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AbstRact
We ótaRt fRow the pftoton'3
effective dynamics and establish
tions, in the content of h*<*h
which lead

the appRoxirna
er>e

*99 collision*,

ho a BoltAjnarm eouation. pRom

this eoyaiiorij we deduce aenenajL
foR the Kjnekic

expressions

coefficients.

With the use of a
mode/., we obtai-n analytical

simpie.

expRessions fos.

the- \tftietic coefficients. Th* effect of Fauli
blocH-inct is shown to be

important.

Resumo
A pâKUfi da dmâmica efetiva
exata do pRÓtov, estabelecemos,

as apRoxim^

çõet, vólidõô em alia eneRGia, oue conduzem
à equação de dolizmann. A paRtiR desta
eooação,

dedo&mot

ot> coeficientes

expressões

GeRaiò pana

de atui to e difusão.
oramos então

um modelo sirri

p(e£> Que peR-mite obtez. expResôôes anaÂCbicão

paRa os coeficienteó

rr\ot> íamoém
de Pauli.

tinéticos.

a impoRtância

MosiRa.
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INTRODUÇÃO

Coliôõeò em alia eneRGia são
íRôíadat com excelentes

Resultados

TeoRia de GiaubeR Á). A aboRdasem

pela

de

(Silaubefi e baseada ma aplicação da teo&a
de difRação

a colisões

TiucleaRes . rio ca-

to de coUòões pRÓtort - núcU-c

,\ R, ex.em-

pio, é poòSíveJL obte-R uma descRição

teóri-

ca paRa as diòíRÁboiçóeó angolaRes.
A TeoRja de GlaubeR foi
da pana a análise
delUtti-ni

usa-

dos dadot> de

(3;

et ai , paRa o

espaçamento

pRóloT) • 7\õdeo a Ao Ge v/c. na
de BeMehti-ni, joHam -medida*

e-cpefôência
distribuições

ai)õ>u\aReó de pRoto-ns espalhados

poR, va'~

Rios núcleos, na faixa de d a Io mRad.
um dado impoRtante
como a amplitude

de espalhamento

toT) --núcleo e bem coxeada
l

nessa

é cjue,
pRóeneiz-

& ia, um et todo cuidadoso pode foRneceR
RarnetRos dst densidades

nocledRes,

consistentes

com os obtidos

men to de

eíetRons.

pelo

pa-

oue sao
espalha-

A TeoRia de Qiaooeu foi usada
também
obteve

no contexto

(it)

cinctico • J". Hüf-neR.

paRa Reações pRoton - -núcleo orna

eouacáo de FoKHeR - P/oncic pdRa a função
de yX/icâneR do pRÓton. Em paRticvjíaR, no ca
òo de uma única colisão, orna foRrna simples
pdRa o coeficiente de difusão é

deduzida.

Vevido ao jato de que a TeoRia não
em conta a conscRvaçõo
coeficiente

leva

da eneRGn'a, o

de atRÁto é

automaticamente

nu/o.
o objetivo

deste tRabalho

detcRmindR, os coeficientes
fusão paRa colisões
torxs de alta

de atRito

inelãsticas

entRe

eneRGia e núcleos

(ou simbolicamente

p+ H -> p't x).
JL

é
e cU.
pRo-

pecados

A motivação poRõ isto é oue a
dedução do compoRtamento clnético do pRoton no tRabalho anteRioR de j.HüfneR deixa
alGuns pRpblemas em abeRto. O pRimeiRo,é
um pRoblema de oRdern journal , isto é, nao
CTcitíe orna dedução da eooocao de tRanspoRke. Essa dedução Sena' feita defy*, põRtin
do da dinâmica efetiva e-cata do pRóton e
estabelecendo

ao spRorcimações oue condo-

JLerm a ecjyaçéo de &olh&mannt a põRtiR,
da Qual seRão obtidas expRessões G&RBÍO pa_
Ra os coeficientes cineticos. O secundo pRg_
blema

se RejeRe ao modelo usado na de$

cüição do pRocesso : a TeoRia de GlaubeR,
como ja' foi mencionado
não leva

em conta a conservação

eneRaid, assim
clusão

anteRioRmente,
da

como o Princípio de £x>-

de Tão/U. O oue nós faRemos então

é osaR um modelo

onde

a

conseRVàçêo

da eneRGia e o PRincípio de Toul* são R>i<*o
3

Kosamente consideRados. çcssa foxma podeRemos, em paRticolaR, calculai o coeficiente de
akziko, além de vetificõR. a influência do
FRÀncípio de ?düü nos processos de atRito
e difusão.
A seqüência deste tRôbõlho é
a Oe^uinte- no capítulo X oe^ão deduzidas
òS equações exatas oye dejcRevem as subdinâmicas

efehsõS do pRõton incidente e do

núcleo alvo; no capítulo jr, discuti Remos as
hipóteses

Cjue nos peRmitem obteR a eioya,

cão de doUimann;

770 capítulo JZT obke-

mos cKpReòooeâ aeRais pana 00 coeficientes do pRocesso corxsideRado. Ainda

neste

capítulo, os coeficientes são calculados de
ecoRdo com o Tnodelo pRoposto po&
Bentscl] - âcholten

e nossos

Resu/tados

são compaRados com os obtidos
a Teo/eia de 6laobeR.

H

usando

I-

pltiÃMICA EFETJVA VE $0&5ISTEt*AS
Q,UANT1C05

Si eternas

ooânticos

com -muitos

GRauS de jUbeRdade e Suas Respectivas
itúcas óâo ^Reaoenternente

pRobiemas

difíceis de se ÍRata&. Ho entanto,
alauns GRaus de /ibendode,
lecionados,

dimâ-muito

o estudo de

CRÍ tediosamente $€_

pode se ReveXan -muito útil.

p/os desbe tipo podem

seR. encontrados

Exem
em

-moitas ÓReas da Física. O movimento bRownia^
no, onde a dinâmica eletiva da patttCcu/La pesada

nos joR-nece infoRmacões

íantes

( como pote exemplo

otoeR. orna descRição

va exata

de

modos

co/^ti-

potz

fina/ida,

etc.
Este capítulo tem

de

impoR^

o *númeRo

AvosadRo), ondas de p/asmas,
vos nocleaRes,

físicas

da dinâmica

efeti-

paf& vrn dos GRaus de JUbeRdade

de um sistema

ouêntico, ouje JoRmaxá
5

então

um sub & eterna do sistema

completo. Os demais

Gfcaob de XibeRdade SeRão consideRados conjuntamente

corno um secundo

subõistema.

