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Conto G quase certo que qualquer ser pensante, por

mais inculto que seja, unr. voas na vida deve ter olhado para o fir

mamento e mergulhado em profunda meditação, perguntando-ce a si

o significado do tudo aquilo, do visível e do mais além, <=>. de

tal modo a compreensão dove ter-lhe fugido, que muitos terão de-

finitivamente mergulhado na confortadora certeza do pequeno mundo

cotidiano, ê quase certo também que muitos outros ainda se per-

guntem e se encantem ao deparar-se com a beleza insofismável quo

ê o universo; a tais pessoas dedico este pequeno apanhado de co-

nhecimentos, e a tais pessoas agradeço pelos preciosos estímulos

que a mim representaram as muitr.e c calorosas discussões exponta-

neamente brotadas em indagações quase ingênuas partidas pelos fi-

lósofos que representam cada pessoa dentro de si.
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INTRODUÇÃO

Fazemos aqui um estudo sucinto do Modelo Cosmológico S¿

métrico de Omnês, de uma forma um tanto qualitativa, não signifi-

cando isto que alguns resultados numéricos não sejam apresenta-

dos; no entanto, na cosmología, os dados disponíveis muitas vezes

deixam a desejar em precisão, o que se reflete nos resultados ob-

tidos a partir dos mesmos. Deste modo, preocupamo-nos mais com

as idéias envolvidas, apoiando-nos em rápidos cálculos numéricos.

Apresentamos este trabalho subdividido em quatro capí-

tulos, colocados em ordem de dependência, sendo que os três pri-

meiros referem-se a um breve resumo da cosmología tradicional, re

presentada pelo modelo de Gamow; somente o ultimo trata-se do as-

sunto diretamente visado. Assim, apresentamos no capitulo I os

fatos observacionais básicos da cosmología, que serão elevados ã

categoria de postulados e terão um tratamento matemático adequado

a partir do capitulo II: referem-se ã isotropia e à homogeneidade

do universo.

0 capítulo III trata do modelo cosmológico de Gamow, pro

duto direto dos itens anteriores acrescidos pelas equações de gra

vitação de Einstein; e finalmente, no capítulo IV estudamos o mo-

delo simétrico de Omnês. Como este ultimo capitulo é o trabalho

propriamente dito, faremos uma análise mais minuciosa.

Na secçao 1 propomos um mecanismo simples de crescimen-

to das inomogeneidades representadas pelas regiões de matéria e

antimateria, tendo por objetivo compatibilizar o modelo com as re

centes imposições advindas io estudo da nücleo-síntese, e que exi

ge uma dimensão mínima dessas inomogeneidades compatível com a
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atual abundância dos elementos leves. 0 valor numérico apresen-

tado não tem importância em si, mas visa apenas mostrar a viabi-

lidade do processo.

Na secção 2 apresentamos um modelo geométrico simples

para uma emulsão, e nas suas sub-secções mostramos alguns resul-

tados interessantes que podem ser obtidos ao aplicarmos este mo-

delo geométrico para a emulsão matéria - antimateria do universo

simétrico primordial até a época da recombinação. Em a obtemos

uma estimativa razoável da densidade de aglomerados representa ~

dos pelos atuais clusters de galáxias; em b igualmente para os

quasares, se aceita a idéia proposta por Omnês sobre a natureza

dos mesmos; e em c, tratamos do problema da aniquilação, que pa-

rece concentrar-se sobretudo no inicio do chamado período de ani

quilação.

Na secção 3 voltamos ao problema da aniquilação, desta

feita sobre o seu efeito na difusão da matéria restrita numa cer

ta região de fronteira móvel, em cuja superfície processa-se a

aniquilação. Por ser um problema reconhecidamente difícil, agra

vado pelo fato de ser pouco estudado, com a conseqüente falta de

fontes de apoio, apresentamos um resultado apenas parcial.

- 3 -
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I - O UNIVERSO OBSERVÁVEL1

Antes da invenção do telescópio por Galileu (1611) ,

poucas informações astronômicas precisas existiam, excetuando-se

as observações sistemáticas do movimento dos astros levadas a efeî

to por Tycho Brahe, posteriormente analisadas por Kepler, e de ai

gumas anotações perdidas nos arquivos da Historia, devidas prin-

cipalmente aos monges chineses e que se mostraram valiosas na in-

terpretação do fenômeno das super-novas.

Com o advento do telescópio de Galileu e do telescó-

pio de reflexão de Newton, o horizonte de observação foi enorme-

mente ampliado, culminando nos enormes refletores como as de Mon-

te Wilson e de Monte Palomar (Califórnia, U.S.A.), capazes de

focalizar formações de galáxias a distâncias da ordem de GpC

( pc = 3,2615 anos-luz = 3,0856.1o18cm) . A partir dos anos cin-

qüenta, entram em cena os primeiros rãdio-observatõrios, dando

inicio ao estudo das emissões não óticas, primeiramente de rádio-

fontes galácticos, das quais os exemplos mais notáveis são os pul

sares2 (1967), e posteriormente perscrutando fontes cada vez mais

remotas, como as rãdio-galáxias e os quasares3 (1960-63). As rã-

dio-galãxias normalmente associam-se a fontes óticas conhecidas,

sendo as distâncias envolvidas da ordem de Mpc, ao passo que os

quasares ("quasi stellar radio souces"), óticamente aparecendo co

mo estrelas azuladas, são objetos controvertidos em razão do in-

comum desvio nas suas raias espectrais que implica distâncias de-

zenas de vezes superiores às das galáxias.

