife-

rentemente do recentemente observado nas reações 64Ni(18O,16O)66Ni e 28Si(18O,16O)30Si

à 84 MeV, em que o primeiro estado excitado 2+
1 do 66Ni e do 30Si foram acessados,



4. Conclusão e Perspectivas Futuras 109

preferencialmente, através do mecanismo sequencial da transferência de dois nêutrons.

A justi�cativa dessa ocorrência foi associada à quebra da correlação do par de nêutrons

transferidos pela interação de longo alcance relacionada ao movimento coletivo dos nucle-

ons, no núcleo alvo. Esse correlação, claramente não é quebrada na reação de transferência

de dois nêutrons analisada neste trabalho, uma vez que a seção de choque de transferência

de dois nêutrons, relacionada ao estado coletivo 2+
1 do 114Cd, é uma ordem de grandeza

menor em relação ao valor experimental quando o mecanismo sequencial é levado em

conta no cálculo de reação.

Foram realizados cálculos de transferência à luz da aproximação Born de ondas

distorcidas para cada uma das possíveis reações de transferência envolvidas na reação de

dupla troca de cargas 116Cd(20Ne,20O)116Sn, a �m de fornecer uma estimativa para suas

ordens de grandezas. Os resultados indicam que o canal de transferência de múltiplos

nucleons é irrelevante quando comparado ao canal de DCE, uma vez que as predições

teóricas para as seções de choque relativas aos processos de transferência são, no mínimo,

cerca de 4 ordens de grandezas menor, em relação ao valor experimentalmente mensurado.

As amplitudes espectroscópicas, utilizadas para construir as funções de onda de uma e

duas partículas, foram obtidas através do cálculo de estrutura nuclear utilizando o modelo

de camadas com o código NuShellX. Além disso, o modelo IBM-2 foi empregado para

também obter as amplitudes espectroscópicas relacionadas aos overlaps 〈116Cd|114Cd〉,

〈116Sn|114Cd〉, 〈116Cd|118Sn〉 e 〈118Sn|116Sn〉, a �m comparar os resultados obtidos para

as seções de choque utilizando essas amplitudes com aqueles obtidos com amplitudes

oriundas do modelo de camadas. Os resultados foram, em geral, semelhantes.

Finalmente, em transferências envolvendo partículas carregadas, os prótons po-

dem preferencialmente popular níveis de excitações mais elevados, principalmente em

reações a energias incidentes muito acima da barreira coulombiana. Então, o efeito dos

acoplamentos desses estados excitados ligados e/ou no contínuo, pertencentes às partições

intermediárias, deveria ser checado. A inclusão de um número elevado de acoplamentos re-
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quer acessibilidade a computadores de alta capacidade de processamento, principalmente

quando levarmos em conta todas as possíveis reações, ilustradas no esquema de reações

da �gura 3.16, em um único cálculo, de modo que a interferência entre aqueles processos

sejam contabilizadas. Cálculos como esses ainda estão sob análise.



APÊNDICE



A. TABELAS COM AMPLITUDES ESPECTROSCÓPICAS

A.1 Amplitudes espectroscópicas para as funções overlaps de dois prótons e dois nêutrons

Amplitudes espectroscópicas de dois prótons – 
interação zbm 

 

Amplitudes espectroscópicas de dois nêutrons –       
interação zbm 

Estado  

inicial 
j1j2 J12 

Estado  

final 

Amp. 

Espec. 
Estado 
inicial 

j1j2 J12 
Estado  

final 

Amp. 

Espec. 

20Negs(0+) 

1p1/2 1p1/2 

0 18Ogs(0+) 

0,402 
20Negs(0+) 

1p1/2 1p1/2 

0 22Negs(0+) 

0.3007 

1d5/2 1d5/2 -0,555 1d5/2 1d5/2 -0.8164 

2s1/2 2s1/2 -0,368 2s1/2 2s1/2 -0.2047 

20Negs(0+) 
1d5/2 1d5/2 

2 18O1.98(2+) 
0,320 

20Ne1.63(2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 22Ne1.275(2+) 
-0.1854 

1d5/2 2s1/2 0,469 1d5/2 2s1/2 -0.1303 
20Negs(0+) 1d5/2 1d5/2 4 18O3.56(4+) -0,158 20Ne1.63(2+) 1d5/2 1d5/2 4 22Ne3.3574+) -0.3687 

20Negs(0+) 

1p1/2 1p1/2 

0 18O3.63(0+) 

-0,640 
20Ne1.63(2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 22Ne4.456(2+) 

0.2041 
1d5/2 1d5/2 0,063 

2s1/2 2s1/2 0,022 1d5/2 2s1/2 0.2747 

20Negs(0+) 
1d5/2 1d5/2 

2 18O3.92(2+) 
0,076 

20Ne1.63(2+) 1p1/2 1d5/2 2 22Ne5.146(2-) 0.1423 
1d5/2 2s1/2 -0,056 

20Ne1.63(2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 18Ogs(0+) 
0,273 

20Ne1.63(2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 22Neg.s(0+) 
-0.2488 

1d5/2 2s1/2 0,402 1d5/2 2s1/2 -0.2758 

20Ne1.63(2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 18O1.98(2+) 

0,375 
20Ne1.63(2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 22Ne1.275(2+) 

-0.2747 

1d5/2 1d5/2 -0,482 1d5/2 1d5/2 0.6849 

2s1/2 2s1/2 -0,319 2s1/2 2s1/2 0.1223 

20Ne1.63(2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 18O3.56(4+) 
0,131 

20Ne1.63(2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 22Ne3.357(4+) 
-0.4093 

1d5/2 2s1/2 0,176 1d5/2 2s1/2 -0.3108 

20Ne1.63(2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 18O3.63(0+) 
0,072 

20Ne1.63(2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 22Ne4.456(2+) 
0.5173 

1d5/2 2s1/2 0,083 

20Ne1.63(2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 18O3.92(2+) 

-0,220 1d5/2 2s1/2 0.5679 

1d5/2 1d5/2 0,072 
20Ne1.63(2+) 1p1/2 1d5/2 2 22Ne5.146(2-) -0.1746 

2s1/2 2s1/2 0,085 
20Ne4.25(4+) 1d5/2 1d5/2 4 18Ogs(0+) -0,273 20Ne4.25(4+) 1d5/2 1d5/2 4 22Negs(0+) -1.0218 

20Ne1.63(4+) 
1d5/2 1d5/2 

2 18O1.98(2+) 
0,368 

20Ne4.25(4+) 
1d5/2 1d5/2 

2 22Ne1.275(2+) 
-0.3951 

1d5/2 2s1/2 0,574 1d5/2 2s1/2 -0.3475 

20Ne1.63(4+) 

1p1/2 1p1/2 

0 18O3.56(4+) 

0,104 
20Ne4.25(4+) 

1p1/2 1p1/2 

0 22Ne3.357(4+) 

0.2042 

1d5/2 1d5/2 -0,306 1d5/2 1d5/2 -0.4361 

2s1/2 2s1/2 -0,152 2s1/2 2s1/2 0.0350 
20Ne1.63(4+) 1d5/2 1d5/2 4 18O3.63(0+) -0,164 

20Ne4.25(4+) 
1d5/2 1d5/2 

2 22Ne4.456(2+) 
-0.1867 

20Ne1.63(4+) 
1d5/2 1d5/2 

2 18O3.92(2+) 
-0,009 1d5/2 2s1/2 -0.1980 

1d5/2 2s1/2 -0,121 20Ne4.25(4+) 1p1/21d5/2 3 22Ne5.146(2-) -0.0770 
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Estado inicial j1j2 J12 Estado final 
Amp. 

Espec. 

 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 
Amp. 

Espec. 

20Ogs(0+) 

1p1/2 1p1/2 

0 22Negs(0+) 

0.2882 

20Ogs(0+) 

1p1/2 1p1/2 

0 18Ogs(0+) 

0.3220 

1d5/2 1d5/2 -0.5693 1d5/2 1d5/2 -1.0350 

2s1/2 2s1/2 -0.3581 2s1/2 2s1/2 -0.3100 

20Ogs(0+) 
1d5/2 1d5/2 

2 22Ne1.275(2+) 

0.2904 
20Ogs(0+) 

1d5/2 1d5/2 
2 18O1.98(2+) 

-0.8800 

1d5/2 2s1/2 0.4016 1d5/2 2s1/2 -0.3360 

20Ogs(0+) 1d5/2 1d5/2 4 22Ne3.357(4+) 0.2910 20Ogs(0+) 1d5/2 1d5/2 4 18O3.56(4+) 1.6720 

20Ogs(0+) 
1d5/2 1d5/2 

2 22Ne4.456(2+) 

-0.2284 

20Ogs(0+) 

1p1/2 1p1/2 

0 18O3.63(0+) 

0.0230 

1d5/2 2s1/2 0.0655 1d5/2 1d5/2 -0.2360 

20Ogs(0+) 1p1/2 1d5/2 2 22Ne5.146(2-) 0.0150 2s1/22s1/2 -0.1320 

20O1.63(2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 22Negs(0+) 

0.3393 
20Ogs(0+) 

1d5/2 1d5/2 
2 18O3.92(2+) 

-0.8660 

1d5/2 2s1/2 0.5073 1d5/2 2s1/2 0.3180 

20O1.63(2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 22Ne1.275(2+) 

0.3236 
20O1.63(2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 18Ogs(0+) 

0.3738 

1d5/2 1d5/2 -0.4789 1d5/2 2s1/2 0.4430 

2s1/2 2s1/2 -0.3123 

20O1.63(2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 18O1.98(2+) 

0.2771 

20O1.63(2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 22Ne3.357(4+) 

-0.3631 1d5/2 1d5/2 -0.6344 

1d5/2 2s1/2 -0.5141 2s1/2 2s1/2 -0.1449 

20O1.63(2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 22Ne4.456(2+) 

-0.2925 
20O1.63(2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 18O3.56(4+) 

-0.8144 

1d5/2 2s1/2 -0.1340 1d5/2 2s1/2 -0.5805 

20O1.63(2+) 1p1/2 1d5/2 3 22Ne5.146(2-) 0.2365 
20O1.63(2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 18O3.63(0+) 

0.0634 

21Negs(3/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19Ogs(5/2+) 

0.2654 1d5/2 2s1/2 0.2205 

2s1/2 2s1/2 0.3836 
20O1.63(2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 18O3.92(2+) 

-0.6469 

21Negs(3/2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 19O0.096(3/2+) 

0.3695 1d5/2 2s1/2 0.1823 

1d5/2 1d5/2 -0.5345 
19Fgs(1/2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 21Fgs(5/2+) 

-0.0261 

2s1/2 2s1/2 -0.3454 2s1/2 2s1/2 0.0771 

21Negs(3/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19O1.472(1/2+) 

-0.0175 

19Fgs(1/2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 21F0.280(1/2+) 

-0.2825 

2s1/2 2s1/2 -0.0355 1d5/2 1d5/2 0.8047 

21Negs(3/2+) 1d5/2 1d5/2 4 19O2.372(9/2+) 0.0775 2s1/2 2s1/2 0.2531 

21Negs(3/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19O2.779(7/2+) 

-0.1199 19Fgs(1/2+) 1p1/2 2s1/2 1 21F1.101(1/2-) 0.0536 

2s1/2 2s1/2 -0.1942 
19Fgs(1/2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 21F1.730(3/2+) 

-0.5284 

21Ne0.351(5/2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 19Ogs(5/2+) 

-0.2781 2s1/2 2s1/2 -0.2491 

1d5/2 1d5/2 0.4989 19Fgs(1/2+) 1d5/2 1d5/2 4 21F1.755(7/2+) 0.1045 

2s1/2 2s1/2 0.3158 19F0.110(1/2-) 1p1/2 1d5/2 3 21Fgs(5/2+) -0.0115 

21Ne0.351(5/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19O0.096(3/2+) 

0.3018 19F0.110(1/2-) 1p1/2 2s1/2 1 21F0.280(1/2+) 0.0101 

2s1/2 2s1/2 0.4361 

19F0.110(1/2-) 

1p1/2 1p1/2 

0 21F1.101(1/2-) 

0.3642 

21Ne0.351(5/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19O1.472(1/2+) 

-0.0220 1d5/2 1d5/2 -0.8046 

2s1/2 2s1/2 -0.0400 2s1/2 2s1/2 -0.2157 
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Estado inicial j1j2 J12 Estado final 
Amp. 

Espec. 

 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 
Amp. 

Espec. 