Os auto - estados
pleto

do sistema

peRtencem ao espaço de f6ilbe*t

be dividi Rmos

este

espaço

em dois

com
( fé),

sobespa

cot fbi e 0>i, podemos asscciSR o estado
bislema

e

y/etones de um espaço dado pelo

pKoduto diReto de

^ x e Jèj.:

Co^sidexaRemos
oue a dinâmica

no oye se<*ue

enata do sistema

poR uma \-\amiltoniana do seguinte

or)de tíi descreve

é dada
tipo:

a põR\e JLivne da di-nâmica

do 6nau de JLibendede no oual estamos
ressados,
GRQÜS

.

do

H* é a paRte JbvRe dos
ibeRdade

e
6

H'

inte-

demais

é a iDÍenaçêo

eu-

enlne eiet».
O *fi»tema completo
pela densidade

e

descaíto

Fit), oyc vamoá decompor da

ôebüiwte ^oRrna:
Fit)s

onde

F0(t) t F'lt)

(i.&)

F'(h) e a paRÍe aye contém at> coRRe-

Lacõeô aeRadas pejba mteRação e-ntRe oz> dote
ôubôiôternaõ e
cicmada, dada

F0it) £ a paaíe não coRRela^
OORI

Folt)= Kit) p(t)

{1.3)

ôe-ndo pit) e Rit) ob opCRadoRe^ der&idade.
Redonda doô ôobôiôlemas
mefite}

led,

Reapecíiva^

def{f)ido5 co-mo :
RU)m TRX Fit)
pit) n 7>a Fit)

(J-4j

{1.5)

A anotação TR± ( TRA ) i-ndica o tRaco tomado
ôobRe oô CaKôüó de /übetid&de do àobtlokema
7

descRito

pela densidade

plt)(RU)).

O opeRadoR densidade.
sistema
iica

obedece a equação de UouviJUe

C covsideRaRemos

no Que. ôeduc

FUJ. -iLF(k)
onde

U 3l do

s

- i ÍH,FU)1

H, definido
L,

s

à

f H, . ]

ex,pRessâo

íi.jr;
esc R eve R. d

(1.8)

O JoRmalio-mo

do

dôo\)i pana {Rente,

opeRaúoR. de

iernpo
acopladas

6e-

pana o opeRadoR. L:

L = Li t Lj + L'

volvido

\\ami/.-

poRi

Pode-mos então
ôuinle

tj»i):

(1.6)

L é o JLiouviUiano associado

tomana

oyàn-

usando

pnoieção

, t)os> condo ziRa
pSRS 00 dois

oottiéo.
6

a seR
a

dependente
at

eooacoes

subsistemas

desentécnica
do
exata*
em

Vamos definiu o opeRado/z

de

pRojeção ?(t) como:
?lt)s

pUlTRi t RlVTRi -p(t)RU)TR

(1.9)

o-nde TR , TRX TRZ .
A ação desle opeRõdoR *na densidade Fit) Reífolia na paRte néo

coRxe/odo-

nada? da -mesma, iôto e :
Fit) FíUs Foít)

Cl.íoj
•»

trnboRQ o opeRadoR de pRojeçao
òe\a dependente
facilmente

do tempo, podernoò ve&ificsR

oye ;
d?lt)

Fit) so

(x.u)

dt

FoRlanto, a ação deòte opeRa doR TIS densidade

completa

_fL ( ?(k)Fit))
dt
'

s

Resulta

Pit) àFM
dt

ern:
(J

lJL)

de foR-ma aue o opeRadoR Pit) efekiva-menke
S

comuta

corn o opeRadog. *>/ot Quando atua

t\o openadoR. densidade

total.

y/amos asoRa
RadoReS

Pit) e QU)

paRõdatnente
lownecc
dinâmicas

aplica*

( com ait)

ma eauaçao

duas eoyaçóes

acopladas

de Fo(t) c F'(t)

de

ope

l-F(t))

se_

de UooviMe- is to
paRa as

:

Fo (t) m - i ?L ( Folk) t F'tk))

(I.1B)

F\t)M

íi.il)

-i U-F)L{Foik)tF'U))
A p-m de obteR.

ção

s

os

urna

equa-

{ecoada pa^a F©, pode-mos eJLimifíaR, F
(J. 13). Para isso, iRemos

ReescReve*

a

eooaçao

(J.W de foR-rna a exfftitniR, F' em

ieRrnoo

de F0 :
F\í) t

JLCLLFU)

* -iaufoit)

A solução foR.mal
çêo e :

10

ii.lS)
dessa

eo^a^

FW» <*Uto)F\o)- ifdl'6{k,t'}

QU') iFoU)

(J.J4;

tendo o pRopasadoR. 6(k,h') dado poRG í è ^ ) , Teicplifdt'
onde T denota

(l-Tlt))}

orna exponential

(J.J*)
OR de-nada

no tempo.
ôubòtüüi-ndo (i.ib)

em

íl.13),

Lemoo a oeçuifite ex-pRessao pana a
temporal
f0(t)s

da componente não

e/ojtoção

coRRelacionada:

-i?(t)LFoU) - ÁPU) Lit) &U,o) F'lo) +
-fdl'TMLMGUtfQii'jLU')

FoW)

(x.iS)

o

O pftírneiRo teRmo da

eooaçâo

klit>) é a covíRibüiçéo de campo medio
nâmica
do;

efetiva do estado

o ôe&ondo teRmo

de 'memo'Ria ,
comelaçõet

CHJC

não

a di-

coRRelaciono-

é o chamado keRfno

deôcRe\/e a evo loção dat>

iniciaiô-, o ultimo

teRmo, cwe

é

não JÜnea*., e umd irtteSRal de memohía de
Foü) e descRete os efeitos de coRRelação pa
Ra tempos t* ante&oRes

a t$o.