Pela década de quarenta, George Gamow1* e seus cola-

boradores, baseados na teoria da síntese dos elementos leves den-

tro do contexto do seu modelo cosmológico padrão, previram a exis
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tência de um fundo de radiação cósmica com as características de

uma radiação de corpo negro, cuja temperatura foi estimada a

~10°K, e com mais rigor por Alpher e Herman (1950) a ~5°K, cor-

respondendo a um espectro com o pico localizado na região das mi

cro-ondas. Na década de 60, intensas pesquisas foram realizadas

no intuito de captá-la, sendo o primeiro resultado sensível o ob

tido por Penzias e Wilson (1965), coir. uma temperatura de ~3,5 K,

Atualmente, a existência da radiação cósmicaê ö ponto crucial

de qualquer modelo cosmológico, estando a temperatura medida pró

xima de 2,7 °K.

1 - A DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA

A primeira grande concentração de matéria de interes_

se cosmológico são as galáxias, conglomerados de estrelas, nebu-

losas (eventuais proto-estrelas), poeiras e gases, sendo o seu

representante mais estudado a nossa própria Galáxia ou Via Lác-

tea, galáxia espiral Sb na classificação de Hubble. As galáxi-

as normalmente se agrupam em clusters, sendo que a Via Láctea

pertence ao chamado Grupo Local, um cluster relativamente peque-

no, com diâmetro da ordem de Mpc. Alguns dados s de interesse

imediato acham-se relacionados na tábua 1.

Um fato notável da cosmografía ê a existência de um

desvio sistemático para o vermelho ("red-shift") nas raias es-

pectrais das estrelas, galáxias ou clusters, desvio esse propor-

cional â distância, segundo a lei de Hubble6,

ès A c (D

sendo c a velocidade da luz e H a constante de Hubble. Este des-
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vio, suposto devido essencialmerue ao efeito Doppler, implica num

movimento de recessão de todos os corpos celestes com as velocida

des aumentando linearmente com as distâncias a partir do ponto de

observação:

ir s c = Hd (2)

A lei de Hubble nas formas (1) ou (2) pode-se obter

no contexto da Relatividade Generalizada como uma aproximação pa-

ra o caso z *.*. 1 da uma relação mais geral entre a distância e

o parâmetro z de "red-shift" (denominado cosmológico em contrapo-

sição ao "red-shift" gravitacional). Esta relação mais geral é

utilizada na determinação da distância dos quasares, para os quais

muitas vezes o parâmetro z chega a ser da ordem de 3. Entretan

to, as distancias assim obtidas são dezenas de vezes maiores que

as das galáxias mais distantes, e a tais distâncias a luminosida-

de absoluta requerida ê de centenas de vezes maior, de ~104' ergs

por segundo. Como até o momento não hã nenhuma teoria bem defini^

da que explique uma emissão de energia de tal ordem, muitas vezes

o caráter cosmológico do "red-shift" ê contestado a favor do

"red-shift" gravitacional, que no entanto exige uma concentração

de massa igualmente inverossímil.

2 - A ISOTROPIA E HOMOGENEIDADE DO UNIVERSOi ,>»,7

Embora a matéria geralmente se encontre concentrada em

pequenas regiões do universo, em forma de estrelas, galáxias e

clusters de galáxias, as observações mostram os clusters como as

maiores organizações ou concentrações de matéria, sendo que os

mesmos distribuem-se isotropicamente, como evidenciam melhor as
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foto-observações a distâncias acima de Gpc, jã fora do limite de

resolução dos maiores telescópios óticos. Do mesmo modo os quasa-

res, que aparecem como simples pontos luminosos aos mais possantes

telescópios e cujas distâncias são sensivelmente maiores que as

dos clusters, dlstribuem-se de uma forma isotrópica6, o mesmo

ocorrendo com a radiação cósmica.

(A isotropia do universo de certa forma exerceu gran

de influência no decorrer da evolução humana, dando surgimento a

idéias de geocentrismo, i.e., a Terra e consequentemente o Homem

no centro do universo, cortejado pelos próprios deuses. Da queda

da Terra e dele mesmo, promovida por Copêrnico, tentou o Homem cor

tejar ao menos o novo rei , o Sol, mas num dia de desencanto, des-

cobriu-se que o sol era apenas uma estrela, e nem das maiores ou

mais brilhantes, dentre as milhares e milhares que formavam uma ga

lâxia , que por sua vez se aglomeravam em clusters, milhares de

clusters distribuídos por igual âm todo o espaço, nada indicando

nenhum ponto notável. Desta humildade forçada surgiu a idéia da

homogeneidade do universo, i.é.: se o homem não está no melhor lu-

gar ê porque todos os lugares são iguais.)

O que assume o caracter de um postulado é a afirma -

ç."ío de que a Terra e o Sistema Solar, ou a Via Láctea não se assen

tam em nenhum ponto privelegiado do universo, e portanto ê de se

esperar que o mesmo seja isotrõpico observado de qualquer ponto.

Obviamente, isotropia significa simetria por rota-

ção: a construção axiomática dos espaços simétricos1* leva aos se-

guintes resultados:

a) um espaço homogêneo e isotrõpico em algum ponto

é um espaço uniforme (ou maximalmente simétrico), ou seja, ê homo-

- 7 -
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gêneo e isotróplco em qualquer ponto.

b) um espaço isotrópico em qualquer ponto é um espa-

ço uniforme.