21Ne0.351(5/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19O2.372(9/2+) 

0.1192 19F0.110(1/2-) 1p1/2 1d5/2 2 21F1.730(3/2+) -0.0184 

2s1/2 2s1/2 0.1344 19F0.110(1/2-) 1p1/2 1d5/2 3 21F1.755(7/2+) 0.0430 

21Ne0.351(5/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19O2.779(7/2+) 

0.1583 

19F0.197(5/2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 21Fgs(5/2+) 

0.2876 

2s1/2 2s1/2 0.2768 1d5/2 1d5/2 -0.8368 

21Ne1.746(7/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19Ogs(5/2+) 

0.3006 2s1/2 2s1/2 -0.1632 

2s1/2 2s1/2 0.3963 
19F0.197(5/2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 21F0.280(1/2+) 

-0.0781 

21Ne0.351(5/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19O0.096(3/2+) 

-0.2236 1d5/2 2s1/2 0.1681 

2s1/2 2s1/2 -0.3592 19F0.197(5/2+) 1p1/2 1d5/2 2 21F1.101(1/2-) -0.0926 

21Ne0.351(5/2+) 1d5/2 1d5/2 4 19O1.472(1/2+) -0.0162 
19F0.197(5/2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 21F1.730(3/2+) 

0.4419 

21Ne0.351(5/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19O2.372(9/2+) 

0.1051 1d5/2  2s1/2 -0.1858 

2s1/2 2s1/2 0.1717 
19F0.197(5/2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 21F1.755(7/2+) 

0.3276 

21Ne0.351(5/2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 19O2.779(7/2+) 

0.3231 1d5/2  2s1/2 0.0037 

1d5/2 1d5/2 -0.4123 19F1.346(5/2-) 1p1/2 1d5/2 3 21Fgs(5/2+) -0.0905 

2s1/2 2s1/2 -0.3277 19F1.346(5/2-) 1p1/2 1d5/2 3 21F0.280(1/2+) 0.1223 

21Ne2.789(1/2-) 1p1/2 1d5/2 3 19Ogs(5/2+) -0.0441 
19F1.346(5/2-) 

1d5/2 1d5/2 
2 21F1.101(1/2-) 

0.0939 

21Ne2.789(1/2-) 1p1/2 2s1/2 1 19O0.096(3/2+) 0.0670 1d5/2 2s1/2 0.1800 

21Ne2.789(1/2-) 1p1/2 2s1/2 1 19O2.372(9/2+) -0.0856 19F1.346(5/2-) 1p1/2 2s1/2 1 21F1.730(3/2+) 0.0459 
21Ne2.789(1/2-) 1p1/2 1d5/2 3 19O2.779(7/2+) -0.0903 19F1.346(5/2-) 1p1/2 1d5/2 3 21F1.755(7/2+) -0.0573 

21Ne2.794(1/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19Ogs(5/2+) 

0.0503 19F1.459(3/2-) 1p1/2 1d5/2 3 21Fgs(5/2+) 0.0631 

2s1/2 2s1/2 0.0066 19F1.459(3/2-) 1p1/2 2s1/2 1 21F0.280(1/2+) -0.0202 

21Ne2.794(1/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19O0.096(3/2+) 

-0.1945 
19F1.459(3/2-) 

1d5/2 1d5/2 
2 21F1.101(1/2-) 

0.1488 

2s1/2 2s1/2 -0.0843 1d5/2 2s1/2 0.2220 

21Ne2.794(1/2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 19O1.472(1/2+) 

-0.2616 19F1.459(3/2-) 1p1/2 2s1/2 1 21F1.730(3/2+) 0.0254 

1d5/2 1d5/2 0.5468 19F1.459(3/2-) 1p1/2 1d5/2 3 21F1.755(7/2+) -0.0335 

2s1/2 2s1/2 0.4281 
19F1.554(3/2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 21Fgs(5/2+) 

-0.2185 

21Ne2.794(1/2+) 1d5/2 1d5/2 4 19O2.372(9/2+) 0.0628 1d5/2 2s1/2 -0.1371 

21Ne2.794(1/2+) 1d5/2 1d5/2 4 19O2.779(7/2+) -0.1409 
19F1.554(3/2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 21F0.280(1/2+) 

-0.4705 

21Ne2.867(9/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19Ogs(5/2+) 

-0.3380 1d5/2 2s1/2 -0.3827 

2s1/2 2s1/2 -0.4818 19F1.554(3/2+) 1p1/2 1d5/2 2 21F1.101(1/2-) 0.1350 

21Ne2.867(9/2+) 1d5/2 1d5/2 4 19O0.096(3/2+) -0.2952 

19F1.554(3/2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 21F1.730(3/2+) 

-0.1559 

21Ne2.867(9/2+) 1d5/2 1d5/2 4 19O1.472(1/2+) 0.0154 1d5/2 1d5/2 0.2951 

21Ne2.867(9/2+) 

1p1/2 1p1/2 

0 19O2.372(9/2+) 

0.1416 2s1/2 2s1/2 0.0655 

1d5/2 1d5/2 -0.3360 
19F1.554(3/2+) 

1d5/2 1d5/2 
2 21F1.755(7/2+) 

0.4573 

2s1/2 2s1/2 -0.1679 2s1/2 2s1/2 0.2596 

21Ne2.867(9/2+) 
1d5/2 1d5/2 

2 19O2.779(7/2+) 

-0.2109 

 
2s1/2 2s1/2 -0.3358 
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Amplitudes espectroscópicas de dois nêutrons 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

 Amp. Espec.       

NuShellx 

Interação –  

jj45pna 

IBM Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

NuShellx 

Interação – 

jj45pna 

IBM 

116Cdgs(0+) 

1g7/2 1g7/2 

0 114Cdgs(0+) 

-0.5960 0.7117 

116Cdgs(0+) 

1g7/2 1g7/2 

0 114Cd1.305(0+) 

-0.2109 -0.0186 

2d5/2 2d5/2 -0.2829 0.7438 2d5/2 2d5/2 0.0350 -0.0194 

2d3/2 2d3/2 -0.6415 0.6479 2d3/2 2d3/2 -0.2897 -0.0169 

3s1/2 3s1/2 -0.3341 0.5174 3s1/2 3s1/2 0.4620 -0.0135 

1h11/2 1h11/2 0.0000 -1.1672 1h11/2 1h11/2 0.0000 0.0305 

116Cdgs(0+) 

1g7/2 1g7/2 

2 114Cd0.558(2+) 

0.6187 -0.1482 

116Cd0.514(2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 114Cdgs(0+) 

-0.0656  

1g7/2 2d5/2 0.1006 0.0780 1g7/2 2d5/2 0.0090  

1g7/2 2d3/2 0.6051 0.1288 1g7/2 2d3/2 0.1364  

2d5/2 2d5/2 0.2371 -0.1493 2d5/2 2d5/2 -0.0318  

2d5/2 2d3/2 -0.3063 -0.0648 2d5/2 2d3/2 0.0384  

2d5/2 3s1/2 0.4812 0.1675 2d5/2 3s1/2 -0.0603  

2d3/2 2d3/2 0.6379 -0.1000 2d3/2 2d3/2 0.0139  

2d3/2 3s1/2 0.7044 0.1348 2d3/2 3s1/2 -0.0216  

1h11/2 1h11/2 0.0000 -0.1895 1h11/2 1h11/2 0.0000  

116Cdgs(0+) 

1g7/2 1g7/2 

0 114Cd1.135(0+) 

0.0224 -0.0681 

116Cd0.514(2+) 

1g7/2 1g7/2 

0 114Cd0.558(2+) 

0.4938  

2d5/2 2d5/2 0.1076 -0.0712 2d5/2 2d5/2 0.2080  

2d3/2 2d3/2 -0.0544 -0.0620 2d3/2 2d3/2 0.3411  

3s1/2 3s1/2 0.2600 -0.0495 3s1/2 3s1/2 0.2514  

1h11/2 1h11/2 0.0000 0.1117 1h11/2 1h11/2 0.0000  

116Cdgs(0+) 

1g7/2 1g7/2 

2 114Cd1.210(2+) 

-0.3874 0.0215 

116Cd0.514(2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 114Cd1.135(0+) 

-0.0066  

1g7/2 2d5/2 -0.0535 -0.0113 1g7/2 2d5/2 0.0792  

1g7/2 2d3/2 0.0318 -0.0187 1g7/2 2d3/2 0.2905  

2d5/2 2d5/2 0.0065 0.0216 2d5/2 2d5/2 0.0338  

2d5/2 2d3/2 -0.1103 0.0094 2d5/2 2d3/2 -0.0363  

2d5/2 3s1/2 0.1731 -0.0243 2d5/2 3s1/2 0.0868  

2d3/2 2d3/2 0.1677 0.0145 2d3/2 2d3/2 -0.1855  

2d3/2 3s1/2 0.1115 -0.0196 2d3/2 3s1/2 -0.0037  

1h11/2 1h11/2 0.0000 -0.0275 1h11/2 1h11/2 0.0000  

116Cdgs(0+) 

1g7/21g7/2 

4 114Cd1.284(4+) 

-0.3608 - 

116Cd0.514(2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 114Cd1.210(2+) 

0.4269  

1g7/22d5/2 -0.1196 - 1g7/2 2d5/2 0.1160  

1g7/22d3/2 -0.1618 - 1g7/2 2d3/2 0.4867  

1g7/23s1/2 -0.0984 - 2d5/2 2d5/2 0.1097  

2d5/22d5/2 -0.2163 - 2d5/2 2d3/2 -0.0739  

2d5/22d3/2 -0.7728 - 2d5/2 3s1/2 0.1590  

- 0.0000 - 2d3/2 2d3/2 0.1846  

 
2d3/2 3s1/2 0.3411  

1h11/2 1h11/2 0.0000  
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Amplitudes espectroscópicas de dois nêutrons 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

 Amp. Espec.       

NuShellx 

Interação –  

jj45pna 

IBM Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

NuShellx 

Interação – 

jj45pna 

IBM 

116Cd0.514(2+) 

 

 

01g7/2 1g7/2 

2 

 

 

114Cd1.284(4+) 

 

 

-0.4589  

116Cd1.213(2+) 

 

 

1g7/2 1g7/2 

2 

 

 

114Cd1.135(0+) 

 

 

-0.0873  

1g7/2 2d5/2 -0.0666  1g7/2 2d5/2 -0.0002  

1g7/2 2d3/2 -0.4269  1g7/2 2d3/2 -0.1658  

2d5/2 2d5/2 -0.1718 

 

2d5/2 2d5/2 -0.0117  

2d5/2 2d3/2 0.1663 2d5/2 2d3/2 0.0958  

2d5/2 3s1/2 -0.3450 2d5/2 3s1/2 -0.0229  

2d3/2 2d3/2 -0.3061 2d3/2 2d3/2 -0.1877  

2d3/2 3s1/2 -0.4561 2d3/2 3s1/2 0.0827  

1h11/2 1h11/2 0.0000 1h11/2 1h11/2 0.0000  

116Cd0.514(2+) 
 

 

1g7/2 1g7/2 

2 

 

 

114Cd1.305(0+) 

 

 

0.0575  

116Cd1.213(2+) 

1g7/2 1g7/2 

0 114Cd1.210(2+) 

-0.1617  

1g7/2 2d5/2 -0.1232  2d5/2 2d5/2 -0.1417  

1g7/2 2d3/2 -0.0871  2d3/2 2d3/2 -0.3979  

2d5/2 2d5/2 0.0406  3s1/2 3s1/2 -0.1890  

2d5/2 2d3/2 0.0832  1h11/2 1h11/2 0.0000  

2d5/2 3s1/2 0.1628  

116Cd1.213(2+) 

 

 

1g7/2 1g7/2 

2 

 

 

114Cd1.284(4+) 

 

 

0.0927  

2d3/2 2d3/2 0.1558  1g7/2 2d5/2 0.0117  

2d3/2 3s1/2 -0.0387  1g7/2 2d3/2 -0.0643  

1h11/2 1h11/2 0.0000  2d5/2 2d5/2 -0.0240  

116Cd1.213(2+) 
 

 

1g7/2 1g7/2 

2 

 

 

114Cdgs(0+) 

 

 

0.0245  2d5/2 2d3/2 0.0555  

1g7/2 2d5/2 -0.0548  2d5/2 3s1/2 -0.0626  

1g7/2 2d3/2 -0.2077  2d3/2 2d3/2 -0.2562  

2d5/2 2d5/2 -0.0242  2d3/2 3s1/2 -0.1864  

2d5/2 2d3/2 0.0351  1h11/2 1h11/2 0.0000  

2d5/2 3s1/2 -0.0373  

116Cd1.213(2+) 

 

 

1g7/2 1g7/2 

2 

 

 

114Cd1.305(0+) 

 

 

0.0433  

2d3/2 2d3/2 -0.0905  1g7/2 2d5/2 -0.0066  

2d3/2 3s1/2 -0.1120  1g7/2 2d3/2 -0.0496  

1h11/2 1h11/2 0.0000  2d5/2 2d5/2 -0.0239  

116Cd1.213(2+) 
 

 

1g7/21g7/2 

4 

 

 

114Cd0.558(2+) 

 

 

-0.0005  2d5/2 2d3/2 0.0654  

1g7/22d5/2 0.0917  2d5/2 3s1/2 0.0168  

1g7/22d3/2 0.1955  2d3/2 2d3/2 0.0375  

1g7/23s1/2 0.2414  2d3/2 3s1/2 -0.0644  

2d5/22d5/2 0.0224  1h11/2 1h11/2 0.0000  

2d5/22d3/2 -0.1389  

116Cd1.219(4+) 

1g7/21g7/2 

4 114Cdgs(0+) 

0.0510  

- 0.0000  1g7/22d5/2 0.0316  

 

1g7/22d3/2 0.1644  

1g7/23s1/2 0.1110  

2d5/22d5/2 0.0006  

2d5/22d3/2 -0.0281  

- 0.0000  
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Amplitudes espectroscópicas de dois nêutrons 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

 Amp. Espec.       