A contribui-

ção deste LeRmo pana a evoLoção tempo
Rdí da densidade
tez.
t
$df

atRavéó da fiaoRa abaixo (r:

entendida

P(t)

não coRReiacionada pode

L

G(U') Q(f)

-ü

L

T5

Rp(t')

d

O

f

Inicialmenie

temos

um

esta-

do não coRRe/acionado Rf> no tempo t* no
espaço P (o)-, o opeRddo/i L atoa ôobRe este
estado e pnoduí um novo estado, oue iem com
ponef\ieô nos sob-espaços P e Q (b); o opeRa
U

dofr Q(t}) &*e corno urn ''filtRo*, eliminando
ôt> paRíeò -não coRRelacionadaô (c);
tado

coRRe /acionado

esse

co-

é ORO pagado ( rio espa-

ço Q) e novas coRRelacoeo podem seR Geetadaô

-neóôd pRopaaação

pRodul nosa-rneníe
etfpaçoo (e);

(d); o opeRadOR, L

um eoiado

nos dote 5ub-

o opeRadoK ?(t) aíua e

no itobeôpôço nao
GiRdção é feiía

coRRelaa ovado (j);

projeta
a inie-

rto inteRvalo de kempo entRe

O ei (y).
A expRessão
Lenha a vamaaern
laçõeó, inc/ui

( J . Í Ô ) , emboRa

de não conteR. at coRRe-

efeiLoó de

rnemoRia.

j)e po$£>e da enuaçáo que Reae
a dinâmica

efetiva da paRíe -não coffRelacio-

nada, podemoõ
a evolução

encontRaR ao equações

íernpoRdl

c*s^ densidades

pdR3
Reoiu-

tidòò.
Vamos osaR o JaLo de que .*

13

pafta ReescReven a eicpRessão (1.18) subôtLküi-rtdo L poR. L\ Além disLo, va-mos supoR cpe
•não existem

coRRelacóes iniciais , ióto éj

P'lo) s o.
Co-rn estas covsideRaçõesj a

«

pRessão (X. 18) fica :

Fait) = -i ru) L Fo it) - J dt' ?a) L'G (t, t') Q cf; L' F* U';
(J. IS)
5e
como função

expRessa^'wos Foít) e ?(t)

das densidades

eaoeçâo il.LS) eooivsle
piadas

Reduzidas,

a doas eousções eco,

paRja Rit) e. pit). ^ò eooaçôes

os óoió subsistemas
(x.*0 e ii.5)

e JLembRartdo eve:

TR

km O
LH

pstza

s>êo obtidas osar\cLo

TR f> - O

a

e

l$io ReâuJtlâ em:
ips

\fdt'L,GU,e) fl(OL' RUlplt')}

LLp • <L\k p-itRA

A$ ecjL>aç£e$ il.SLo) e
aeactLey/ern a evolução
dadeò Redonda*

Ci£l)

LempoRat das densL-

attociadas

a cada um dob

ôoboitlema* corxsidenadob, o oue a

princípio

noò peRrmiíe descRevez. oualoueH. pRoceoòo.
A eôkHuLuHa foRmôl

doó

doas eoyaçóeó

Tneôma -. o pnimeiRo íeRrmo cofZRes ponde
pafüe liv&& da equação
ca , tendo

LLps

[Hi,p]

acordo com a definição

de

à

LiouvUle CfuèrtU-

e ^fc*fWj,Rj, de.
do opeRadoR, L da -

da em (J.í9;
<L,>1 e <L>A 23o deji-nidos como :

i6

é a

<L%>isTíti ÍL\R(i)]
<L,)JLs T^ÍL\p(k)]
e coRReópotidem b efeitos
médio

de um

avkocovôiôterike ; o 3 - leRmo tem a

eôtRutüfsa de urn doplo comutados,
mos

e

pode-

adiS-ntan que é ele Que vai 6i«?3/e 00

efeitoo ci-néíicoó n a dinârnica
ma*.

campo

doó

ôúbtiote

JI -

PBDOÇAO VA EQUAÇÃO P£ dOLTltiAHH

O joRmalismo
capítulo

a-nbtnioR

eouacSes exatas
cat

desen*>£*do YJO

-nos prJtrnitio

efetivas

deteRminaR

pana as subdS'na'WL

coRRespondeokes a d*'fc Rentes GRaus de

libeRdade

de om

Sistema

ouârtbco. Estas £

qyaçSeo são absolutamente çenais c nós
mos usá-las

\Re-

paRa o cato de orna co/isêo

melésticd entüe vrn pRoton de alta

er\eRGáo e

om -núcleo pesado, Cfue senão, no oaso, os
suMotemao

1 e «L aos aua»'s nos rtefeRÀmos

no capCkuJto x . gesta

JoRma, vamos

associa*.

ao pRoícm e ao núcleo as densidades
Respectivamente.

Vamos também

a antlôifüeiRizQção
debite

osuel

neste

do pRÓbm incidente

dcspReíSR,

a pa&tfculo inç£.

e os nudeows do nudeo

apfto-amaçâo
fato

entRe

;

oue é

caso, devido
seR

uma
ao

pRaticarnente

diôtin^uCveJL dos pRotons do núdeo
i?

P e R,

pofZ soa

alto velocidade.
HoSôo objetivo neste capitulo

é

dedujtiR uma eouação de tRanspoRte C tipo
õolUmarm) pana a densidade do pRokon. ?&£3
isto, vamos pantiR da dinâmica

efetiva exata

do pnótor* e estabekceR 35 condições

Cfue

i\of> feRynitem

de

escReveR, a eouação

BoHi-niaivn.
Vamos inicialmente
veR 35 ec[oaeõe5 íi.lo)
3o em

e. il.Jíi)

ReescRe paRa o cí*

ooeôtão:

- i TRH £di'

[H',GIW) ©CO f

- i TRP J*dt' í H; GU^eUni
onde os índices

pen

H; RU'lfXt')] (JT.J;

H\ Rlt') pMhz.S)

ReJeRern-se as

ODOR

detxadas do pRÓton e do -núcleo, Respectivame*lLe.
ia

E-mboRa Revelem a estRutuRa se
Raí

das dinâmicas efetivas

nitáRia

( urna pante. y_

e um LeRmo cdüsionaL), estas

ções exatas
sendo a

não são simples

eoya-

de Resolve*,

pRiftieiRB dificuldade encontuada no

jato de eis*

seRiem não lineaoes

e

esta-

Rem acopladas erúxe si- OotRò caRactexístcca impofttanLe é o c&RateR -não rna&Moviano destas oauaçõesl crude o efeito de
-moRiô coRRes ponde aos efeitos de

me-

cortRela-

cão cujêmtics enlRe 00 dois subsistemaõ.
A s seguintes apRotimações sao
suficientes pana

obtcn

a equação de

BoH&rnann:
i)

Vamos ôupoR. oue 00 efeitos de campo
médio na dinâmica efetiva são peouenas
compaRâdot) 3b dinâmicas

HvRes.