Deste modo, se o universo ê isotrópico observado em

qualquer ponto, pelo resultado b, deve ser também homogêneo. A

uniformidade do universo possibilita uma enorme simplificação na

sua métrica e na posterior manipulação da mesma.
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II - OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA COSMOLOGÍA**

(

Como qualquer teoria física, a cosmología não poderia

prescindir de algum principio básico sobre o qual possa ser erigi

da, princípio este que naturalmente deve apoiar-se em dados expe-

rimentais ou observacionais.

0 pressuposto básico ê considerar-se validas, em esca

Ia cósmica, as leis físicas locais. Assim, por exemplo, o corpo

geral da cosmología é analizado através da Teoria da Relatividade

Generalizada, e os fenômenos localizados, pela Teoria Quântica.Um

dos aspectos observacionais mais importantes do universo ê a

aparente uniformidade do mesmo a grandes escalas, suficiente para

englobar vários clusters de galáxias, sendo que a maioria dos mo-

delos cosmológicos atim-se com fé a esta observação, transforman-

do-a num princípio, o Principio Cosmológico, que lhes assegura de

finitivãmente a homogeneidade e a isotropia espacial do universoa

Nos modelos estacionarios, esta homogeneidade e isotropia ê esten

dlda também em relação ao tempo, sob o nome de Principio Cosmoló-

gico Perfeito, sendo a sua principal dificuldade, a não conserva-

ção da matéria e energia, entrando em conflito com um dos concei-

tos fundamentais da física local.

1 - 0 PRINCIPIO COSMOLÓGICO

Este princípio, esa linguaçant matemática, afirma que

sempre ê possível erigir um sistema de coordenadas 0Cl/M equiva -

lente a outra Xf* = (/?, f ) com a coordenada t escolhida de mo

do adequado, no sentido de que a história do universo apareça i-

gual em ambos os sistemas. Esta equivalência requer que qualquer

quantidade física, por exemplo, a representada por um tensor

- 9 -
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~TM. VCX>) no sistema :£I/M' , tenha a mesma forma funcional do ten

sor TL.ví^ correspondente å mesma quantidade no sistema SC* . Po

de ser representada por

(D

sendo y um valor numérico arbitrariamente escolhido.

Diz-se que a transformação X-?JC e invariante na for

ma quando obedece å relação (1). Se T^v representa o tensor mé-

t r ico <? v , i s to ê, se

(2)

diz-se que 3£-s>¿c' ê uma transformação isomêtrica.

A relação de invarianca (1) possibilita a existência

de um tempo universal. Assim, seja £ uma função escalar, unívo

ca e monótona do tempo. Sendo escalar,

set) ~ ̂w) .
E pela invariança

ou seja,

e portanto

set) = set*) ,

(3)

0 tempo assim escolhido é chamado tempo cósmico, e

os sistemas de coordenadas equivalentes, ( y?, t ) e (n ,t ) são

chamadas coordenadas cósmicas padrão.
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2. A MÉTRICA DO ESPAÇO UNIFORME

A introdução do Principio Cosmológico simplifica sen

sivelmente a métrica do espaço-tempo, e em conseqüência, as com-

ponentes da equação de Einstein do campo gravitacional. A métri^

ca, por exemplo, pode ser separada em partes temporal e espacial

d)

onde

(2)

v v1}

unicamente função da coordenada temporal v e

h '
ê o tensor métrico do espaço tridimensional ou 3-espaço , cuja

métrica é

= A (3)

As três possibilidades da métrica do 3-espaço unifor_

me são dadas em função dos valores do escalar de curvatura K:

a) K > O

(4.a)
L-7t*

b) K < O

(4.b)

c)

(4.c)
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Se K > O, o 3-espaço e positivamente curvado (finito

e fechado); se K 4 0, será negativamente curvado (infinito ou

aberto); e se K = 0, o 3-espaço será plano ou euclidiano (infini

to). O conceito de curvatura no 3-espaço ê um tanto abstrato ,

nio sendo possível fazer-se representações; no entanto, num espa

ço a duas dimensões, a curvatura, representada por K, é simples-

mente relacionada ao raio da esfera R sobre a qual ê definido o

2-espaço,

|C = X .
ft*

Combinando as equações (4) numa sõ, tem-se

para

k = 1 se K > 0

= -1 se K < 0

= 0 se K = 0

tendo o valor em módulo do escalar de curvatura K sido absorvido

pela função J?(vJ arbitrária.

A métrica do 4-espaço será

i-fuee* J (5)

Para k = 0, a métrica acima deve ser redutlvel ã métrica de

Minkowski, e portanto

Desde modo, definem-se as novas coordenadas t, r, & , f>

- 12 -



et = (6.a)

x1 = r send (6.b)

x2 = r senô (6.c)

x3 = r cos# (6.d)

com as quais se constroe a métrica de Robertson-Walker,

(7)

onde

RCt) =
A métrica do 3-espaço ê

(8)

com os tensores métricos deste 3-espaço dados por

â
7

(8.a)

(8.b)

(8.c)

(8.d)
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A curvatura i representada por

- X. . \ (9>

No caso K > 0 (espaço finito, fechado), o circulo máximo é defini-

do por

e ê o caminho fechado sobre a geodésica, e o volume próprio,

Wo - z**R*tt) .
o deslocamento da rala espectral de fontes distantes,

num universo uniforme com a métrica dada pela equação (7), pode

ser calculada como sendo

RCh)
(10)

onde o índice £ refere-se ao ponto de observação e o índice 1. ao

de emissão, com A <C /„ .