NuShellx 

Interação –  

jj45pna 

IBM Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

NuShellx 

Interação – 

jj45pna 

IBM 

116Cd1.219(4+) 

1g7/2 1g7/2 

2 114Cd0.558(2+) 

-0.0318  

116Cd1.283(0+) 

 

1g7/2 1g7/2 

0 

 

114Cdgs(0+) 

 

0.3102  

1g7/2 2d5/2 0.0060  2d5/2 2d5/2 -0.0173  

1g7/2 2d3/2 0.2261  2d3/2 2d3/2 -0.2593  

2d5/2 2d5/2 -0.0162 

 

 

3s1/2 3s1/2 -0.0635  

2d5/2 2d3/2 0.0177 1h11/2 1h11/2 0.0000  

2d5/2 3s1/2 -0.0311 

116Cd1.283(0+) 

1g7/2 1g7/2 

2 114Cd0.558(2+) 

-0.4376  

2d3/2 2d3/2 0.1195 1g7/2 2d5/2 -0.0086  

2d3/2 3s1/2 0.0512 1g7/2 2d3/2 0.0261  

1h11/2 1h11/2 0.0000 2d5/2 2d5/2 0.0309  

116Cd1.219(4+) 

 

1g7/21g7/2 

4 

 

114Cd1.135(0+) 

 

0.0763  2d5/2 2d3/2 -0.1127  

1g7/22d5/2 -0.0078  2d5/2 3s1/2 0.1080  

1g7/22d3/2 0.1728  2d3/2 2d3/2 0.4819  

1g7/23s1/2 0.0941  2d3/2 3s1/2 0.3839  

2d5/22d5/2 0.0129  1h11/2 1h11/2 0.0000  

2d5/22d3/2 -0.0997  

116Cd1.283(0+) 

 

1g7/2 1g7/2 

0 

 

114Cd1.135(0+) 

 

0.0016  

- 0.0000  2d5/2 2d5/2 -0.1285  

116Cd1.219(4+) 
 

 

1g7/2 1g7/2 

2 

 

 

114Cd1.210(2+) 

 

 

0.0771  2d3/2 2d3/2 -0.4290  

1g7/2 2d5/2 0.0170  3s1/2 3s1/2 -0.0413  

1g7/2 2d3/2 0.1616  1h11/2 1h11/2 0.0000  

2d5/2 2d5/2 0.0223  

116Cd1.283(0+) 

 

 

1g7/2 1g7/2 

2 

 

 

114Cd1.210(2+) 

 

 

0.5803  

2d5/2 2d3/2 -0.0223  1g7/2 2d5/2 -0.0232  

2d5/2 3s1/2 0.0274  1g7/2 2d3/2 -0.2562  

2d3/2 2d3/2 0.1516  2d5/2 2d5/2 0.0502  

2d3/2 3s1/2 0.1303  2d5/2 2d3/2 0.0291  

1h11/2 1h11/2 0.0000  2d5/2 3s1/2 0.0392  

116Cd1.219(4+) 
 

 

1g7/2 1g7/2 

0 

114Cd1.284(4+) 

 

 

0.3421  2d3/2 2d3/2 0.1543  

2d5/2 2d5/2 0.1266  2d3/2 3s1/2 0.2700  

2d3/2 2d3/2 0.0606  1h11/2 1h11/2 0.0000  

3s1/2 3s1/2 0.1561  

116Cd1.283(0+) 

1g7/21g7/2 

4 114Cd1.284(4+) 

0.3164  

1h11/2 1h11/2 0.0000  1g7/22d5/2 -0.0882  

116Cd1.219(4+) 

1g7/21g7/2 

 

4 
114Cd1.305(0+) 

0.1173  1g7/22d3/2 -0.3939  

1g7/22d5/2 -0.0913  1g7/23s1/2 -0.4588  

1g7/22d3/2 0.1835  2d5/22d5/2 -0.0533  

1g7/23s1/2 -0.1550  2d5/22d3/2 0.5083  

2d5/22d5/2 0.0358  - 0.0000  

2d5/22d3/2 -0.0150  
 

- 0.0000  
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Amplitudes espectroscópicas de dois nêutrons 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

 Amp. Espec.       

NuShellx 

Interação –  

jj45pna 

IBM Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

NuShellx 

Interação – 

jj45pna 

IBM 

116Cd1.283(0+) 

1g7/2 1g7/2 

0 114Cd1.305(0+) 

-0.1156  116Sngs(0+) 1g7/21g7/2 

4 118Sn2.280(4+) 

0.0234  

2d5/2 2d5/2 -0.0173   1g7/22d5/2 0.0106  

2d3/2 2d3/2 -0.0201   1g7/22d3/2 0.1656  

3s1/2 3s1/2 0.0277 
 

 
 

 

1g7/23s1/2 0.0552  

1h11/2 1h11/2 0.0000  2d5/22d5/2 0.0044  

116Sngs(0+) 

 

 

1g7/2 1g7/2 

0 

 

 

118Sngs(0+) 

0.5373  2d5/22d3/2 -0.0466  

2d5/2 2d5/2 0.3306  - 0.0000  

2d3/2 2d3/2 0.9035  

116Sn1.294(2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 118Sngs(0+) 

-0.5458  

3s1/2 3s1/2 0.4725  1g7/2 2d5/2 -0.1300  

1h11/2 1h11/2 0.0000  1g7/2 2d3/2 -0.7388  

116Sngs(0+) 
 

 

1g7/2 1g7/2 

2 

 

 

 

118Sn1.230(2+) 

0.0048  2d5/2 2d5/2 -0.2045  

1g7/2 2d5/2 -0.025  2d5/2 2d3/2 0.1558  

1g7/2 2d3/2 0.0492  2d5/2 3s1/2 -0.4815  

2d5/2 2d5/2 0.0098  2d3/2 2d3/2 -0.3662  

2d5/2 2d3/2 -0.0015  2d3/2 3s1/2 -1.1546  

2d5/2 3s1/2 0.0117  1h11/2 1h11/2 0.0000  

2d3/2 2d3/2 0.5129  

116Sn1.294(2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 118Sn1.230(2+) 

-0.0794  

2d3/2 3s1/2 0.1148  1g7/2 2d5/2 -0.0434  

1h11/2 1h11/2 0.0000  1g7/2 2d3/2 -0.2003  

116Sngs(0+) 

1g7/2 1g7/2 

0 118Sn1.758(0+) 

0.0372  2d5/2 2d5/2 -0.0658  

2d5/2 2d5/2 0.0332  2d5/2 2d3/2 0.0261  

2d3/2 2d3/2 0.2659  2d5/2 3s1/2 -0.1065  

3s1/2 3s1/2 -0.1097  2d3/2 2d3/2 -0.4074  

1h11/2 1h11/2 0.0000  2d3/2 3s1/2 -0.8730  

116Sngs(0+) 
 

 

1g7/2 1g7/2 

2 

 

 

118Sn2.043(2+) 

 

 

0.0302  1h11/2 1h11/2 0.0000  

1g7/2 2d5/2 -0.0161  

116Sn1.294(2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 118Sn1.758(0+) 

-0.0687  

1g7/2 2d3/2 -0.0608  1g7/2 2d5/2 0.0045  

2d5/2 2d5/2 0.0018  1g7/2 2d3/2 -0.2157  

2d5/2 2d3/2 -0.0123  2d5/2 2d5/2 -0.0231  

2d5/2 3s1/2 0.0103  2d5/2 2d3/2 0.2494  

2d3/2 2d3/2 0.3891  2d5/2 3s1/2 0.1078  

2d3/2 3s1/2 -0.1908  2d3/2 2d3/2 -0.7034  

1h11/2 1h11/2 0.0000  2d3/2 3s1/2 0.2271  

116Sngs(0+) 

1g7/2 1g7/2 

0 118Sn2.057(0+) 

0.0595  1h11/2 1h11/2 0.0000  

2d5/2 2d5/2 -0.0122  

116Sn1.294(2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 118Sn2.043(2+) 

0.0684  

2d3/2 2d3/2 -0.1045  1g7/2 2d5/2 -0.0131  

3s1/2 3s1/2 -0.0819  1g7/2 2d3/2 0.0339  

1h11/2 1h11/2 0.0000  2d5/2 2d5/2   0.0014  
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Amplitudes espectroscópicas de dois nêutrons 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

 Amp. Espec.       

NuShellx 

Interação –  

jj45pna 

IBM Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

NuShellx 

Interação – 

jj45pna 

IBM 

116Sn1.294(2+) 

2d5/2 2d3/2 

2 118Sn2.043(2+) 

-0.0734  

115Ings(9/2+) 

2d3/2 2d3/2 

2 115In0.748(7/2+) 

0.1191  

2d5/2 3s1/2 -0.0128  2d3/2 3s1/2 0.0556  

2d3/2 2d3/2 0.6135  1h11/2 1h11/2 0.0000  

2d3/2 3s1/2 -0.2321 
 

 

115Ings(9/2+) 

1g7/21g7/2 

4 115In0.750(1/2+) 

-0.0743  

1h11/2 1h11/2 0.0000  1g7/22d5/2 -0.0926  

116Sn1.294(2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 118Sn2.057(0+) 

-0.1346  1g7/22d3/2 -0.2624  

1g7/2 2d5/2 -0.0017  1g7/23s1/2 -0.3199  

1g7/2 2d3/2 0.0160  2d5/22d5/2 -0.0114  

2d5/2 2d5/2 0.0103  2d5/22d3/2 -0.0463  

2d5/2 2d3/2 -0.0088  - 0.0000  

2d5/2 3s1/2 0.0986  

115In0.336(1/2-) 

1g7/2 1g7/2 

0 115In0.315(1/2-) 

-0.5706  

2d3/2 2d3/2 0.1228  2d5/2 2d5/2 -0.3298  

2d3/2 3s1/2 0.2894  2d3/2 2d3/2 -0.5814  

116Sn1.294(2+) 

1g7/21g7/2 

4 118Sn2.280(4+) 

-0.0714  3s1/2 3s1/2 -0.4206  

1g7/22d5/2 -0.0362  1h11/2 1h11/2 0.0000  

1g7/22d3/2 -0.1499  

115In0.336(1/2-) 

1g7/2 1g7/2 

2 115In0.589(3/2-) 

-0.0826  

1g7/23s1/2 -0.1955  1g7/2 2d5/2 -0.0131  

2d5/22d5/2 -0.0188  1g7/2 2d3/2 -0.0151  

2d5/22d3/2 0.1003  2d5/2 2d5/2 -0.0410  

- 0.0000  2d5/2 2d3/2 0.0527  

115Ings(9/2+) 

1g7/2 1g7/2 

0 117Ings(9/2+) 

-0.6003  2d5/2 3s1/2 -0.0720  

2d5/2 2d5/2 -0.2500  2d3/2 2d3/2 0.1393  

2d3/2 2d3/2 -0.6330  2d3/2 3s1/2 0.0726  

3s1/2 3s1/2 -0.3191  1h11/2 1h11/2 0.0000  

1h11/2 1h11/2 0.0000  

115In0.597(3/2-) 

1g7/2 1g7/2 

2 115In0.315(1/2-) 

0.2971  

115Ings(9/2+) 

1g7/21g7/2 

4 115In0.660(3/2+) 

0.0745  1g7/2 2d5/2 0.0979  

1g7/22d5/2 0.0383  1g7/2 2d3/2 0.4134  

1g7/22d3/2 0.2043  2d5/2 2d5/2 0.1467  

1g7/23s1/2 0.1651  2d5/2 2d3/2 -0.1941  

2d5/22d5/2 0.0053  2d5/2 3s1/2 0.3220  

2d5/22d3/2 -0.0118  2d3/2 2d3/2 0.0830  

- 0.0000  2d3/2 3s1/2 0.2378  

115Ings(9/2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 115In0.748(7/2+) 

0.0856  1h11/2 1h11/2 0.0000  

1g7/2 2d5/2 0.0330  

115In0.597(3/2-) 

1g7/2 1g7/2 

0 115In0.589(3/2-) 

-0.4923  

1g7/2 2d3/2 0.1923  2d5/2 2d5/2 -0.2766  

2d5/2 2d5/2 0.0167  2d3/2 2d3/2 -0.4186  

2d5/2 2d3/2 0.0241  3s1/2 3s1/2 -0.3418  

2d5/2 3s1/2 0.0202  1h11/2 1h11/2 0.0000  
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Amplitudes espectroscópicas de dois nêutrons 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

 Amp. Espec.       