Dessa foR-ma podemos faien
1)

Vamos consideRaR efeitos

<iJ>mO>

de até

Là

oRdem em H', o ewe significa aye a fun
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çêo de Çxeen
na

não cena no\fòò coRRelQçóef

pRopa&õção do eòiado

t B í}. Iòio
como

noà

q u,t')

q(tjt'). »

coRReladoriado de

peRmite eôcReveR.

6(t,t')

onde:

expl-jLiup+H^a-fri.exptÃCHpfH^te-e))

OiitRC

3) Vamos cortôideRa*. a aproximação nnatzHo
O;
viana
, oue é eoyivalcnie a \\ipo~ieóe de
oue a denôidade

do pRoion iem

Riôçâo iempoRal

lenta

com at

demais

M) Çinalmer\lef

orna va,

em

compaRação

funçóeí? do

inteGRando.

vamoz otaR o JaLo de oye o

alQRaamenio

da densidade

em LoRno do momento

do

pRoton

inddeníe

ê ofe$

pKetCveJL.
Com bate nat

\^ipóieôe£> i) e £),

deienminamoa

o e>e<*uiníe óióíema

çõez> fjncaReò

deôacopLadat

dades

do ÇRÓion e do
SLO

paRa ao

núcleo:

de ecjua
denoi-

(jr. 3)
LE.M)
o-nde Oo e ff«> ôão dô denzidadeô
pRoion e

iniciais do

do núcleo, Reô pechi vãmente.
fzmbofía as» equações

(JE.3)

e

(K.i) mão sejam mais exalas, podemos TriosfcRdfc que a encRaia botai amda é uma
quantidade comseRvada ( Apêndice A)
Podemos aaoRa Inatas
çóes

pana os doas 6ubd:nâmicas

as eyua

sepaRada-

mente. j)aoui em dianíe, {Remos estudaR, a
equação paRa a di-nâmica do pRÓLort t consideRavdo o seçüi-níe ;

p*

j£lpi>pijlt'Hpii

or)de pij e o peóo estatístico da mistoRa e
\pi}

e \Ho> téo

autoestados
11

das

^ami/íto-

-r\idTid:> livres
vamente

do pRoton e do -nócl:o

e obedecem
HH l H j > a

a eauaçâo de au LovaloRes:

Ejtnp

Up \pi> * £z \pi> , com
onde m

Respecti-

Wp» _£_

é a TO 3552 e p e o nmo-me-nio do

pA^èon.
Cano í5Ía, a eauaçâo (E.3) pode
oerz. eôcníia

como:

< p™N*JH'l picMjt>£ < p,crtzlH'lp* N »> £ » f p
(hcfitíf

+

+ < picN^IH'1 f*irto>t

< pjrtolti'1

- < p-mHt JH'| pitio>t

<pjNplH'j pK.Nz>é,

ÍKHÍ-

- < pj tio IH'| pfirii?l

< pKriilH'l

òinic]

piriofy

6-mi +

C JT. 5^

onde ot> leu-mos < piNj IH'J p«.rti>t coRKeópomdíern
a elemeriLoô de mdl&z
kRc eôlado* do
po indJcado.

de scoplaftienLo

er\-

pRohori e do -r\ôc\eo -no iem_

Como
tíiii

estão

tomados

eases

elementos

em tempos

de -ma-

diferentes

(t

e t'), yfornoò tnodaíi pa*?a urna base cjue seja
independente

do

tempo.

Pana isso, üõaRemo*

a ex,pf\eôoéo ooe deócrzeve a evolução
Hdl de um

eòlado

oualaueie, deòde o h ti

\pi>i m erp (-ten)
1N

j>i =

ipi>0

(ILÍ)

-P 1-*ÉJ4J Irfp,

(z-i)

ex

AôRopamdo 03 faôes
rne-níe, obtemoô
a densidade

onde

tempo.

a ôesoinlc

conveniente

e-cpRessèo p$f?a

do pRoton-.

Kitmtj lt-t') = £ i

t<p*N/IH'Jfhirto>9KpjrtoiH'lfcrfe)ecpi

(ei-Eo*Gx'€jltmM&»*

-<ptnrtt\h'\p;ti*)0 <pjrtoiu'\picnt\ecpi (ex-£.t€rt-ej)ii-t') í*n
-<pjNelH,lp*NA7,<p*NilH,lpiri*>0etpU£o-£*tej'einHt-L')6n,K]
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sendo Que as Ja5eá conlért)

as eneR^Jas do

pRofcoirj ( XetRas minúsculas) e do -núcleo ( / e ÍRas

maiúsculas).
O pflo'ri-mo passo cons isic

em

coriòideRaíi a apRoxÀmacSo maRKoriena.
SiGrtxijica cjoc a densidade
lentamente
fieõôe

t

TIO intervalo

o oyc

p*j (V) £ p*'j ítj

do

pRoLon vaniQ

de tempo

de

i-nte-

coKKeôfondc a ez>cneveíc
e-m (jr. S)

festas

condições,

temos-.

A irtíeGRdd le-rrtpoRal da
çéo

Isto

eoua-

(JT. 9 ) pode ôem efetuada JLembRando
•«•

J

dfc exp LKKx-y).

ânSix-Aj)

Io caso, lemos

(JIi

^

o^uatRo LnteaRais

do tipo:
f dl' exp i ÍEi-Ei){b-L')
*1

(K.it)

FdzeTKi'o uma mudança
MCÍÒ, oblemos

de varué

:

j"du e-Cfi (Ei-Ex)o

s

ÍC Si Ei-Ei)

(JT-^^

Finalmente, \icamos> com:

onde

Kvnnij sr

< pmNolH'l p*N/> o < p*.riilH'lpiti*>0

S(tjuJjL+ £*.-£*)

ójn

+ < picHt IH'1 p-n No). < pjrt„JH'|p*Ht>0 6{ tjuJi +€K-£m)

S-mi

- < p-mrti IH'| pi NP> # < pj No |H'J p*rt/>0 S (Pju)i + £v-£j)

SM

- <pj rfelH'ip*?r>l/>p < pxrttlH'lpirto).