Se

a raia deslocada para o vermelho (red-shift) corresponde a uma ex-

pansão, enquanto que, se

3<o
tem-se um deslocamento para o azul (blue-shift) , correspondente a

uma contração.

A distancia entre dois pontos pode ser convenientemen-

te definida como

- 14 -



d = ) c/s

para dt^O » e ê chamada de distância própria.

(12)

Deste medo, a velocidade dô recessão de una galáxia s i -

tuada em r-j e observada em r = 0 será

(13)¿A) - v * RCV /ij. .

Normalmente expande-se a função R(t) em potências do

tempo,

Ho Crt)-j- - - - 7

definindo-se a constante de Hubble

H =
act) (15)

e o parâmetro de desaceleração

(16)

Esta expressão, convenientemente manipulada, leva às expressões pa

ra a velocidade de recessão,
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(17)

e a distancia-luminosidade

RCh)

(18)

que, para o parâmetro £ de "red-shift" pequeno, resulta na lei de

Hubble

v y c
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III - O MODELO PADRÃO

O modelo padrão ê devido a Gamow, fundamentado no Prin

clpio Cosmológico, na Relatividade Generalizada e na equação de

Einstein do campo gravitacional. Este modelo representa um uni-

verso evolucionario, surgindo de uma grande explosão inicial, ou

"big-bang", nos termos de Gamow, com uma rápida evolução nos pri-

meiros estágios da formação.

0 trabalho de Gamow permitiu pela primeira vez fazer

previsões dentro de um campo tão vasto e incerto como o da cosmo-

logía: entre 1940-50, em trabalhos sobre a núcleo-slntese, previu

tanto a existência do hélio (assim como a sua proporção em rela-

ção aos demais elementos) quanto a do fundo térmico de radiação

cósmica a uma temperatura da ordem de 5°K, hoje amplamente confir

mados. Estas previsões causaram um rápido desenvolvimento do mo-

delo. Atualmente êle dá uma idéia geral de toda a histõtia primi

tiva do universo a partir da explosão inicial. Um resumo é apre

sentado a seguir.

1. A Equação de Einstein e a Expansão1* do Universo

A métrica para o espaço uniforme ê a métrica de Rcbertscm-

-Walker

(i)

cujas componentes do tensor métrico são, portanto

s - e

- 17 -



(2)

A equação de Einstein do campo gravitacional (com a

constante cosmológica A = 0) pode ser representada na forma

sendo <y a constante gravitacional de N^..ton,

Ricci definido por

(3)

o tensor de

(4)

° tensor de curvatura de Riemann-Christoffel e

tensor de energi a-momento, que no universo uniforme é igual ao

de um fluido uniforme perfeito:

sendo seus componentes

a densidade de energia e materia.

(5)

(6.a)

(e.b)

- 18 -

(6.c)



onde os Q.. são os componentes do 3-tensor métrico definidos

pelas equações (II.2-8a-d) e p ê a pressão do meio.

Substituindo o tensor de energi a-momento na equação

de Einstein, obtem-se duas equações.

( f tsp)R (7)

RR t &RZ (8)

que podem ser combinadas numa única.

(9)

que deve ser resolvido em RO) •

As equações (7) e (8) permitem certas previsões a

respeito do fator RCt) , e portanto de certas condições do de-

senvolvimento da história do universo. Por exemplo, na eq. (7),

todas as grandezas envolvidas no lado direito da equação são es_

tritamente positivas e portanto

Rlt) < o , (10)

o que significa que a função RCf) deve ser cóncava para baixo,
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como na figura abaixo.

A

•i—II • 14

-> t

Por outro lado, a existencia atual do "red-shift",

> O di)

implica em

Act) o (12)

ou seja, R(t) é una função crescente no presente, com concavi-

dade voltada para baixo. Sendo assim, necessariamente R(t) = 0

para algum valor de t a que se pode definir como a origem do

tempo ( t= 0), e portanto, do universo. Assim, como R(t) de cer

to modo define a escala de distancia, o universo primordial deve

ter começado com um meio a altíssima densidade de energia, pres-

são e temperatura (todos inversamente proporcionais a alguma po-

tência dessa escala), a partir do qual se expandiu rapidamente nu

ma violenta explosão ou "big-bang", expansão esta presente atê

hoje, dando origem ao "red-shift" da raia espectral.

Para o futuro, há duas possibilidades: a expansão a-

tinge um máximo, revertendo o processo numa imp los ão, o "red-
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-shift" dando lugar ao "blue-shift"; ou então a expansão prosse-

gue "ad infinitum". A ocorrência de uma ou de outra depende

fundamentalmente da densidade do universo, como ver-se-ã mais a-

diante.

As equações (7), (8) e (9) dão o valor atual da den-

sidade de energia e de pressão.

(13)

(14)

em função da curvatura espadai (IX. 2-9),

* ~ R1

e d o s p a r â m e t r o s G e n d e f i n i d o s e m ( I I . 2 - 1 5 e 1 6 ) ,
lo

RCt.)

Define-se a densidade crítica

(15)

e o parâmetro de densidade
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IX z -£.