NuShellx 

Interação –  

jj45pna 

IBM Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

NuShellx 

Interação – 

jj45pna 

IBM 

115In0.829(3/2+) 

1g7/21g7/2 

4 117Ings(9/2+) 

0.0888  

115In0.864(1/2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 115In0.660(3/2+) 

-0.0247  

1g7/22d5/2 0.0447  1g7/2 2d5/2 0.0418  

1g7/22d3/2 0.2507  1g7/2 2d3/2 -0.0440  

1g7/23s1/2 0.1599  2d5/2 2d5/2 -0.0081  

2d5/22d5/2 -0.0002  2d5/2 2d3/2 0.0047  

2d5/22d3/2 0.0140  2d5/2 3s1/2 -0.0528  

- 0.0000  2d3/2 2d3/2 -0.5214  

115In0.829(3/2+) 

1g7/2 1g7/2 

0 115In0.660(3/2+) 

-0.0687  2d3/2 3s1/2 0.1062  

2d5/2 2d5/2 -0.1103  1h11/2 1h11/2 0.000  

2d3/2 2d3/2 -0.5165  

115In0.864(1/2+) 

1g7/21g7/2 

4 115In0.748(7/2+) 

0.0282  

3s1/2 3s1/2 -0.0996  1g7/22d5/2 0.0273  

1h11/2 1h11/2 0.0000  1g7/22d3/2 -0.0084  

115In0.829(3/2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 115In0.748(7/2+) 

0.0870  1g7/23s1/2 0.0505  

1g7/2 2d5/2 0.0332  2d5/22d5/2 0.0051  

1g7/2 2d3/2 0.1741  2d5/22d3/2 -0.0257  

2d5/2 2d5/2 0.0159  - 0.0000  

2d5/2 2d3/2 -0.0160  

115In0.864(1/2+) 

1g7/2 1g7/2 

0 115In0.750(1/2+) 

0.0615  

2d5/2 3s1/2 0.0330  2d5/2 2d5/2 0.0888  

2d3/2 2d3/2 -0.0706  2d3/2 2d3/2 0.4883  

2d3/2 3s1/2 0.0983  3s1/2 3s1/2 0.0502  

1h11/2 1h11/2 0.0000  1h11/2 1h11/2 0.0000  

115In0.829(3/2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 115In0.750(1/2+) 

-0.0988  

115In0.934(7/2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 117Ings(9/2+) 

-0.0722  

1g7/2 2d5/2 0.0697  1g7/2 2d5/2 0.0017  

1g7/2 2d3/2 -0.0607  1g7/2 2d3/2 0.1708  

2d5/2 2d5/2 -0.0106  2d5/2 2d5/2 0.0366  

2d5/2 2d3/2 0.0567  2d5/2 2d3/2 -0.0722  

2d5/2 3s1/2 -0.1002  2d5/2 3s1/2 0.1118  

2d3/2 2d3/2 -1.0391  2d3/2 2d3/2 0.3504  

2d3/2 3s1/2 -0.1457  2d3/2 3s1/2 0.1318  

1h11/2 1h11/2 0.0000  1h11/2 1h11/2 0.0000  

115In0.864(1/2+) 

1g7/21g7/2 

4 117Ings(9/2+) 

-0.0394  
115In0.934(7/2+) 

1g7/21h11/2 
3 115In0.315(1/2-) 

0.0502  

1g7/22d5/2 -0.0379  2d5/21h11/2 0.0000  

1g7/22d3/2 -0.1510  

115In0.934(7/2+) 

1g7/2 1g7/2 

2 115In0.660(3/2+) 

0.0235  

1g7/23s1/2 -0.1864  1g7/2 2d5/2 0.1271  

2d5/22d5/2 0.0015  1g7/2 2d3/2 0.4988  

2d5/22d3/2 -0.0174  2d5/2 2d5/2 0.0298  

- 0.0000  2d5/2 2d3/2 -0.1002  

      2d5/2 3s1/2 0.0369  
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Amplitudes espectroscópicas de dois nêutrons 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

 Amp. Espec.       

NuShellx 

Interação –  

jj45pna 

IBM Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

NuShellx 

Interação – 

jj45pna 

IBM 

115In0.934(7/2+) 

2d3/2 2d3/2 

2 115In0.660(3/2+) 

0.0389  

115In0.934(7/2+) 

1g7/21g7/2 

4 115In0.750(1/2+) 

0.3136  

2d3/2 3s1/2 0.3359  1g7/22d5/2 -0.0978  

1h11/2 1h11/2 0.0000  1g7/22d3/2 0.8369  

115In0.934(7/2+) 

1g7/2 1g7/2 

0 115In0.748(7/2+) 

-0.2662  1g7/23s1/2 -0.0979  

2d5/2 2d5/2 -0.0614  2d5/22d5/2 0.0073  

2d3/2 2d3/2 -0.0147  2d5/22d3/2 -0.0604  

3s1/2 3s1/2 -0.0958  - 0.0000  

1h11/2 1h11/2 0.0000   
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Amplitudes espectroscópicas de dois prótons 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

Amp. Espec.       

NuShellx 
Interação 

– 
jj45pna 

IBM Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

NuShellx 
Interação 

– 
jj45pna 

IBM 

116Cdgs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

0 118Sngs(0+) 

-0,2724 0.1562 

116Cd0.514(2+) 

1f5/2 1f5/2 

0 118Sn2.043(2+) 

-0.1035  

2p3/2 2p3/2 -0,2220 0.1476 2p3/2 2p3/2 -0.0833  

2p1/2 2p1/2 -0,2335 0.1765 2p1/2 2p1/2 -0.0897  

1g9/2 1g9/2 0,5274 -0.8024 1g9/2 1g9/2 0.1995  

116Cdgs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn1.23(2+) 

0,0533 -0.0117 

116Cd0.514(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn2.057(0+) 

0.0634  

1f5/2 2p3/2 0,0346 -0.0090 1f5/2 2p3/2 0.0507  

1f5/2 2p1/2 0,0873 0.0206 1f5/2 2p1/2 0.0996  

2p3/2 2p3/2 0,0397 0.0222 2p3/2 2p3/2 0.0512  

2p3/2 2p1/2 -0,0707 -0.0107 2p3/2 2p1/2 -0.0724  

1g9/2 1g9/2 -0,1215 0.2212 1g9/2 1g9/2 -0.3403  

116Cdgs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

0 118Sn1.758(0+) 

-0,0426 -0.0164 

116Cd0.514(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn2.280(4+) 

0.0602  

2p3/2 2p3/2 -0,0351 -0.0155 1f5/2 2p3/2 0.0390  

2p1/2 2p1/2 -0,0345 -0.0186 1f5/2 2p1/2 0.1005  

1g9/2 1g9/2 0,1072 0.0844 2p3/2 2p3/2 0.0459  

116Cdgs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn2.043(2+) 

-0,0223 0.0027 2p3/2 2p1/2 -0.0825  

1f5/2 2p3/2 -0,0183 0.0021 1g9/2 1g9/2 -0.1279  

1f5/2 2p1/2 -0,0386 -0.0051 

116Cd1.213(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sngs(0+) 

0.0464  

2p3/2 2p3/2 -0,0162 0.0025 1f5/2 2p3/2 0.0016  

2p3/2 2p1/2 0,0295 0.0844 1f5/2 2p1/2 0.1173  

1g9/2 1g9/2 0,0437 -0.0511 2p3/2 2p3/2 -0.0050  

116Cdgs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

0 118Sn2.057(0+) 

0,1113 -0.0119 2p3/2 2p1/2 -0.0986  

2p3/2 2p3/2 0,0950 -0.0113 1g9/2 1g9/2 0.6338  

2p1/2 2p1/2 0,0769 -0.0135 

116Cd1.213(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn1.23(2+) 

-0.0546  

1g9/2 1g9/2 -0,3192 0.0614 1f5/2 2p3/2 -0.0459  

116Cdgs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

4 118Sn2.280(4+) 

0,0219 - 1f5/2 2p1/2 -0.0902  

1f5/2 2p3/2 0,0397 - 2p3/2 2p3/2 -0.0500  

1g9/2 1g9/2 -0,0478 - 2p3/2 2p1/2 0.0677  

116Cd0.514(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sngs(0+) 

-0.2184  1g9/2 1g9/2 0.2793  

1f5/2 2p3/2 -0.1586  

116Cd1.213(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn1.758(0+) 

-0.0117  

1f5/2 2p1/2 -0.3754  1f5/2 2p3/2 -0.0169  

2p3/2 2p3/2 -0.1677  1f5/2 2p1/2 -0.0070  

2p3/2 2p1/2 0.2910  2p3/2 2p3/2 -0.0188  

1g9/2 1g9/2 0.5613  2p3/2 2p1/2 0.0031  

116Cd0.514(2+) 

1f5/2 1f5/2 

0 118Sn1.23(2+) 

0.2520  1g9/2 1g9/2 0.2681  

2p3/2 2p3/2 0.2051  

116Cd1.213(2+) 

1f5/2 1f5/2 

0 118Sn2.043(2+) 

0.0705  

2p1/2 2p1/2 0.2229  2p3/2 2p3/2 0.0583  

1g9/2 1g9/2 -0.4599  2p1/2 2p1/2 0.0678  

116Cd0.514(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn1.758(0+) 

-0.0281  1g9/2 1g9/2 -0.1153  

1f5/2 2p3/2 -0.217  

116Cd1.213(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn2.057(0+) 

0.0526  

1f5/2 2p1/2 -0.0466  1f5/2 2p3/2 0.0595  

2p3/2 2p3/2 -0.0232  1f5/2 2p1/2 0.0585  

2p3/2 2p1/2 0.0359  2p3/2 2p3/2 0.0663  

1g9/2 1g9/2 0.1112  2p3/2 2p1/2 -0.0404  
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Amplitudes espectroscópicas de dois prótons 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

Amp. Espec.       

NuShellx 
Interação 

– 
jj45pna 

IBM Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

NuShellx 
Interação 

– 
jj45pna 

IBM 

116Cd1.213(2+) 1g9/2 1g9/2 2 118Sn2.057(0+) -0.8279  

116Cd1.283(0+) 

1f5/2 1f5/2 

0 118Sn1.758(0+) 

-0.0341  

116Cd1.213(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn2.280(4+) 

-0.0229  2p3/2 2p3/2 -0.0261  

1f5/2 2p3/2 -0.0123  2p1/2 2p1/2 -0.0063  

1f5/2 2p1/2 -0.0412  1g9/2 1g9/2 0.1618  

2p3/2 2p3/2 -0.0157  

116Cd1.283(0+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn2.043(2+) 

0.0179  

2p3/2 2p1/2 0.0344  1f5/2 2p3/2 0.0152  

1g9/2 1g9/2 -0.0011  1f5/2 2p1/2 0.0391  

116Cd1.219(4+) 

1f5/2 1f5/2 

4 118Sngs(0+) 

0.1951  2p3/2 2p3/2 0.0107  

1f5/2 2p3/2 0.3717  2p3/2 2p1/2 -0.0302  

1g9/2 1g9/2 -0.5819  1g9/2 1g9/2 0.0164  

116Cd1.219(4+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn1.23(2+) 

-0.1453  

116Cd1.283(0+) 

1f5/2 1f5/2 

0 118Sn2.057(0+) 

0.1391  

1f5/2 2p3/2 -0.1080  2p3/2 2p3/2 0.1163  

1f5/2 2p1/2 -0.2546  2p1/2 2p1/2 0.0827  

2p3/2 2p3/2 -0.1111  1g9/2 1g9/2 -0.4945  

2p3/2 2p1/2 0.1966  
116Cd1.283(0+) 

1f5/2 1f5/2 

4 118Sn2.280(4+) 

-0.0203  

1g9/2 1g9/2 0.3569  1f5/2 2p3/2 -0.0351  

116Cd1.219(4+) 

1f5/2 1f5/2 

4 118Sn1.758(0+) 

0.0262  1g9/2 1g9/2 -0.0071  

1f5/2 2p3/2 0.0562  

116Sngs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

0 114Cdgs(0+) 

-0.1913  

1g9/2 1g9/2 -0.1080  2p3/2 2p3/2 -0.1801  

116Cd1.219(4+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn2.043(2+) 

0.0538  2p1/2 2p1/2 -0.1783  

1f5/2 2p3/2 0.0366  1g9/2 1g9/2 0.4304  

1f5/2 2p1/2 0.0934  

116Sngs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

2 114Cd0.558(2+) 

-0.1339  

2p3/2 2p3/2 -0.0426  1f5/2 2p3/2 -0.1080  

2p3/2 2p1/2 -0.0701  1f5/2 2p1/2 -0.2360  

1g9/2 1g9/2 -0.1382  2p3/2 2p3/2 -0.1288  

116Cd1.219(4+) 

1f5/2 1f5/2 

4 118Sn2.057(0+) 

-0.0535  2p3/2 2p1/2 0.2077  

1f5/2 2p3/2 -0.1038  1g9/2 1g9/2 0.4825  

1g9/2 1g9/2 0.3394  

116Sngs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

0 114Cd1.135(0+) 

-0.1266  

116Cd1.219(4+) 

1f5/2 1f5/2 

0 118Sn2.280(4+) 

-0.2566  2p3/2 2p3/2 -0.1308  

2p3/2 2p3/2 -0.2081  2p1/2 2p1/2 -0.1891  

2p1/2 2p1/2 -0.2202  1g9/2 1g9/2 0.0561  

1g9/2 1g9/2 0.5131  

116Sngs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

2 114Cd1.210(2+) 

-0.0179  

116Cd1.283(0+) 

1f5/2 1f5/2 

0 118Sngs(0+) 

0.2285  1f5/2 2p3/2 0.0009  

2p3/2 2p3/2 0.1894  1f5/2 2p1/2 -0.0445  

2p1/2 2p1/2 0.2670  2p3/2 2p3/2 -0.0031  

1g9/2 1g9/2 -0.1757  2p3/2 2p1/2 0.0460  

116Cd1.283(0+) 

1f5/2 1f5/2 

2 118Sn1.23(2+) 

-0.0602  1g9/2 1g9/2 -0.3756  

1f5/2 2p3/2 -0.0356  
116Sngs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

4 114Cd1.284(4+) 

-0.0989  

1f5/2 2p1/2 -0.1112  1f5/2 2p3/2 -0.2156  

2p3/2 2p3/2 -0.0421  1g9/2 1g9/2 0.4038  

2p3/2 2p1/2 0.0908  
 

1g9/2 1g9/2 0.0353  
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Amplitudes espectroscópicas de dois prótons 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

Amp. Espec.       