£( fiujjL

+£m'€j)$m*]

É mteRee>£>aníe obsern/õz 3 seme
l^ança eníRe
de

OURO

ot ieRmnot K-mrtxj e a

d e FeíZrmi, ove, da' a tara d<s txan

oi cão poR. onidõde
doò inicial

RCCRQ

e Jinal

de tempo

ent&e os está.

de um dado

De Jato, oz> Leftmoô dominante**
k.5

oiôtema.
na e^cpae^

t,ao (B-i5)

coRRespondem exatamente

Podemos anted pan oue

estes

a Coto.

termos

aaRupafZ dois a dois, Resultando nos

inão se
teftmos

de penda e ódr^o da eooação de Boltzmarm
Tendo em vista oue -nossa
tenção

do)

in-

e obleR, a eouaçáo de 8o\^tn&nrnt va

-mos eòcReved

a

eauaçèo (jr. iò) usando a

t%ansjoRTMidLa de ManeR, na

fíepRese-ntação

dos -momentos, definida da óeeumie Jofima

UíiÜJtando a hipótese H) , após
aicsoma élóebRd c^e^a-se facilmente
%

ttfL

-m oil

a .-

v

[dp,a(fr)£lfy*>jL-lí + fiL)\<ptHL\»'\pM\lpjetS,t)
{JT.iS)

onde

t\uJL* £ / - £ *

e Slip)

e a

de niseis do pRoíon com momento
lio

densidade
p.

A eoyação iJL.15) é a equação
de

dolttma-n-n t e dcsoievc a dinâmica

do pRoton incidente.

efetiva

Corno ia foi diôcotido an

LeRíoRmente, eôea dinâmica

efetiva

contém

doòò conlRÁboiçSeò de caRdleR, diôti-nto: a p&meiRB (ooe co&zeáponde ao JL- ieRmo
côqueRdo), e uma canteibuiçêo

do lodo

vnitáfZia, rio

õentido

em

Que conÇeRe à evolução

Ral> de

ç>u}Lp,Õ,t) orr\ cdRateiz cor&eGi/ahvD ;

a óCGunda (oye

coRReôponde aot> kenmoo do

lado diReibo)f é orna contfzibuiçáo
comporta
conta

poR, doiô

L&R.TC\OÓ

aô vSRÀaçoe$ cm

ÍRzntiçõeo

que alíeRem

paRQ j?i ( teRmo de
te, de

pi paRa f

coUóiona/,

, oye levam em

Pu>{p,íift) devidas
o momento

peRda)
í teRmo de

EmboRa o efeito
tKiiação

iernpo-

de

Gan^o).
de anti teimei

c-níRe o pRÓto-n incidente

e o -nú-

doo nudeonô do núcleo eóhá
m

p

e í-nve/wamc]?

cleo a\\/o lenha *>ido deópRezado, a
ÍRUaçêo

a

anti&imeconti

da nos estados iMp.
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JH -

COtFICl£riTtò

CI HE TICOS

m. - 1 ) Foivma SeRaL
A foRrna GeRaJL dos

coeficien-

tes cifiéUcos do pRocesso consideRado é obtj_
da alRõvés de uma expansão em
dos beRmos de colisão da
QolítrnQrm

deduzida

-momentos

ecpocão

de

no capfèulo arikeftioz.

Com base na \\\pólese

de aue

a furtçáo de vc/ià-neR, do pnolon está

centna

da

aiez-

em toRno de pi pL , isto é, aue o

Gdmento do pacote é peoueno

( fypótese H t

capítulo ir;, podemos expandi*

o

leRmo
Retendo

secundo

do lado esoueRdo da eouaçêo (2 1$)
somente

os tcRmos

banca. O p&meiRo tenmo

de oRde-m maib

dessa

eicpansão
ml

vai cancelai
ficamos

o teRmo de peRda

com -.

13

e. e*ntoo

c?-pi)j Í ( t o r £ - J5L)i/*<p-£>j* ^ _ f t , c í ^ é ;
(JZC.I;

ond^ ip-j>i) é o mon\erúo tRanJfe&do
jet

e

o elemento

oie rnateiz

< pirtolH'i pri/>.

Fodernos eòcRjeveft a
iM-l)

e,

equação

como:

= ? j £ _ Pu>Lp,$tk)+ £ p , j

^

faip&t)

iSL.SL)

A eKpKeõ$ão (M.Jl) ê a
çêo

de

fícieníeó

VoKKeR, - Pl&ncU, <*ue define

die ateilo {?)
Esteô

e dijoséo

coeficieiiteó

5CR> Reeôotikoò &rr\ lermos
30

ob

eoyacoe-

CD«j7.
podem a^nda

da óeccão de

c^oQue duplamente
ôeGtüC

difeRenaal

corno

dJLdE

:

{XL.**)

o-ndc v é a velocidade do fHoton incidente e
V e

o volume de normalização

da junção

de onda do pRoton.
A3 eycpReôoõeô {M-3J e (M-2*)
•rno^ÍRânm que

os coeficientes die atiZiLo e di,

fusão ôêo o paimeiao

e secundo

-rnomen-

lot> da ôecção de choque duptamemte
Rencial,

Respectivamente.
0$ coeficientes

riam

ôefí, obtidoó

mentais.

cinéticoó

pode-

a pdzlitz de dados

ecpeQ

Entretanto,

como 00 dadoô ejciôten

íeô -não oão Sujiciente-mente
TCIOÒ

cttfe-

o$an um -modelo pdRa

u

completos,
" v— .
dxde

va-

jZI-*; Coeficientes Cnétlcos

de acoicdo com a

TeoRia de GlaubeR.
A amplitude
pana uma colisão
o movimento

de

espaltfimertto

paóton - -núcleo ( desprezando

do centno de massa)

núcleo so\ne uma tRansição
\o> paf& um estado

de um

onde

estado

n*^

ÍÍÃU

o

pofC(il}:

\JL) é dada

iot i&«jf- j e*Amb>;

t

?

w«

onde fa e <fo são ÕS funções de onda dos es.
iadoo final
rnento
tor

e inicial

transferido

parâmetro

do -núcleo, A e o -rnopelo proton

de impacto.