Por estas definições, a curvatura se relaciona como

(16)

a) K < o

b) K -o

e) K >O

A Jensldade atual será

onde

n
n.
JCl

A s y

(17)

Combinando as equações (13) e (14) (supondo

o valor do parâmetro de densidade será

n -

),

(18)

2 - Ao Eras do Universo Padrão1"6

O universo primordial é constituido por um plasma a

altíssima temperatura e densidade, cujos componentes são os fo-

tons e a maioria das partículas elementares atualmente conhecidas

e as respectivas antipartículas, sendo a sua densidade dada pelo

tensor de energía-momento, eq.(1.5) .

A conservação da energia-momento,

- 22 -
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= o (1)

aplicada ã eq,(1.5) resulta em

e =á.

ou equivalentemente.

OU

d (SR3) = - p<JR:

que,comparada à equação da termodinâmica em equilíbrio,

JE = - p¿v i-T As
implica na conservação da entropia

- O

para sistemas em equilibrio.

Para um meio não re la t iv i s t i co , i s t o é ,

(3) pode ser aproximada para

= o

ou seja, f R = constante,

fCfJ -

(2)

(35

(4)

(5)

(6)

, a eq.

(7)

(8)

Para um sistema ultra-relativistico, a densidade e a

- 23 -
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pressão se relacionam segundo

da eq.(3) ê

~ 3p , em cujo caso, a solução

(9)

O numero de partículas de cada espécie presentes no

universo ê dado pela distribuição

(10)

para a partícula do tipo :L com energia

(11)

sendo o sinal +1 para os fêrmions e -1 para os bósons e Q£ o nü

mero de estados de spin: Q, = 1 para neutrinos e antineutrinos e

Q* - 2 para fotons, elétrons, müons e nücleons.

Algumas considerações de simetria exigem que o poten-

cial químico seja nulo, ÀÍÍ - 0, ou seja,

(12)

A densidade total de energia e de pressão para cada partícula, em

equilíbrio térmico, será

J>¿CT) = (13)
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(14)

No caso de partículas ultra-relativísticas, fazendo B — <J , as

equações (13) e (14) , somadas para todas as partículas em equiH

brio, resultam

^ ¿ p. Cr) = -*-
¿ fe 3

(15)

f¿Tj << 7" (16)

A equação termodinâmica (5), após algumas manipula-

ções, pode ser transformada em

= o

e usando as relações (15) e (16), fornece a relação

(17)

R * -±- .
T

(18)

Isto permite simplificar a equação (1.9) para temperaturas eleva

das (T > 1000°K) , desprezando a curvatura do espaço definido pe-

lo parâmetro R :

B* = M££R' (19)

de onde define-se o tempo de expansão
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H k (20)

sendo o tempo cósmico, portanto

t - YJS.
R (21)

Vejam que a equação (12) sugere que as partículas do

minantes no plasma devem obedecer à relação

?r? C (22)

o que causa a dominancia de certas partículas em determinados in

tervalos de temperatura e permite dividir a historia do universo

em eras.

a) Eva hadvôniaa

IO12

Dominam o plasma as partículas de interações fortes.

*los hãdrons. A 7"- Í,S\ 10*l °K , j?T — W,fC£ , os pions, os mais

leves dos hádrons e portanto os últimos representantes, se aniqujL

Iam, com o que as interações fortes deixam de dominar.

b) Eva leptoniaa

Com o desaparecimento dos píons, passam a dominar

os liptons (elétrons e müons), os neutrinos e as respectivas an-

tipartículas, e os fotons, cujas densidades são dadas por



para os elétrons e positrons.

para os müons.

(23)

(24)

(25)

para cada um dos neutrinos coro

(26)

para os fotons, com qS£ z fl \?

h quantidade de neutrons e protons residuais são

mantidas constantes através das reações de interconversão

t e*Zrà p f ^

TI ^

tornando possível a nücleo-sintese dos elementos leves,

r 77
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Este processo foi estudado por Gamow (1940) que es-

timou a atual abundância de hélio no universo em aproximadamen-

te 25% em peso.

A T - l,3.10Ä °K, OS neutrinos muônicos, ̂  , des a-

coplam-se da radiação, e os neutrinos eletrônicos, v>e , a uma

temperatura ligeiramente menor. A densidade de energia de cada

tipo de neutrinos podé ser calculada integrando a eq.(25),

(27)

e do mesmo modo, dos elétrons e positrons relativisticos, pela

eq.(23)

(28)

e dos fotons, eq.(26).
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r A densidade total, desprezando a dos müons, que na

realidade é pequena em relação às demais, é

Z(T) ̂ (30)

válido até T - 5.IO9 °K, a cuja temperatura ocorre a aniquilaçao

eletron-posítron.

Usando esta densidade na equação (20) e integrando a

eq.(21), obtém-se a temperatura em função do tempo,

t'
(31)

a menos de uma constante aditiva.

c) Eva vadiativa

t í ¿*f-

Após a aniquilaçao dos elétrons, o meio passa a ser

constituído principalmente por fótons, cuja densidade ê dada pe_

la eq.(29), e pelos neutrinos,

No entanto, a aniquilaçao dos elétrons aquece os fõtons de um

fator

(32)

onde RT* mantem-se constante através do processo de aniquila-

çao. Deste modo, a densidade total será

- 29 -



fjrh (33)

A densidade de energia das partículas não relativ£s_

ticas, representadas pelos bãrions, deve obedecer ã relação (8),

ou seja

* r JÉ
(34)

a que será denominada densidade de materia, -fm ; na eq.(33) ,

jf%, representa a densidade de radiação, Ty sendo a temperatu-

ra de equilibrio, muitas vezes substituido simplesmente por T.