NuShellx 
Interação 

– 
jj45pna 

IBM Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

NuShellx 
Interação 

– 
jj45pna 

IBM 

116Sngs(0+) 

1f5/2 1f5/2 

0 114Cd1.305(0+) 

-0.0360  

115Cdgs(1/2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 117Sn0.159(3/2+) 

-0.0093  

2p3/2 2p3/2 -0.0216  1f5/2 2p3/2 -0.0036  

2p1/2 2p1/2 -0.0044  1f5/2 2p1/2 -0.0160  

1g9/2 1g9/2 0.1223  2p3/2 2p3/2 -0.0074  

116Sn1.294(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 114Cdgs(0+) 

0.0371  2p3/2 2p1/2 0.0118  

1f5/2 2p3/2 0.0278  1g9/2 1g9/2 0.1033  

1f5/2 2p1/2 0.0625  
115Cdgs(1/2+) 

1f5/2 1f5/2 

4 117Sn0.712(7/2+) 

-0.0162  

2p3/2 2p3/2 0.0344  1f5/2 2p3/2 -0.0302  

2p3/2 2p1/2 -0.0558  1g9/2 1g9/2 0.0165  

1g9/2 1g9/2 -0.1461  

115Cdgs(1/2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 117Sn1.005(3/2+) 

-0.0447  

116Sn1.294(2+) 

1f5/2 1f5/2 

0 114Cd0.558(2+) 

0.1607  1f5/2 2p3/2 -0.0319  

2p3/2 2p3/2 0.1516  1f5/2 2p1/2 -0.0805  

2p1/2 2p1/2 0.1547  2p3/2 2p3/2 -0.0393  

1g9/2 1g9/2 -0.3543  2p3/2 2p1/2 0.0721  

116Sn1.294(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 114Cd1.135(0+) 

0.0321  1g9/2 1g9/2 0.0877  

1f5/2 2p3/2 0.0222  

115Cdgs(1/2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 117Sn1.020(5/2+) 

-0.0295  

1f5/2 2p1/2 0.0772  1f5/2 2p3/2 -0.0217  

2p3/2 2p3/2 0.0288  1f5/2 2p1/2 -0.0527  

2p3/2 2p1/2 -0.0711  2p3/2 2p3/2 -0.0251  

1g9/2 1g9/2 0.0037  2p3/2 2p1/2 0.0499  

116Sn1.294(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 114Cd1.210(2+) 

0.0534  1g9/2 1g9/2 0.0844  

1f5/2 2p3/2 0.0443  
115Cd0.181(11/2-) 

1f5/21g9/2 

5 117Sngs(1/2+) 

-0.2164  

1f5/2 2p1/2 0.0931  2p3/21g9/2 -0.1637  

2p3/2 2p3/2 0.0532  2p1/21g9/2 -0.4152  

2p3/2 2p1/2 -0.0816  
115Cd0.181(11/2-) 

1f5/21g9/2 

5 117Sn0.159(3/2+) 

-0.2674  

1g9/2 1g9/2 -0.2514  2p3/21g9/2 -0.2049  

116Sn1.294(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 114Cd1.284(4+) 

0.0889  2p1/21g9/2 -0.5488  

1f5/2 2p3/2 0.0745  
115Cd0.181(11/2-) 

1f5/21g9/2 

5 117Sn0.712(7/2+) 

0.0101  

1f5/2 2p1/2 0.1643  2p3/21g9/2 0.0190  

2p3/2 2p3/2 0.0864  2p1/21g9/2 0.0257  

2p3/2 2p1/2 -0.1439  
115Cd0.181(11/2-) 

1f5/21g9/2 

5 117Sn1.005(3/2+) 

-0.0894  

1g9/2 1g9/2 -0.3167  2p3/21g9/2 -0.0697  

116Sn1.294(2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 114Cd1.305(0+) 

-0.0023  2p1/21g9/2 -0.1656  

1f5/2 2p3/2 0.0021  
115Cd0.181(11/2-) 

1f5/21g9/2 

5 117Sn1.020(5/2+) 

-0.0748  

1f5/2 2p1/2 -0.0061  2p3/21g9/2 -0.0694  

2p3/2 2p3/2 -0.0023  2p1/21g9/2 -0.1464  

2p3/2 2p1/2 0.0106  

115Cd0.229(3/2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 117Sngs(1/2+) 

-0.0334  

1g9/2 1g9/2 -0.0138  1f5/2 2p3/2 -0.0235  

115Cdgs(1/2+) 

1f5/2 1f5/2 

0 117Sngs(1/2+) 

-0.2065  1f5/2 2p1/2 -0.0572  

2p3/2 2p3/2 -0.1907  2p3/2 2p3/2 -0.0252  

2p1/2 2p1/2 -0.2058  2p3/2 2p1/2 0.0471  

1g9/2 1g9/2 0.3801  1g9/2 1g9/2 0.0735  
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Amplitudes espectroscópicas de dois prótons 

Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

Amp. Espec.       

NuShellx 
Interação 

– 
jj45pna 

IBM Estado inicial j1j2 J12 Estado final 

NuShellx 
Interação 

– 
jj45pna 

IBM 

115Cd0.229(3/2+) 

1f5/2 1f5/2 

0 117Sn0.159(3/2+) 

0.0612  
115Cd0.361(5/2+) 

1f5/2 1f5/2 

4 117Sn1.005(3/2+) 

0.0199  

2p3/2 2p3/2 0.0533  1f5/2 2p3/2 0.0441  

2p1/2 2p1/2 0.0452  1g9/2 1g9/2 -0.0461  

1g9/2 1g9/2 -0.1609  

115Cd0.361(5/2+) 

1f5/2 1f5/2 

0 117Sn1.020(5/2+) 

0.1574  

115Cd0.229(3/2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 117Sn0.712(7/2+) 

0.0376  2p3/2 2p3/2 0.1384  

1f5/2 2p3/2 0.0269  2p1/2 2p1/2 0.1573  

1f5/2 2p1/2 0.0652  1g9/2 1g9/2 -0.2699  

2p3/2 2p3/2 0.0303  115Cd0.394(7/2-) 1f5/21g9/2 
3 117Sngs(1/2+) 

-0.1347  

2p3/2 2p1/2 -0.0540  2p3/21g9/2 -0.2098  

1g9/2 1g9/2 -0.0749  115Cd0.394(7/2-) 1f5/21g9/2 
3 117Sn0.159(3/2+) 

-0.0957  

115Cd0.229(3/2+) 

1f5/2 1f5/2 

0 117Sn1.005(3/2+) 

0.0242  2p3/21g9/2 -0.1710  

2p3/2 2p3/2 0.0220  115Cd0.394(7/2-) 1f5/21g9/2 7 117Sn0.712(7/2+) -0.4348  

2p1/2 2p1/2 0.0310  
115Cd0.394(7/2-) 

1f5/21g9/2 

5 117Sn1.005(3/2+) 

-0.0887  

1g9/2 1g9/2 -0.0144  2p3/21g9/2 -0.0700  

115Cd0.229(3/2+) 

1f5/2 1f5/2 

4 117Sn1.020(5/2+) 

-0.0120  2p1/21g9/2 -0.1617  

1f5/2 2p3/2 -0.0220  
115Cd0.394(7/2-) 

1f5/21g9/2 

5 117Sn1.020(5/2+) 

-0.1009  

1g9/2 1g9/2 0.0383  2p3/21g9/2 -0.0887  

115Cd0.361(5/2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 117Sngs(1/2+) 

0.0439  2p1/21g9/2 -0.2215  

1f5/2 2p3/2 0.0344  
115Cd0.417(9/2-) 

1f5/21g9/2 

5 117Sngs(1/2+) 

-0.2161  

1f5/2 2p1/2 0.0872  2p3/21g9/2 -0.1761  

2p3/2 2p3/2 0.0419  2p1/21g9/2 -0.4563  

2p3/2 2p1/2 0.0743  
115Cd0.417(9/2-) 

1f5/21g9/2 

5 117Sn0.159(3/2+) 

0.2253  

1g9/2 1g9/2 -0.1264  2p3/21g9/2 0.2037  

115Cd0.361(5/2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 117Sn0.159(3/2+) 

-0.0647  2p1/21g9/2 0.4722  

1f5/2 2p3/2 -0.0453  115Cd0.417(9/2-) 1f5/21g9/2 7 117Sn0.712(7/2+) -0.1258  

1f5/2 2p1/2 -0.1259  
115Cd0.417(9/2-) 

1f5/21g9/2 

5 117Sn1.005(3/2+) 

0.0676  

2p3/2 2p3/2 -0.0516  2p3/21g9/2 0.0716  

2p3/2 2p1/2 0.1019  2p1/21g9/2 0.1498  

1g9/2 1g9/2 0.0841  
115Cd0.417(9/2-) 

1f5/21g9/2 

5 117Sn1.020(5/2+) 

-0.1463  

115Cd0.361(5/2+) 

1f5/2 1f5/2 

2 117Sn0.712(7/2+) 

0.0415  2p3/21g9/2 -0.1215  

1f5/2 2p3/2 0.0259  2p1/21g9/2 -0.2838  

1f5/2 2p1/2 0.0682  

 
2p3/2 2p3/2 0.0295  

2p3/2 2p1/2 -0.0572  

1g9/2 1g9/2 -0.0307  
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A.2 Amplitudes espectroscópicas para as funções overlaps de um próton e um nêutron

Amplitudes espectroscópicas de um nêutron 

 

Amplitudes espectroscópicas de um próton 
Initial  
state 

nlj Final state 
A. Esp. 
ZBM 

A. Esp. 
psdmod 

Initial  
state 

nlj Final state 
A. Esp. 
ZBM 

A. Esp. 
psdmod 

20Negs(0+) 

1d3/2 21Negs(3/2+) - -0.163 

20Negs(0+) 

2s1/2 19Fgs(1/2+) 0.858 0.619 
1d5/2 21Ne0.351(5/2+) 0.770  0.754 1p1/2 19F0.110(1/2-) 1.270 -1.173 
1p1/2 21Ne2.789(1/2-) 0.394  0.341 1d5/2 19F0.197(5/2+) 1.174 1.179 
2s1/2 21Ne2.794(1/2+) 0.736 -0.828 1p3/2 19F1.459(3/2-) - -0.340 

20Ne1.633(2+) 

2s1/2 
21Negs(3/2+) 

-0.208 -0.168 1d3/2 19F1.554(3/2+) - 0.578 
1d3/2 - -0.198 

20Ne1.633(2+) 

1d3/2 19Fgs(1/2+) 
- -0.294 

1d5/2 1.026  0.930 1d5/2 -0.671 -0.584 
2s1/2 

21Ne0.351(5/2+) 

-0.318  0.186 1p3/2 19F0.110(1/2-) - 0.089 
1d3/2 -  0.130 2s1/2 

19F0.197(5/2+) 
-0.92 -0.528 

1d5/2 -0.165  0.247 1d3/2 - -0.178 
1d3/2 21Ne1.746(7/2+) -  0.041 1d5/2 -0.642 -0.617 
1d5/2 0.913 -0.833 1p1/2 19F1.346(5/2-) 