Cj* i,...., A) definem

Os veio Res /y

a posição dos A nucleons

do -núcleo s 3j são as
lozes

e £ é o ve

projeções

-no plano perpendicular

incidente.
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ao

destes

ve-

-momento

A íecção de chocjye pode ôez.
obtida

a pa&kiR de

ÍM-5) da zeçuinle

d V

* ALL IfoéLit)^ S (*«/£dn.dE
h L
onde £j e €i são as enen^ias final
pHoton e t]ioi £

a

enchia

ma

iere*))iM.í)
e inicia/, do

de excitaçáo

do

De acoRdo com a Teoria de
GXaobeR

, a eneRsia de eicdtaçao

é despRezada

, isto e,

ca Que T&O f]3" penda
lon

incidente,

ciente
de

fftv 2 o.

Isto

de sneRGia

sendo

portanto

de aiftito. O coejiciente

do nodeo
siónifi-

do

nu/to o coeji
de difusão po

$eR calculado poR estaiz associado

peRôão em Tnomento
Lo é feito

na

pafta un\a

é

Dii* _2L13i>
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à dis-

do pacote incidente. Xs.

RefeRevciõ (4)

colisão

pRó-

e o Resultado

o õ&siui-nte:

(M.V

ortde A é o

cõrninho livRc médio

Tnomenko iRansfeizido na diReção

e o^é

o

{RanoveRsal.

O cálculo avLeiziofZ deopReia não
âomenle

ejeiko$ ouc venham da

conservação

do eneRGkiâ õobue o coeficiente cie dijosáo co
*mo íambé-m

efeitos do

de Fdüíi' ieRemoò

princípio de eicciüâéo

a se$oifZ um inodelo QlteK

nativo QUC pefl-mile eslodaR. detalha darnevèe
eóôeó e^eihoo.

3H

j&-3)

Influência do pRindpio de Pau/Li e
CcmôeRvação da Eneida

not Coeficientes

Ci-nékico*,
tieota ôecção, calculaRernos 00
coejicieníeô
to

cinéticoô

pdopoóto

poR, BeRtsctj e ôcholien pana

coU6õet> inelâòlicas
pRoion entRe

a paRÜR de um tnode^
p-rt

pdRa eneRsiaô do
(5)

£00 e Soo MeV

lo RepRodoí Razoavelmente
menLaiô

e-ciôtenteá,

tiRa

íid da
míte

oô Resultado*

f)Oó pe&mj_

obtidoó 3 pe/e-

LeoRia de GiaubeR e diócotifz óeu 6-

de

validade.
y/amoó iniciõlme-níe

RaR a ôeGüinLe seomeèRia
mento

e leva em

a conóeR\façéo da enez

princípio de PaoU. loto

eôtendeR

mode-

00 dadoò ercpefti-

e analítico

coriLa explicitamente
aia e o

. Este

conõide -

paRa o espajtja.

de um pfzoton poiz um -núcleo, onde

<T e" o momento

íRanôj-eRido, & é o
35

ânao-

Io de eópal^arncnlo e tf é o arrolo

a&motõl:

Pode*mo3 et>cR.e\te& a$ co-mfo —
nentes

do vetoR. -mornento

tRdr&feRicto,

is-

to é :
QK = -p'ôenecoff

(JK.&a)

o** -f óe-ne óemf

(nr- 8í>;

\l
onde

s

%* s lp-?') coôe

q^ indica

(nn.Sc)

o -momento na direção

Ralela à diReção de

incidência.

Vawoó

ReeõefreveR, ao CTCpReó-

eóeô ankeKÀoReô em leRrmo* dao

seGoinieó

ouanh djadeo :
6p,

pa

lpi-tp'l
36

ÍM.S)

?'pl

cot e n

(M.so)

ipiip'i

Corno eàbamoõ

lRatando

de

cotioocô em alta eneRGia, onde o ^memento
LRanófeftido é
dente,

pequeno

aô Quantidades

peouenas

e

poR. tanto

componado oo

inci-

(jzr. 3) e im.io)

eão

Lernoô:

O^M 2 - pe õentf

(JC. u tf)

c^ê d óp «• I&O jato
<Xeô 6p e pe1
GRandeia

iem

(M. 11c)
de oye

SÔ oyantida -

a rneórna oRdem

é facilmente

de

entendido alKdyse'f»

do eôpaltia-merito elâólico nucleon- nockeon
( Apêndice d ) .
Vamos conóideRQfi OGORÕ o -mode
U> a

ôen usado : 3 secção de c^ooue dupla-

rcxe'Hie difefzendal

e dada

3?

poz

J)

àlr
d si de

. N.„

df
<*«* 'HH

O pRÁrneiRO ke*mo
*ào (JC.i^ e" c? -r)(rmeRo ejetwo

da

de

ertpReônucleom

do Qlvo Que paElictpa do pRoces&o. Este
toR, é calculado
do com

GeometRicavrie-nie

a TeoKJd de

G/auben

de ct\ooue

er\e&<áia ificidente

de

acofí

(Apêndice C)

O JL- leR-roo de
oecçao

fa-

(M.ll)

é a

-r\oc\eor\ - tiucleon . ?&& urna
de

Soo He\/ ela

é

dada

tf)
poR,

:

dr
-2—

i

all-^tejab2
"** -mb/sz

*= & e

(M. 13)
0$
uma apRcci-maçao

paRèmek&os acima
sõuttiana

penmUem

pa*a (dtydJL)*n'-

_ ab*e*

J ^ - / tf (Tc e
dst
ü sanearia» \tio

*

cnr.m)

INH

pana obteR, ex,pRd>ooeõ

tica*.
^B

analí-

A ecpRessao
de

ôefí. eso&ta
3

corno :

ainde po

(JDC.Í^

p's*

vv w

dSL '•«
onde
da

âd Hoo MeV/c f oue é o rrteófrto valoR,
Referência

{M).
Pi-nalmente, o último

de

KSL.il)

é a Jurição Resposta

tetzmo
nucleaR, de

J-inida po(Z. :

onde

if* e <fy são estados

ocupados de
opeRadoft
0

patziícula ir)de pendente

e C é o

de ÇeRrmi e a junção

pode sen calculada

dependendo

do valo& do

LRjans\efüoío :

39

Res,

ana li ti ca mente.