Define-se a temperatura critica, T c , como a tempe

ratura de igual densidade, S ~

(35)

Se & e = 10"
30 g/cm3, Te - 4200 °K

Ä temperatura 7^ - 4000 K, os elétrons e os posi-

trons perderam suficiente energia para poderem ser capturados pe

los núcleos, formando átomos durante um breve periodo chamado de

recombinação. Este processo ocasiona a quebra da opacidade do

meio, ou seja, o desacoplamento entre a materia e radiação. Como

fyn *• ~Q3
 e -̂ . ̂  ~ÕH ' a radiação se dissipa mais rapidamen

te que a materia, razão pela qual, após fof"fc * a matéria pas_

sa a dominar sobre a densidade do universo.
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Durante a era radiativa, a densidade é dada peU. oq

(33), que substituida em (20) e (21), resulta em

™mr- %

d) A eva da materia

T •£ 3000 °K; t ,5 106 anos

A densidade de materia do universo é dado pela eq.

(34) ,

(341)

onde

são a densidade e a temperatura atuais

A densidade dos bárions, supondo que toda a massa es_

teja concentrada em forma de núcleons, será

.-j* Ä — injr)-- £& ¿ltH. 10*ñ T* \-J^
b nip J I ofrfi

sendo a densidade atual

-é i ¿i

(37)



Para os fotons, a densidade ê dada pela eq.(29),

fjTj s tf Y

e o número de f ô t o n s , in tegrando-se a 3 . ( 2 6 ) ,

(38)

com a densidade atual (T = 2,7 K ) ,

m = ¿í 0 0 J-

A relação entre o número de bãrions e o número de

fõtons do universo serã

(39)

E a relação entre as densidades de energia dos bãrions e dos fo-

tons.

T (40)

Se -Ti •** 1, esta relação mostra que a T - IO3 °K a matéria passa a

dominar, em densidade de energia, sobre a radiação.

Assim, nesta era, a densidade de energia do universo

será dada pela equação

si . . 3

(41)

que, substituída na eq.(III.1-9), dã por solução,

(42)
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A idade do universo ê, deste modo.

(43)

A equação (42) apresenta resultados diferentes para

os três casos específicos definidos pelo parâmetro R, de curvatu

ra, ou igualmente pelo parâmetro de desaceleração <a :
Io

19) JL (£.1

ties te caso, a solução ê convenientemente representa

da pelas equações recorrentes

(44)

(45)

correspondentes a um cicloide para R(t). Corresponde a um univer-

so fechado; R(t) cresce de t = 0 (0-0) ate atingir o máximo

a t~ ~ ff) , retornando a R = 0 a

t = 2 t m ( Ô = 2 ) . A idade deste universo ê dado por

ou seja,

(46)
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Se <? - 1 e ~ - 13.109 anos,
lo H o

"»4

te - 7,5.109 anos

29) O » I (# - 0,i2- - 1)
" 2

Neste caso, a solução é relativamente simples.

(47)

Representa um universo plano e infinito; ê conhecido como o uni-

verso de Einstein-de Sitter.

A idade deste universo ê

4- 2
to = — 9.109 anos

(48)

3H.

para ¿- = 13.109 anos.
Ho

39)

çoes

Universo aberto (infinito), representado pelas equa

(49)

H.t-
(50)

de expansão infinita.

- 34 -
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A idade é

tB = 13.IO
9

tn tà

anos
(51)

Todas as soluções acima são coerentes pelos dados atualmente dispo

níveis, dependendo exclusivamente de uma melhor determinação do pa

râmetro de desaceleração <f^ a definição de qual dentre os três

ê realmente representativo da evolução do universo.

- 35 -
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í IV - O MODELO SIMÉTRICO9

Apesar do sucesso do Modelo Padrão, sendo os seus

triunfos maiores a predição da existência da radiação de fundo

e da núcleo-slntese dos elementos leves, alguns fatos observa -

clonáis ficaram fora do contexto deste modelo, tais como a ori-

gem da matéria e subsequente relação entre o numero de bãrions

e de fôtons ou o mecanismo de formação das inhomogeneidades re-

presentadas pelas galáxias e clusters. Apenas nos últimos anos

realizou-se algum progresso quanto à formação das galáxias.