0.978 0.906 
1p3/2 21Ne2.789(1/2-) -  0.167 1p3/2 - 0.108 
1d3/2 21Ne2.794(1/2+) -  0.018 1p1/2 19F1.459(3/2-) 

-0.816 -0.736 
1d5/2 -0.652 -0.493 1p3/2 - 0.085 
1d5/2 21Ne2.867(9/2+) -0.623  0.643 2s1/2 

19F1.554(3/2+) 
-0.377 0.373 

21Negs(3/2+) 1d3/2 

22Negs(0+) 

- -0.327 1d3/2 - -0.248 
21Ne0.351(5/2+) 1d5/2 -1.630  1.496 1d5/2 -0.292 0.248 
21Ne2.789(1/2-) 1p1/2 -1.080 -0.839 19Fgs(1/2+) 2s1/2 

18Ogs(0+) 

-0.607 -0.556 
21Ne2.794(1/2+) 2s1/2 -0.486 -0.338 19F0.110(1/2-) 1p1/2 0.446 -0.247 

21Negs(3/2+) 

2s1/2 

22Ne1.275(2+) 

0.066 -0.115 19F0.197(5/2+) 1d5/2 -0.644 -0.664 
1d3/2 - -0.104 19F1.459(3/2-) 1p3/2 - -0.012 
1d5/2 1.008 -0.961 19F1.554(3/2+) 1d3/2 - -0.424 

21Ne0.351(5/2+) 

2s1/2 0.240 -0.234 19Fgs(1/2+) 
1d3/2 

18O1.982(2+) 

- -0.273 
1d3/2 - -0.250 1d5/2 -0.596 0.569 
1d5/2 0.421 -0.424 19F0.110(1/2-) 1p3/2 - 0.041 

21Ne1.746(7/2+) 1d3/2 - -0.187 
19F0.197(5/2+) 

2s1/2 -0.426 0.304 
1d5/2 0.696  0.565 1d3/2 - -0.158 

21Ne2.789(1/2-) 1p3/2 -  0.090 1d5/2 -0.420 0.425 

21Ne2.794(1/2+) 1d3/2 -  0.115 19F1.346(5/2-) 
1p1/2 0.388 0.160 

1d5/2 0.228  0.192 1p3/2 - 0.004 
21Ne2.867(9/2+) 1d5/2 0.942  0.818 19F1.459(3/2-) 

1p1/2 0.402 0.179 
21Negs(3/2+) 1d5/2 

22Ne3.357(4+) 

-0.248 0.277 1p3/2 - -0.002 

21Ne0.351(5/2+) 1d3/2 - -0.032 
19F1.554(3/2+) 

2s1/2 0.668 0.343 
1d5/2 -0.712 0.425 1d3/2 - 0.324 

21Ne1.746(7/2+) 

2s1/2 0.218 0.106 1d5/2 0.415 0.315 
1d3/2 - 0.083 19F0.197(5/2+) 

1d3/2 

18O3.555(4+) 

- 0.255 
1d5/2 0.903 0.823 1d5/2 -0.191 -0.223 

21Ne2.867(9/2+) 

2s1/2 0.464 0.210 19F1.346(5/2-) 1p3/2 - 0.009 
1d3/2 - 0.244 19F1.554(3/2+) 1d5/2 0.419 -0.503 
1d5/2 0.341 0.140 19Fgs(1/2+) 2s1/2 

18O3.634(0+) 

-0.055 0.099 

21Negs(3/2+) 

2s1/2 

22Ne4.456(2+) 

0.655 0.450 19F0.110(1/2-) 1p1/2 -0.712 -0.777 
1d3/2 - 0.302 19F0.197(5/2+) 1d5/2 -0.133 0.083 
1d5/2 0.310 0.183 19F1.459(3/2-) 1p3/2 - -0.139 

21Ne0.351(5/2+) 

2s1/2 -0.311 -0.461 19F1.554(3/2+) 1d3/2 - 0.061 
1d3/2 - -0.204 19Fgs(1/2+) 

1d3/2 

18O3.920(2+) 

- -0.176 
1d5/2 0.266 -0.229 1d5/2 0.029 0.247 

21Ne1.746(7/2+) 1d3/2 - 0.099 19F0.110(1/2-) 1p3/2 - -0.063 
1d5/2 -0.503 0.447 

19F0.197(5/2+) 
2s1/2 0.074 0.125 

21Ne2.789(1/2-) 1p3/2 - 0.032 1d3/2 - 0.031 

21Ne2.794(1/2+) 1d3/2 - 0.001 1d5/2 -0.090 -0.041 
1d5/2 -0.359 0.483 19F1.346(5/2-) 

1p1/2 -0.256 0.238 
21Ne2.867(9/2+) 1d5/2 0.255 -0.342 1p3/2 - -0.032 

21Negs(3/2+) 1p1/2 

22Ne5.146(2-) 

-0.078  19F1.459(3/2-) 
1p1/2 -0.249 0.237 

1p3/2 -  1p3/2 - 0.047 

21Ne0.351(5/2+) 1p1/2 -0.152  
19F1.554(3/2+) 

2s1/2 -0.160 0.218 
1p3/2 -  1d3/2 - -0.081 

21Ne1.746(7/2+) 1p3/2 -  1d5/2 -0.041 -0.004 

21Ne2.789(1/2-) 1d3/2 -  
 1d5/2 -0.386  

21Ne2.794(1/2+) 1p3/2 -  
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Amplitudes espectroscópicas de um nêutron 

 

Amplitudes espectroscópicas de um próton 

Estado inicial nlj Estado final 
A. Espec. 

ZBM 
Estado inicial nlj Estado final 

A. Espec. 
ZBM 

19Ogs(5/2+) 

1d5/2 18Ogs(0+) 0.772 

21Fgs(5/2+) 

2s1/2 22Negs(0+) -1.1599 
2s1/2 18O1.982(2+) 

0.146 2s1/2 22Ne1.275(2+) 0.6465 
1d5/2 0.652 1d5/2 0.6547 
1d5/2 18O3.555(4+) -1.183 1d5/2 22Ne3.357(4+) 0.6530 
1d5/2 18O3.634(0+) 0.124 2s1/2 22Ne4.456(2+) 0.1031 
2s1/2 18O3.920(2+) 

-0.232 1d5/2 -0.3822 
1d5/2 0.592 1p1/2 22Ne5.146(2-) -0.0215 

19O0.096(3/2+) 

2s1/2 18O1.982(2+) 
-0.442 

21F0.280(1/2+) 

2s1/2 22Negs(0+) 0.7916 
1d5/2 1.219 1d5/2 22Ne1.275(2+) -0.6531 
1d5/2 18O3.555(4+) 0.646 1d5/2 22Ne4.456(2+) -0.1244 
2s1/2 18O3.920(2+) 

-0.447 21F1.101(1/2-) 1p1/2 22Negs(0+) -1.3433 
1d5/2 0.251 1d5/2 22Ne5.146(2-) -0.0592 

19O1.472(1/2+) 

2s1/2 18Ogs(0+) -0.877 

21F1.730(3/2+) 

2s1/2 22Ne1.275(2+) -0.3489 
1d5/2 18O1.982(2+) -0.657 1d5/2 -0.2124 
2s1/2 18O3.634(0+) -0.372 1d5/2 22Ne3.357(4+) -0.5386 
1d5/2 18O3.920(2+) 0.619 2s1/2 22Ne4.456(2+) 0.1589 

19O2.372(9/2+) 

1d5/2 18O1.982(2+) 0.549 1d5/2 -0.4055 
2s1/2 18O3.555(4+) 

0.095 1p1/2 22Ne5.146(2-) -0.0173 
1d5/2 1.454 

21F2.040(3/2-) 

1p1/2 22Ne1.275(2+) -0.8594 
1d5/2 18O3.920(2+) 0.526 1p1/2 22Ne4.456(2+) -0.0319 

19O2.779(7/2+) 

1d5/2 18O1.982(2+) -0.867 2s1/2 22Ne5.146(2-) 0.1030 
2s1/2 18O3.555(4+) 

-0.960 1d5/2 -0.6120 
1d5/2 0.0002 

20Ogs(0+) 

1d5/2 21Fgs(5/2+) 0.6933 
1d5/2 18O3.920(2+) 0.800 2s1/2 21F0.280(1/2+) -0.6450 

19Ogs(5/2+) 1d5/2 20Ogs(0+) 
1.981 1p1/2 21F1.101(1/2-) -0.3015 

19O1.472(1/2+) 2s1/2 0.512 

20O1.674(2+) 

2s1/2 21Fgs(5/2+) -0.4367 

19Ogs(5/2+) 
2s1/2 

20O1.674(2+) 

0.646 1d5/2 -0.4106 
1d5/2 0.628 1d5/2 21F0.280(1/2+) 0.6320 

19O0.096(3/2+) 
2s1/2 -0.005 2s1/2 21F1.730(3/2+) -0.5903 
1d5/2 1.085 1d5/2 -0.3704 

19O1.472(1/2+) 1d5/2 0.498 1p1/2 21F2.040(3/2-) -0.3329 

19O2.372(9/2+) 
1d5/2 -0.782 

 
1d5/2 0.776 

19Fgs(1/2+) 

1d5/2 20Fgs(2+) 0.229 

20Fgs(2+) 

2s1/2 19Ogs(5/2+) 
0.127 

1d5/2 20F0.656(3+) -0.783 1d5/2 -0.556 
1p1/2 20F0.984(1-) -0.177 2s1/2 19O0.096(3/2+) 

0.514 
2s1/2 20F1.057(1+) -0.147 1d5/2 -0.423 

19F0.110(1/2-) 
2s1/2 20F0.984(1-) 0.071 1d5/2 19O1.472(1/2+) 0.031 
1p1/2 20F1.057(1+) -0.121 1d5/2 19O2.372(9/2+) 0.085 

19F0.197(5/2+) 

2s1/2 20Fgs(2+) 
-0.122 1d5/2 19O2.779(7/2+) 0.261 

1d5/2 0.889 

20F0.656(3+) 

2s1/2 19Ogs(5/2+) 0.460 
2s1/2 20F0.656(3+) 

-0.414 1d5/2 0.049 
1d5/2 0.010 1d5/2 19O0.096(3/2+) 0.660 
1d5/2 20F0.823(4+) 0.924 1d5/2 19O1.472(1/2+) -0.129 
1d5/2 20F1.057(1+) 0.477 1d5/2 19O2.372(9/2+) 0.116 

19F1.346(5/2-) 
1p1/2 20Fgs(2+) 0.148 2s1/2 19O2.779(7/2+) -0.005 
1p1/2 20F0.656(3+) 0.065 1d5/2 0.265 
1d5/2 20F0.984(1-) -0.720 

20F0.823(4+) 

1d5/2 19Ogs(5/2+) -0.616 

19F1.459(3/2-) 

1p1/2 20Fgs(2+) -0.013 1d5/2 19O0.096(3/2+) 0.522 
2s1/2 20F0.984(1-) 

-0.203 2s1/2 19O2.372(9/2+) -0.025 
1d5/2 0.651 1d5/2 -0.237 
1p1/2 20F1.057(1+) 0.151 2s1/2 19O2.779(7/2+) 0.415 

19F1.554(3/2+) 

2s1/2 20Fgs(2+) 
0.081 1d5/2 0.114 

1d5/2 -0.444 20F0.984(1-) 
1p1/2 19O0.096(3/2+) -0.392 

1d5/2 20F0.656(3+) -0.028 1p1/2 19O1.472(1/2+) 0.004 
1d5/2 20F0.823(4+) -0.366 

20F1.057(1+) 

1d5/2 19Ogs(5/2+) 0.551 
1p1/2 20F0.984(1-) 0.027 2s1/2 19O0.096(3/2+) -0.571 
2s1/2 20F1.057(1+) 

-0.270 1d5/2 0.191 
1d5/2 0.953 2s1/2 19O1.472(1/2+) 0.345 

 1d5/2 19O2.779(7/2+) -0.207 
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Estado inicial nlj Estado final 
A. Espec. 

ZBM 

 

Estado inicial nlj Estado final 
A. Espec. 