O Resultado é dado poiz dife Rentes
sões,

c 'não

de espalhja-menlo . Aoyl, vamos USBR»

modelo do aés

potta

ocupados

(ii)

ex,pResmomento

S(q,e)m

3<m

^

J - i-me

(jr. i¥a)

ipr* p&

«cj.Ej. JUL J- } **- (-£*- THE; Va A J
( JIT. 17/?;
de i y r -<j*{ 4tn£< / y F t<j*
Paiea a>/2>pf,
t>e

5(<^,B) é iGual à

im.il*>),

<£*-<2<JfV $ SL-mEi eft £<jfr.

ur.4 )

Keôultados

Com os ciados
tenion,

pode-moô

obtcn

da secçao

as> etpfiesôões

iicaf> paRõ o» coeficientes

d e atiziko

fueao subóUtüiTido (HL.Li), im.i5)
e-m (Iff. 3) e

(JB-H)

artBnajt^
e

di-

e cm. 17)

. 0$ Res>u£lado3 até J*

ofi&em cm óp e pa*' ^ao.-

4o

r* = r>j * o

(M.

P//«o

is)

iw.to)

prr * J)s4M s '««Vfí*, (To) J L . f i <eH> - ±. L- <6*> t
t i p^eV)
H
Vic/ * y^t

tendo

* T)xy

pe^

<e°>* \

s

iSL.ii)

O

ÍB£.3L3L)

a ócnôidade,

dee" e *

efeLVa

C ne^/v)

e

(M.zda)

0*9

<e?a\

dee
lpr/f

e

A

*

(m:.Jt3b)

Belas ôão as expRe^õScò <se/?a/s
doô coefidenleõ ciTiéticos. 03 coeficientes (a. 19) e W-to)

'41

são -nolos poR. simeldia,

enauanto (m.JtoJ e

de o&dem Supe&oa em Sp e pe*. Além disso,
ot

coeficiente* hem uma dependentis

cite

com

expli-

o momento cie Fetzmi, o ooe no*

pe&mite obSeRvaU como o p&ncípio de T&otS
afeta os pRocesõos de õleito

e

difo^ão.

Vamos aaoRa examinai
coeficientes

em dois Jtimites- pana baixos mg_

fnentos tRansjeitídos ( BMT) e. attes
tfíansfe&dos i AHT) . üsafzemos

enr

aw

vP,u<rL

A*) 9^f

A*T

**

onde

estes

<rj* f dJi -2ÍL-/

ii*)

momentos

p *> £pr.

A - iSir

_Af_ I

?o&emos notaft Que o ?RJncTpio
de

YÒOIÀ

afeta os coeficientes

no /imite

de

baixos momentos

tRansfeRidos.

Ao compaRa*.

(a. J«) e irnStõ),

Vemos one ^á uma Redução

do coeficiente de BtRJÍo poR t/m fatotz dois,
oo seja, o PRíncípio de Pauli inibe a penda
de eneR<*ia. O -mesmo se vetzifica

paRa o

coeficiente

de difusão,

isho e , paRa altos

momentos

tRansfeRidos

exÀòte um m&oR,

númeRo de estados

acessíveis

aos

pRotons

do T\ócleo.
A ex.pRc6são do
de difusão

w

iRBrtsfeRidos
obtido

usando

Que mosiRa

Reaime de a/tos
coincide

com

a TeoRJa de
seu limite

de

o

coeficiente
momentos
Resultado

GiaubeR, o
validade.

Conclusão
Neste kRdbalho, deteR-rninamoò
expftettÕeb

6eRait> pana ot> coejicie-nteô de aÍR±

to e difoóêo

pana Reações i-nelé$ticaz> entRe

üHolorxò de atia

enenaia

e Tiúcleos pesadoô

{ pana o-ma coUôão), pòRimdo da dinâmica
fciVa exala

do pRolon

incidente.

U-TT7 tRatarnenio

one Lico do Re-

feRido pRoceôto já \\a*ia ôido feito
rnenie,
te

e/e

aníeRioR.

com base na TeoRia de 6 laubez; neô

conte-cLo, o coeji&enLe de difusão Joi cal-

co Lado eiLpUcÀ Lamente.
no noeóo caôo, a escolha de urn
Tnodelo dijefteriLe peRtnilio obteR o
íe

de aÍRiko, alem

do coejicievhe

O modelo üLiUtedo
CJJJU)

da função

Resposta

deLo do 6téò de FeRrrni, que

coeficier)
de

difusão.

pâRa o cél

nucleaR. joi o
emboRa

JÜTnüações, peRmüe ooe se jaca um

mo-

Len^a
câlcuio

anatÁkico.
OutRo ponlo impoRtente é oue
ab

erpReôõõeô dos coeficientes

lém

explicitamente

ciDéticos

o efeito

de Pôüii, cuja influência

do VRincCpio

pode seR

ao enati saRinos ae> ecpReszões
dois Jkmiteé:

estudada

obtida*

a\\os -momentos

obseRtâR

meníos
tRiboição

coeficientes

770 jUnmite de

bairos mo

iRansfeRidos. Ao compaRaRmos a condo-mi-nante das

eicpRessÕes paRa os

coeficientes atléticos,

podemos

)r\á uma Redução dos

DROCCSSOS

difoôão

(ÕHT).

oue o PRi-n-

cípio de ?aujU afeta basta-nLe os
de atRito e difusão

em

tRansfeRidoó

lArir; e baixos mome-níos iRansfeRidos
Podemos

con-

TIO JU-rnite de

baixos

obseRvofi Que
de

ÕÍRUO

e

-momentos ínans

fe Ridos.
tio

jLimüe de altos -momenios>

ÍRariôfeRidos o coeficiente
obhivemoó coincide

de difusão oue nóo

com o obtido usando a
H5

TeoHia de GloobeR, tnosLRdrido assign c^ue o
Pfíincfpio de

POUIÀ

f)ão é

ejelHo TieôLe colo.