Outro fator inquietante dentro do modelo de Gamow,

despertado pelos recentes avanços na Física das partículas, ê a

falta de simetria representada pelo aparente "deficit" de anti-

materia. Em vista de tais dificuldades, foram idealizados os

chamados modelos simétricos, tendo por postulado básico a com-

pleta simetria matêria-antimatéria. Foram propostos inicialmen

te por Alfvên & Klein (1962), que no entanto pecaram ao partir

de princípios diversos dos do modelo padrão. Há de salientar

que uma das dificuldades dos modelos simétricos ê propor um me

canismo de separação entre partículas e anti-partículas, de mo-

do a poderem coexistir sem a mútua destruição. Um tal mecanis-

mo foi proposto por Omnès (1969), baseado num modelo de transi-

ção de fase l °, cujo efeito é a formação de uma emulsão matéria

-antimateria a temperaturas acima de -10ia °K. 0 mérito de mo-

delo de Omnès foi poder conservar o modelo padrão, acrescido do

efeito de transição de fase, sendo justamente batizado de Mode-

lo Padrão Simétrico, ou simplesmente Modelo Simétrico. Natural-

mente, tal modelo implica na existência de galáxias e "antigalã

xias" ou galáxias de antimateria; no entanto a sua detecção, de

vido ã similaridade ótica entre os dois tipos de matéria, é re-

- 36 -



lativamente remota, sendo a única possibilidade da detecção de

uma provável aniquilação causando emissão de ralos

Um outro ponto fundamental do modelo ê o mecanismo

proposto igualmente por Omnês para a amplificação das inomoge-

neidades primordiais11, Esse processo "de coalescência" inde-

pende da maneira pela qual se formaram estas Inomogeneidades e,

portanto, dos detalhes da transição de fase. Além de estar me

lhor estabelecido do que esta, ê importante pela seguinte ra-

zão; qualquer Inomogeneidade primordial ê incapaz de explicar

as inomogeneidades atuais se não for implementada posteriormen

te por algum mecanismo de ampliflcaçâo, por uma simples razão

de causalidade. A massa material na esfera de Hubble, ou seja,

a massa de matéria causalmente ligada a um ponto qualquer do

universo ê (Harrison, 1973} eq.3,51), em tempos primordiais8,

T3

(Mg = massa do sol) .

Para as temperaturas da época, isso ê muito inferior â massa

de uma galáxia, por exemplo.

A seguir resume-se a história do universo simétri-

co de Omnês, em períodos que se superpõem as eras do modelo pa

drão:

a) Período de Separação (Eva hadvoniea)

10~6s 6 t á 10"5£

IO10 4.10)12 °K
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Os nücleons e anti-núcleons encontram-se separ LU. L- ,

formando condensações de materia e antimateria con as ana.Lt * ̂

ticas de uma emulsão. A dimensão característica destas con .n a

ções, definida pela equação

<>
'.A;

onde V ê o volume de uma região suficientemente grande e <S> ê

o valor medio da área das superfícies de separação materia-anti-

materia, foi estimada, ao final deste período1z, em

L ~ 7 . 10"4cm

e ¿i relação entre o número de barlons e de fotons,

12}

- 3 (3)

b) Período de Aniquitação (Era hadvonica e leptõniaa)

10"5s & t

K "'K .

Matéria e antimateria aniqullam-se nas superfícies de

contacto. Esta aniquilação restringe-se a uma fina camada super

ficial de espessura h < < L, em conseqüência da pressão exercida

pelos fõtons de raios X, produtos dei aniquilação. Naturalm-inte,

a mútua destruição nucleón-antinúcleon, com a produção de fotons-

tende a diminuir a relação "27 , razão pela qual torna-se impor-

tante o estudo deste período para a determinação teórica da rela

ção -p? entre o número de bârions e de fõtons no presente..

!&_
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Por outro lado, cálculos recentes, de F. Combes et,

al.13, relacionados ã nücleo-slntese, determinaram a dimensão

mínima que deviam ter as inomogeneidades ao final deste perío-

do ( T = 1 MeV), na época da nücleo-slntese, para se obter re-

sultados compatíveis com a abundância atual do hélio e deutêrlo.

Essa dimensão é da ordem de

L - 1,5 . 1/3
cm (4)

O único mecanismo de crescimento das condensações a

partir do fim do período de separação e durante o período aqui

considerado consiste no simples crescimento por difusão, estuda

do por Aly et ai. (1974)I2
f

L -

onde D ê o coeficiente de difusão dos neutrons no meio,

(5)

Assim,

- 1.3 . IO8 t5'4

L = 2,8 . IO4 t9/8 "

(6)

(7)

Na época da núcleo-sintese, tail seg., e portanto, nesta época,

L - 2,8 . 10 cm ,

um valor muito aquém do exigido pela relação (4)

(8)

Na verdade, a hipótese de crescimento por difusão a-

presenta, além da dificuldade acima, um problema de natureza mais

geral:ê difícil conceber-se todas as regiões crescendo por uma

difusão que, precessando-se mais rapidamente que a expansão, fa-

ria o universo também crescer mais depressa. Isso acarretaria co

mo que uma pressão negativa no modelo. O que se deveria procurar
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é um mecanismo de crescimento do tamanho médio das regiões p In-

fusão continuada de regiões de mesma espécie. Serão tratados

adiante alguns modelos ingênuos para essa fusão. Eles se mos-

trarão insatisfatórios mas introduzirão as idéias para o cálcu

Io de um modelo extremo de crescimento ultra-rápido. Além dis-

so, veremos mais adiante outra razão pela qual o crescimento por

difusão é inaceitável.

a) Periodo de Coglesoênoia (Eras leptSnioat radiativa e de mqte_

ria

^ t ¿10 anos

IO10 °K £ T £ 3000 °K

Um estudo detalhado de hidro-dinâmica do sistema mos

tra que, nessa época, a pressão exercida pelos raios X oriundos

da aniquilação na interface materia-antimateria causa um cresci-

mento rápido da dimensão média das regiões, cada uma das quais

tende a fundir-se com outras de sua espécie. O mesmo estudo re-

vela que, quando esse processo se coloca em marcha, a aniquila -

ção praticamente deixa de existir:embora mantenha-se suficiente-

mente forte para causar a pressão, o número de partículas ani-

quiladas durante o período é pequeno em relação ao número de par

tlculas existentes.