ZBM 

20Fgs(2+) 

2s1/2 21Fgs(5/2+) 
-0.118 

21Negs(3/2+) 

2s1/2 20Fgs(2+) -0.637 
1d5/2 -0.739 1d5/2 0.521 
1d5/2 21F0.280(1/2+) 0.163 1d5/2 20F0.656(3+) 0.802 
2s1/2 21F1.730(3/2+) 

0.143 1d5/2 20F0.823(4+) -0.490 
1d5/2 -0.768 1p1/2 20F0.984(1-) 0.811 
1d5/2 21F1.755(7/2+) 0.724 2s1/2 20F1.057(1+) -0.398 

20F0.656(3+) 

2s1/2 21Fgs(5/2+) 
-0.091 1d5/2 0.140 

1d5/2 1.224 

21Ne0.351(5/2+) 

2s1/2 20Fgs(2+) -0.066 
1d5/2 21F0.280(1/2+) -0.152 1d5/2 0.641 
1d5/2 21F1.730(3/2+) 0.341 2s1/2 20F0.656(3+) 0.683 
2s1/2 21F1.755(7/2+) 

-0.037 1d5/2 0.082 
1d5/2 0.197 1d5/2 20F0.823(4+) 0.624 

20F0.823(4+) 

1d5/2 21Fgs(5/2+) -0.087 1d5/2 20F1.057(1+) 0.366 
1d5/2 21F1.730(3/2+) -1.007 

21Ne1.746(7/2+) 

1d5/2 20Fgs(2+) -0.416 
2s1/2 21F1.755(7/2+) 

0.583 2s1/2 20F0.656(3+) 0.040 
1d5/2 0.148 1d5/2 0.575 

20F0.984(1-) 
1p1/2 21F0.280(1/2+) -0.039 2s1/2 20F0.823(4+) -0.665 
2s1/2 21F1.101(1/2-) 0.177 1d5/2 -0.219 
1p1/2 21F1.730(3/2+) -0.018 1d5/2 20F1.057(1+) -0.429 

20F1.057(1+) 

1d5/2 21Fgs(5/2+) -0.311 21Ne2.789(1/2-) 2s1/2 20F0.984(1-) 0.143 
2s1/2 21F0.280(1/2+) 0.063 1p1/2 20F1.057(1+) 0.162 
1p1/2 21F1.101(1/2-) 0.257 

21Ne2.794(1/2+) 

1d5/2 20Fgs(2+) -0.043 
2s1/2 21F1.730(3/2+) 

0.144 1d5/2 20F0.656(3+) -0.431 
1d5/2 0.492 1p1/2 20F0.984(1-) 0.045 
1d5/2 21F1.755(7/2+) -0.346 2s1/2 20F1.057(1+) 0.263 

 21Ne2.867(9/2+) 

1d5/2 20Fgs(2+) 0.030 
1d5/2 20F0.656(3+) -0.454 
2s1/2 20F0.823(4+) -0.044 
1d5/2 -0.526 
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Amplitudes espectroscópicas de um nêutron 
Estado 
inicial 

nlj 
Estado 
final 

Amp. Esp. 
jj45pna 

 

Estado 
inicial 

nlj 
Estado 
final 

Amp. Esp. 
jj45pna 

116Cdgs(0+) 

3s1/2 115Cdgs(1/2+) 1.0988 

118Sngs(0+) 

3s1/2 117Sngs(1/2+) 1.312 

1h11/2 115Cd0.181(11/2-) 0.0 2d3/2 117Sn0.159(3/2+) -1.454 

2d3/2 115Cd0.229(3/2+) 1.2801 1h11/2 117Sn0.315(11/2-) 0.0 

2d5/2 115Cd0.361(5/2+) 0.1780 1g7/2 117Sn0.712(7/2+) 2.538 

116Cd0.514(2+) 

2d3/2 115Cdgs(1/2+) 
0.0003 2d3/2 117Sn1.005(3/2+) -0.357 

2d5/2 0.2570 2d5/2 117Sn1.020(5/2+) -0.192 

1h11/2 115Cd0.181(11/2-) 0.0 

118Sn1.230(2+) 

2d3/2 117Sngs(1/2+) 
0.291 

3s1/2 

115Cd0.229(3/2+) 

-0.2497 2d5/2 -0.133 

2d3/2 0.1940 3s1/2 

117Sn0.159(3/2+) 

-0.009 

2d5/2 -0.1054 2d3/2 -1.077 

1g7/2 -0.5460 2d5/2 -0.100 

3s1/2 

115Cd0.361(5/2+) 

0.3408 1g7/2 0.125 

2d3/2 -0.1564 1h11/2 117Sn0.315(11/2-) 0.0 

2d5/2 0.1008 2d3/2 
117Sn0.712(7/2+) 

0.394 

1g7/2 -0.9028 2d5/2 -0.036 

1h11/2 115Cd0.394(7/2-) 0.0 1g7/2 -0.446 

1h11/2 115Cd0.417(9/2-) 0.0 3s1/2 

117Sn1.005(3/2+) 

0.835 

116Cd1.213(2+) 

2d3/2 115Cdgs(1/2+) 
0.2593 2d3/2 0.297 

2d5/2 0.0059 2d5/2 0.154 

1h11/2 115Cd0.181(11/2-) 0.0 1g7/2 0.089 

3s1/2 

115Cd0.229(3/2+) 

0.0106 3s1/2 

117Sn1.020(5/2+) 

0.768 

2d3/2 0.2311 2d3/2 -0.711 

2d5/2 -0.0379 2d5/2 0.046 

1g7/2 0.4206 1g7/2 -0.534 

3s1/2 

115Cd0.361(5/2+) 

0.0822 

118Sn1.758(0+) 

3s1/2 117Sngs(1/2+) -0.366 

2d3/2 0.6293 2d3/2 117Sn0.159(3/2+) -0.101 

2d5/2 -0.1311 1h11/2 117Sn0.315(11/2-) 0.0 

1g7/2 0.0825 1g7/2 117Sn0.712(7/2+) -0.119 

1h11/2 115Cd0.394(7/2-) 0.0 2d3/2 117Sn1.005(3/2+) -1.192 

1h11/2 115Cd0.417(9/2-) 0.0 2d5/2 117Sn1.020(5/2+) 0.205 

116Cd1.219(4+) 

1g7/2 115Cdgs(1/2+) -0.2705 

118Sn2.043(2+) 

2d3/2 117Sngs(1/2+) 
-0.424 

1h11/2 115Cd0.181(11/2-) 0.0 2d5/2 0.037 

2d5/2 115Cd0.229(3/2+) 
-0.1027 3s1/2 

117Sn0.159(3/2+) 

-0.230 

1g7/2 -0.1571 2d3/2 -0.605 

2d3/2 
115Cd0.361(5/2+) 

0.3042 2d5/2 0.024 

2d5/2 0.1512 1g7/2 0.079 

1g7/2 -0.4008 1h11/2 117Sn0.315(11/2-) 0.0 

1h11/2 115Cd0.394(7/2-) 0.0 2d3/2 
117Sn0.712(7/2+) 

-0.435 

1h11/2 115Cd0.417(9/2-) 0.0 2d5/2 0.003 

116Cd1.283(0+) 

3s1/2 115Cdgs(1/2+) 0.1289 1g7/2 -0.021 

1h11/2 115Cd0.181(11/2-) 0.0 3s1/2 

117Sn1.005(3/2+) 

-0.255 

2d3/2 115Cd0.229(3/2+) 0.8422 2d3/2 -0.212 

2d5/2 115Cd0.361(5/2+) 0.1848 2d5/2 -0.113 

114Cdgs(0+) 

3s1/2 115Cdgs(1/2+) -0.4044 1g7/2 -0.199 

1h11/2 115Cd0.181(11/2-) 0.0 3s1/2 

117Sn1.020(5/2+) 

0.426 

2d3/2 115Cd0.229(3/2+) -0.4760 2d3/2 0.988 

2d5/2 115Cd0.361(5/2+) -0.0479 2d5/2 -0.121 

 1g7/2 -0.182 
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Estado 
inicial 

nlj 
Estado 
final 

Amp. Esp. 
jj45pna 

 

Estado 
inicial 

nlj 
Estado 
final 

Amp. Esp. 
jj45pna 

114Cd0.558(2+) 

2d3/2 115Cdgs(1/2+) 
-0.6247 

118Sn2.057(0+) 

3s1/2 117Sngs(1/2+) -0.103 

2d5/2 0.4682 2d3/2 117Sn0.159(3/2+) 0.030 

1h11/2 115Cd0.181(11/2-) 0.0 1h11/2 117Sn0.315(11/2-) 0.0 

3s1/2 

115Cd0.229(3/2+) 

0.4962 1g7/2 117Sn0.712(7/2+) 0.418 

2d3/2 0.6448 2d3/2 117Sn1.005(3/2+) -0.255 

2d5/2 0.1927 2d5/2 117Sn1.020(5/2+) 0.055 

1g7/2 0.0096 

118Sn2.280(4+) 

1g7/2 117Sngs(1/2+) 0.067 

3s1/2 

115Cd0.361(5/2+) 

0.1726 2d5/2 117Sn0.159(3/2+) 
0.035 

2d3/2 0.0098 1g7/2 -0.210 

2d5/2 0.0553 1h11/2 117Sn0.315(11/2-) 0.0 

1g7/2 0.3398 3s1/2 

117Sn0.712(7/2+) 

-0.174 

1h11/2 115Cd0.394(7/2-) 0.0 2d3/2 0.322 

1h11/2 115Cd0.417(9/2-) 0.0 2d5/2 -0.041 

114Cd1.135(0+) 

3s1/2 115Cdgs(1/2+) -0.3448 1g7/2 -0.004 

1h11/2 115Cd0.181(11/2-) 0.0 2d5/2 117Sn1.005(3/2+) 
0.091 

2d3/2 115Cd0.229(3/2+) 0.3225 1g7/2 0.035 

2d5/2 115Cd0.361(5/2+) 0.0691 2d3/2 
117Sn1.020(5/2+) 

0.271 

114Cd1.210(2+) 

2d3/2 115Cdgs(1/2+) 
-0.0908 2d5/2 0.093 

2d5/2 0.1951 1g7/2 -0.107 

1h11/2 115Cd0.181(11/2-) 0.0 117Sngs(1/2+) 3s1/2 

116Sngs(0+) 

-0.473 

3s1/2 

115Cd0.229(3/2+) 

0.3034 117Sn0.159(3/2+) 2d3/2 0.765 

2d3/2 0.1359 117Sn0.315(11/2-) 1h11/2 0.0 

2d5/2 0.0409 117Sn0.712(7/2+) 1g7/2 -0.248 

1g7/2 -0.3124 117Sn1.005(3/2+) 2d3/2 0.183 

3s1/2 

115Cd0.361(5/2+) 

-0.0447 117Sn1.020(5/2+) 2d5/2 -0.001 

2d3/2 0.3943 
117Sngs(1/2+) 

2d3/2 

116Sn1.294(2+) 

-0.810 

2d5/2 0.1761 2d5/2 0.357 

1g7/2 0.3482 

117Sn0.159(3/2+) 

3s1/2 -0.804 

1h11/2 115Cd0.394(7/2-) 0.0 2d3/2 -0.070 

1h11/2 115Cd0.417(9/2-) 0.0 2d5/2 -0.059 

114Cd1.284(4+) 

1g7/2 115Cdgs(1/2+) 0.0284 1g7/2 -0.478 

1h11/2 115Cd0.181(11/2-) 0.0 117Sn0.315(11/2-) 1h11/2 0.0 

2d5/2 115Cd0.229(3/2+) 
-0.6136 

117Sn0.712(7/2+) 

2d3/2 0.118 

1g7/2 -0.1893 2d5/2 0.039 

2d3/2 
115Cd0.361(5/2+) 

0.3810 1g7/2 0.340 

2d5/2 -0.1464 

117Sn1.005(3/2+) 

3s1/2 0.304 

1g7/2 -0.4967 2d3/2 -0.684 

1h11/2 115Cd0.394(7/2-) 0.0 2d5/2 -0.135 

1h11/2 115Cd0.417(9/2-) 0.0 1g7/2 -0.119 

114Cd1.305(0+) 

3s1/2 115Cdgs(1/2+) 0.5494 

117Sn1.020(5/2+) 

3s1/2 -0.309 

1h11/2 115Cd0.181(11/2-) 0.0 2d3/2 -0.917 

2d3/2 115Cd0.229(3/2+) -0.1038 2d5/2 0.043 

2d5/2 115Cd0.361(5/2+) 0.1682 1g7/2 -0.024 

 

117Ings(9/2+) 

1g7/2 116Ings(1+) -0.417 

 116Ings(1+) 

1g7/2 115Ings(9/2+) 1.189 

3s1/2 

116In0.128(5+) 

-0.447 3s1/2 
115In0.829(3/2+) 

-0.178 

2d3/2 -0.802 2d3/2 0.852 

2d5/2 -0.106 2d5/2 -0.030 

1g7/2 -0.229 3s1/2 115In0.864(1/2+) 
0.439 

3s1/2 
116In0.223(4+) 

0.384 2d3/2 -0.176 

2d3/2 -0.675 2d5/2 115In0.934(7/2+) 
-0.015 

2d5/2 0.057 1g7/2 -0.175 
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Estado 

inicial 
nlj 

Estado 

final 

Amp. Esp. 

jj45pna 

 

Estado 

inicial 
nlj 

Estado 

final 

Amp. Esp. 

jj45pna 

117Ings(9/2+) 

1g7/2 116In0.223(4+) -0.115 

116In0.128(5+) 

3s1/2 

115Ings(9/2+) 