O efeiio da ôupeRJCde -nucieaRj
oofi exemplo,
possível

não

está

incluído TIO 'modelo. £

caLcoLaR. a Junção Resposta pana ma

béRia DucleaR õemi-i-niiniia
na núcleo Jiriko,

poaérn

Tiu-meRicoõ. Heòíes
do

e até -mcómo paoó Resultados ÓQT>

casos, mão fica

ertdendâ

o eleito do PRiticípio de PaüH.
Esludan

mucleaR e, do

efeitos

da SüpeRfície

espalhamento tnúUíp/o 'vos coe_

}ieieT)leé> tine ticos são pRoblernas
que f\ào loRõrn estudados* aqui.

Hb

mleRessõnltt

Apêndice

A

Heste apêndice,
que as aproximações
coações

(xr.i ) e

feitas

at e-

lotai.

Paf?a que a
seRVõda e

pana obtex

não violam a con

(H.SL)

SeRvação da e-neRGie

vermos mostROR

necessário

enen^ia

seja

con-

oue

dt
onde

£

e a eneRçia

ria expressão
de

um

totalf

{A.&), Fé

sistema

dada poR>:

a densidade

de vnoUos coRpos,

total
dsda

pod :
FM

sendo
da

Kp + F '

o^oe Rp é a parte -não

e F' contém

as

m

coRRelações.

IA.*)

coRReladona.

Então, pode-mos
Gurtte

ex,pftessêo

eòcReveR a se

pa*a a eveRGia Lotai :

£= fc« {HRp) + tR{HF')
ToRtarito, devemos

(A.M)
-mostRdR cwe:

O pfti-rneifto teR-rno de (AS) po
de

óeR calculado

rnoyfivne-nLo
fcR ]H(R0pt

o bando

as

equações

de

pacta R e P, o ooe Resulta
kp0))=-tR\tífÔ[f{op)+

em:

MfiÓ (Rpo)

(A.L)
onde
ÔiKp)* fdi'lH',6oU,L,)CH',Ff]

(A.7)

o

FaRd o cálculo cio sesündo LeR
-mo de

IA.5), devemos

le-mbRaR oye :

F' s -ij fe dt'Gc(t ; t'; ÍH\R.op*Rf>o]
o oue -nos condo t

a

46

óosurtte

(A.B)
isualdade:

PoHtanio , a iViua/dade (A.i) é
venil*cada, ou seja, a e77e/?<si*a e uma ouajn
iidsde

coTkòe.nvadB -nessa apRoxurnaçâo.

MS

A pê-ndice d
Tana moâÍRaR Que. 6p
te-m a

TD^^ma

ondc-m de sRsndeza,

e^ami-naR o espaçamento

elástico

e f>6*va-mob
nucleo-n-

nocleo-n :

r/

Feia conóeRvaçêo

die eneR<*ia a

mome-nio , {e-moô:
_£__
2.*m

=

J— t -i—
Jlm
i-m

p*« p'* t ú 4 - £p'<J coõ e'

IB.l)

(6.3)

CornpaRanrtdLo (0. í) c Í&.Ò) lemos*.

• 4 •:

50

No

uA6, \emob

Podemos
óüi-nte

aôSim eócRc/eR o õe

5i$l&ma de eouaçõeô .-

p;cmde

enLao

pcof>e

(d.s)

Eiftani}. é a enefíoia

InenofecidLa -na

colióão. Poff£37?£o,
1

P*

fodemoo
aid

ÍRamô^Hida

Sp da

ôe&uinte

p»ainda

eócfíevex, a enez

erm ieR*mos> da
Jofrma:

ffl

ouantfdade.

Co-mo 6p é orna quantidade pc
ckje-na, f>odemot> d&pRezá-la,
Euan5; *

e

erilao:

P*L

(8-7;

Ôühôiiiuirkio

(B.7) cm Í0.6J, *£.

moò:

cote * i- £L

(as;

p
A/é-rn dU&ôo f como
c*o\o peoyerio,

podernoz

coo 0 ? i-

escftev&i

lL

Poflfa-nfo, compaRando
id.S),

vemoó

oRdern dz

que

6 e"

UTT?

COÒ e como:
id?)

{&.&) <s

ÈL. c &* òâo da tneo-ma

GRdndeza.
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Apêndice C
A òeccáo
ie dLi]eRer)c»ajt

de ctiooue

doplame^i

pode óeR paRamebRizada,

pa-

ga coliôóeô em alta e-neR&ia , da óe^oi-nie JOR
&

-ma :
ál(í

„ Hef} ÉL.I

dSLdB

cmde

t^e]} é

pdfzíiR da

5(Q%B)

(d)

dJL '**

calco'iodo Geornet&ca-menke a

Teotziô de Glauberij ôesorido

a 5C-

Goifile- neiação •.
Hefjs 1

(c.í)

tía eicpResséo arikcfHoR.) Clrt) é a secção
diooye
de

PdRa T? coUó5e5 e (TNH e a

djoQue

da

ôecçêo

-Tiudccm - Twcleov.
i^a Teoria de

obtida

de

ôeeufífité JoRrno -.
53

Glaobefí., O"1"' e~

[ d * Í2Ü2. . " * ( W

r".
òenAo

a o e o teff-rno

d e atenuação

pacio

eicp C-X(b)l

função

& , dado

do

pattern eíRo

\aloR

-médio d e
d e /-w-

foR:

XU>)= \dl pWl

(THM

tio nosto caso,
cicafL e

e o

e %(£> e~ o mómeRo

como

QDUÒOC*

(c*

paRametfüzada

ICM)

a denzidade

em teRmo^

da 4wn
3

í5)

cão

d e FeFrmi

:

PU)«
onde

&

$êo usadoj

cia citada
c&r&ideRaR

lc.5)

ot> põRâmelRos

anteRioR-meme.
ape-nas

pode

ÔCR calculado

corno

d e jofcma

o Reóultodo

w

uma
Lanto

anaZriica.

apRoioimado

5H

da

RefeRê-rj

no noóôo caso,
CDUÓÕO.

vamos

O valoR. <Tli)

-nurncRi^an^ente
No caôo
e" dado

po/Z:

analítico,

2 lub0 a i l • ( (TUN p / Yt^a Í" t - J (c.b)
onde
e

óübóíiLüímo* b pelo

6^o03€ifí3Tf)eníe

Jí(bo)s

valoR -médio

dekeRTnin&do

i
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