-0.308 

2d5/2 116In0.273(2+) 
0.060 2d3/2 0.385 

1g7/2 -0.537 2d5/2 -0.092 

1h11/2 116In0.290(8-) 0.0 1g7/2 0.126 

3s1/2 

116In0.313(4+) 

-0.087 1h11/2 115In0.336(1/2-) 0.0 

2d3/2 0.250 1h11/2 115In0.597(3/2-) 0.0 

2d5/2 0.017 1g7/2 115In0.829(3/2+) -0.208 

1g7/2 -0.266 2d3/2 
115In0.934(7/2+) 

-0.341 

117In0.315(1/2-) 1h11/2 116In0.128(5+) 0.0 2d5/2 -0.179 

117In0.589(3/2-) 

 116In0.128(5+) 0.0 1g7/2 0.112 

 116In0.223(4+) 0.0 

116In0.223(4+) 

3s1/2 

115Ings(9/2+) 

-0.362 

 116In0.313(4+) 0.0 2d3/2 -0.465 

117In0.660(3/2+) 

3s1/2 
116Ings(1+) 

-0.027 2d5/2 -0.081 

2d3/2 0.402 1g7/2 -0.162 

2d5/2 -0.044 1h11/2 115In0.597(3/2-) 0.0 

1g7/2 116In0.128(5+) -0.452 2d5/2 115In0.829(3/2+) 
-0.017 

2d5/2 116In0.223(4+) 
-0.039 1g7/2 -0.368 

1g7/2 0.506 1g7/2 115In0.864(1/2+) 0.333 

3s1/2 

116In0.273(2+) 

-0.307 3s1/2 

115In0.934(7/2+) 

-0.043 

2d3/2 -0.585 2d3/2 -0.198 

2d5/2 -0.006 2d5/2 -0.039 

1g7/2 0.275 1g7/2 0.032 

2d5/2 116In0.313(4+) 
-0.260 

116In0.273(2+) 

2d5/2 115Ings(9/2+) 
-0.059 

1g7/2 -0.506 1g7/2 -0.640 

117In0.748(7/2+) 

2d5/2 116Ings(1+) 
0.051 3s1/2 

115In0.829(3/2+) 

-0.282 

1g7/2 0.125 2d3/2 -0.444 

2d3/2 
116In0.128(5+) 

-0.258 2d5/2 0.032 

2d5/2 -0.050 1g7/2 -0.065 

1g7/2 -0.215 2d3/2 115In0.864(1/2+) 
0.239 

3s1/2 

116In0.223(4+) 

-0.150 2d5/2 -0.008 

2d3/2 0.047 2d3/2 
115In0.934(7/2+) 

0.109 

2d5/2 -0.082 2d5/2 0.071 

1g7/2 0.189 1g7/2 0.320 

2d3/2 
116In0.273(2+) 

-0.401 
116In0.290(8-) 

1h11/2 115Ings(9/2+) 0.0 

2d5/2 -0.012 1h11/2 115In0.934(7/2+) 0.0 

1g7/2 0.107 

116In0.313(4+) 

3s1/2 

115Ings(9/2+) 

0.086 

1h11/2 116In0.290(8-) 0.0 2d3/2 0.183 

3s1/2 

116In0.313(4+) 

-0.286 2d5/2 -0.017 

2d3/2 -0.370 1g7/2 -0.061 

2d5/2 -0.101 1h11/2 115In0.597(3/2-) 0.0 

1g7/2 -0.068 2d5/2 115In0.829(3/2+) 
-0.041 

117In0.750(1/2+) 

3s1/2 116Ings(1+) 
-0.245 1g7/2 -0.212 

2d3/2 -0.799 1g7/2 115In0.864(1/2+) 0.182 

1g7/2 116In0.223(4+) -0.654 3s1/2 

115In0.934(7/2+) 

0.301 

2d3/2 116In0.273(2+) 
0.380 2d3/2 0.119 

2d5/2 0.095 2d5/2 0.042 

1g7/2 116In0.313(4+) 0.584 1g7/2 0.277 
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Amplitudes espectroscópicas de um próton 
Estado 
inicial 

nlj 
Estado 
final 

Amp. Esp. 
jj45pna 

 

Estado 
inicial 

nlj 
Estado 
final 

Amp. Esp. 
jj45pna 

116Cdgs(0+) 

1g9/2 117Ings(9/2+) -0.342 

115Ings(9/2+) 

1g9/2 114Cdgs(0+) -0.3706 

2p1/2 117In0.315(1/2-) 0.316 1g9/2 114Cd0.558(2+) 0.5130 

2p3/2 117In0.589(3/2-) -0.201 1g9/2 114Cd1.135(0+) -0.1218 

116Cd0.514(2+) 

1g9/2 117Ings(9/2+) -0.436 1g9/2 114Cd1.210(2+) -0.4646 

2p3/2 117In0.315(1/2-) 
-0.363 1g9/2 114Cd1.284(4+) -0.4216 

1f5/2 -0.467 1g9/2 114Cd1.305(0+) -0.0369 

2p1/2 
117In0.589(3/2-) 

-0.344 

115In0.336(1/2-) 

2p1/2 114Cdgs(0+) 0.2821 

2p3/2 0.237 2p3/2 114Cd0.558(2+) 
-0.2961 

1f5/2 -0.164 1f5/2 -0.3358 

1g9/2 117In0.748(7/2+) 0.115 2p1/2 114Cd1.135(0+) 0.3430 

116Cd1.213(2+) 

1g9/2 117Ings(9/2+) -0.544 2p3/2 114Cd1.210(2+) 
-0.0981 

2p3/2 117In0.315(1/2-) 0.145 1f5/2 -0.1018 

1f5/2  0.174 2p1/2 114Cd1.305(0+) 0.0514 

2p1/2 117In0.589(3/2-) 0.151 

115In0.597(3/2-) 

2p3/2 114Cdgs(0+) -0.1876 

2p3/2  -0.071 2p1/2 
114Cd0.558(2+) 

-0.2941 

1f5/2  0.053 2p3/2 0.2012 

1g9/2 117In0.748(7/2+) -0.204 1f5/2 -0.1201 

116Cd1.219(4+) 

1g9/2 117Ings(9/2+) -0.448 2p3/2 114Cd1.135(0+) -0.2091 

1f5/2 117In0.589(3/2-) 0.449 2p1/2 
114Cd1.210(2+) 

-0.1126 

1g9/2 117In0.660(3/2+) 0.235 2p3/2 0.0839 

1g9/2 117In0.748(7/2+) 0.197 1f5/2 -0.0455 

1g9/2 117In0.750(1/2+) -0.456 1f5/2 114Cd1.284(4+) 0.3522 

116Cd1.283(0+) 

1g9/2 117Ings(9/2+) -0.056 2p3/2 114Cd1.305(0+) -0.0337 

2p1/2 117In0.315(1/2-) -0.348 115In0.829(3/2+) 1g9/2 114Cd1.284(4+) -0.2789 

2p3/2 117In0.589(3/2-) 0.186 115In0.864(1/2+) 1g9/2 114Cd1.284(4+) 0.3952 
117Ings(9/2+) 1g9/2 

118Sngs(0+) 

-2.365 
115In0.934(7/2+) 

1g9/2 114Cd0.558(2+) 0.1529 
117In0.315(1/2-) 2p1/2 -1.000 1g9/2 114Cd1.210(2+) 0.2689 
117In0.589(3/2-) 2p3/2 0.978 1g9/2 114Cd1.284(4+) -0.3002 

117Ings(9/2+) 1g9/2 

118Sn1.230(2+) 

0.673 
116Sngs(0+) 

1g9/2 115Ings(9/2+) -1.7231 

117In0.315(1/2-) 
2p3/2 -0.238 2p1/2 115In0.336(1/2-) -0.9536 

1f5/2 0.325 2p3/2 115In0.597(3/2-) 0.9284 

117In0.589(3/2-) 

2p1/2 -0.524 

116Sn1.294(2+) 

1g9/2 115Ings(9/2+) 0.6916 

2p3/2 -0.292 2p3/2 115In0.336(1/2-) 
-0.2082 

1f5/2 -0.201 1f5/2 0.2485 
117In0.748(7/2+) 1g9/2 0.876 2p1/2 

115In0.597(3/2-) 

-0.4216 
117Ings(9/2+) 1g9/2 

118Sn1.758(0+) 

-0.216 2p3/2 -0.2140 
117In0.315(1/2-) 2p1/2 -0.070 1f5/2 -0.1279 
117In0.589(3/2-) 2p3/2 0.080 1g9/2 115In0.934(7/2+) -0.1705 

117Ings(9/2+) 1g9/2 

118Sn2.043(2+) 

-0.146  

117In0.315(1/2-) 
2p3/2 0.074 

115Cdgs(1/2+) 

1g9/2 116In0.128(5+) -0.237 

1f5/2 -0.131 1g9/2 116In0.223(4+) 0.251 

117In0.589(3/2-) 

2p1/2 0.207 1g9/2 116In0.313(4+) -0.080 

2p3/2 0.107 

115Cd0.181(11/2-) 

2p1/2 
116In0.128(5+) 

-0.606 

1f5/2 -0.201 2p3/2 0.210 
117In0.748(7/2+) 1g9/2 -0.147 1f5/2 -0.307 
117In0.748(7/2+) 1g9/2 

118Sn2.057(0+) 

0.688 2p3/2 116In0.223(4+) 
0.042 

117Ings(9/2+) 1g9/2 0.098 1f5/2 -0.141 
117In0.315(1/2-) 2p1/2 -0.100 1g9/2 116In0.290(8-) -0.006 

 
2p3/2 116In0.313(4+) 

0.031 

1f5/2 -0.164 
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Estado 
inicial 

nlj 
Estado 
final 

Amp. Esp. 
jj45pna 

 

Estado 
inicial 

nlj 
Estado 
final 

Amp. Esp. 
jj45pna 

117Ings(9/2+) 1g9/2 

118Sn2.280(4+) 

0.227 
115Cd0.229(3/2+) 

1g9/2 116In0.128(5+) -0.149 
117In0.589(3/2-) 1f5/2 -0.236 1g9/2 116In0.223(4+) 0.163 
117In0.660(3/2+) 1g9/2 -0.365 1g9/2 116In0.313(4+) -0.219 
117In0.748(7/2+) 1g9/2 0.467 

115Cd0.361(5/2+) 

1g9/2 116In0.128(5+) -0.144 
117In0.750(1/2+) 1g9/2 -0.266 1g9/2 116In0.223(4+) -0.172 

 1g9/2 116In0.273(2+) -0.112 

117Sngs(1/2+) 

1g9/2 116In0.128(5+) -0.715 1g9/2 116In0.313(4+) -0.203 

1g9/2 116In0.223(4+) -0.571 

115Cd0.394(7/2-) 

1f5/2 116Ings(1+) -0.659 

1g9/2 116In0.313(4+) 0.028 2p3/2 116In0.128(5+) 
-0.260 

117Sn0.159(3/2+) 

1g9/2 116In0.128(5+) -1.134 1f5/2 0.177 

1g9/2 116In0.223(4+) 1.032 2p1/2 
116In0.223(4+) 

0.020 

1g9/2 116In0.313(4+) 0.176 2p3/2 -0.038 

117Sn0.315(11/2-) 

2p1/2 
116In0.128(5+) 

0.0 1f5/2 0.056 

2p3/2 0.0 2p3/2 116In0.273(2+) 
-0.023 

1f5/2 0.0 1f5/2 0.270 

2p3/2 116In0.223(4+) 
0.0 1g9/2 116In0.290(8-) -0.011 

1f5/2 0.0 2p1/2 
116In0.313(4+) 

0.033 

1g9/2 116In0.290(8-) 0.0 2p3/2 -0.092 

2p3/2 116In0.313(4+) 
0.0 1f5/2 0.115 

1f5/2 0.0 

115Cd0.417(9/2-) 

2p1/2 
116In0.128(5+) 

-0.021 

117Sn0.712(7/2+) 

1g9/2 116Ings(1+) 0.583 2p3/2 -0.111 

1g9/2 116In0.128(5+) 0.004 1f5/2 0.088 

1g9/2 116In0.223(4+) -0.053 2p1/2 
116In0.223(4+) 

-0.597 

1g9/2 116In0.273(2+) -0.634 2p3/2 0.222 

1g9/2 116In0.313(4+) -0.423 1f5/2 -0.252 

117Sn1.005(3/2+) 

1g9/2 116In0.128(5+) -0.263 1f5/2 116In0.273(2+) -0.165 

1g9/2 116In0.223(4+) 0.131 1g9/2 116In0.290(8-) 0.005 

1g9/2 116In0.313(4+) 0.020 2p1/2 
116In0.313(4+) 

-0.117 

117Sn1.020(5/2+) 

1g9/2 116In0.128(5+) -0.237 2p3/2 0.019 

1g9/2 116In0.223(4+) -0.456 1f5/2 -0.045 

1g9/2 116In0.273(2+) 0.008 
 

1g9/2 116In0.313(4+) -0.147 
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