0 processo acima foi chamado de coalescência por sua

grande analogia com o que ocorre nas emulsões usuais: a diferen-

ça de pressão entre os dois lados da interface obedece ã mesma

lei de Laplace-Kelvin. Nas emulsões ordinárias, o crescimento das

regiões é devido a forma da energia livre da superfície. Para uma

superfície total S e coeficiente de tensão superficial o< , ela e

da forma
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Ao tender para o equilíbrio, essa energia deve se minimizar. Pa-

ra um meio incompresslvel, S sô pode diminuir com a fusão das re

giões. Vê-se aqui a limitação dessa analogia: o argumento acima

vem da termodinâmica de sistemas em equilíbrio térmico; no plas-

ma primordial que consideramos existem gradientes de temperatura

e tudo deve ser reconsiderado em detalhe. Os resultados são al-

go complicados, e o crescimento é diferente nas eras radiativa e

de matéria. Apenas para ilustrar o que acontece, durante esta

última a dimensão típica cresce segundo

JL.\%

1

(9)

a índice referindo-se à condição inicial, no caso, t. = 1 segun-

do.

Baseando-se no valor inicial, eq. (8), obtém-se pa

ra o fim deste período.

L - 1022cm . (10)

O volume de uma região de forma arbitrária, com a dimensão carac

terlstica L, ê dado por1"

v = BJfL' (11)

Usando a expressão da densidade (111-34) a T c¿ 3 . 10 K, obtêm-

-se a massa engendrada por tal região ao inicio da era da matéria,

44-10 gramas (12)

Veja que os valores (10) e (12) correspondan aproximadamente ã dî

mensão e massa média das galáxias.
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Na verdade, a eg.(9) só é válida um pouco antes de

chegar a T ~3 . IO3 °K e o calculo acima envolve uma extrapola-

ção; no entanto, mostra a capacidade do mecanismo de coalescên-

cia para engendrar grandes massas. Os cálculos que levam à eg.

(9) desprezam a contribuição da viscosidade do meio, que se tor

na grande ao final do período e deve tender a diminuir o crêsci^

mento das regiões. O cálculo completo nunca foi realizado devi

áo ã sua grande complexidade.

Por outro lado, os valores maiores, eq. (4), que a

núcleo-slntese exige para L^ implicariam em massas bem maiores.

Aqui cabe um comentário sobre esses valores: a simples formação

do hélio exige um valor menor.

^ 2 . 10° cm (13)

Somente se a aniquilação persistir apôs a núcleo-sintese e hou-

ver formação de deutêrio por quebra do hélio é que aparece o

limite dado pela eq. (4). De qualquer forma, é mais provável que

a coalescência origine os aglomerados de galáxias do que estas .

1. O CRESCIMENTO DAS REGIÕES DE MATERIA E ANTIMATERIA DURANTE DE

PERÍODO DA ANIQÜILAÇSO.

O simples crescimento por difusão, durante o período

da aniquilação, não ê suficiente para produzir regiões de dimen -

soes compatíveis com a realização da núcleo-slntese com a eficiên

cia necessária ä atual proporção de hélio e deutêrio, como mostra

o trabalho de F. Combes et ai.13.

Buscaremos, portanto, outros processos de crescimen

to que sejam mais eficientes que os propostos por Aly et ai. Re-
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cordemos que, na época da separação de fase, existe urna emulsio

matêria-antimatêria a altíssima temperatura, o que pressupõe urna

constante agitação térmica das condensações, resultando em mo-

vimentos caóticos e constantes colisões, Ê verdade que numa

emulsão a 50%, obrigatoriamente existe regiões infinitas, mas

trata-se aqui de quantidades médias, estatísticas, significando

que o raciocínio ê justificado se a maior parte da matéria ( ou

antimateria) estiver concentrada em regiões finitas.

Começaremos por apresentar dois modelos ingênuos pa

ra o crescimento, ambos levando a resultados análogos aos de

Aly et ai. Avaliaremos depois vun limite máximo para o crescimen

to, em que os deslocamentos das regiões são considerados como mo

vimentos coletivos no meio relativístico, processando-se ã velo-

cidade do som.

Suporemos agora que, após cada colisão, os colidî  -

dos se unam, formando regiões maiores; assim, se n for a densidci

de das regiões de cada espécie, sua taxa de crescimento por ser

representada por

¿ú = - J . 77
Jt

onde T é o tempo de vôo livre entre as colisões.

(1)

T = "* V (2)

sendo (T a secção de choque, v a velocidade das regiões, que por

ora suporemos devida ao movimento térmico.

(3)
"777
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J¿ ê a densidade dos barlons eiT'o volume medio, neste caso da-

do pela eq. (IV-11),

7/"*- tf^t- (4)

onde L ê a dimensão característica procurada. Se N é o número

total das regiões, o volume total sera'

V - (5)

e portanto.

IL = JL
V V

(6)

Assim,

que substituido em (1),

onde foi usado para a secção do choque,

<r Ä y »-

resultando

(7)

(8)

Se a velocidade for dada pela eq.(3),usando as ex-

pressões para a densidade de barlons e para a temperatura dadas por

Harrisson s ,

/

s Zj¿ . scarf

(9.a)

(9.b)
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valida para T < IO12 °K, e

Je*

T =

•»• ' • k

(10.a)

(lO.b)

onde

A s

é um termo que depende das contribuições das diversas partículas

existentes no meio, obtemos

que resulta, para t - 1 seg (Tvi MeV) ,

L ̂ 0 , 3 . 1(T cm

di)

(12)

Um outro modelo em que se pode pensar se baseia na

aglutinação de coloides. O caso mais simples foi resolvido por

von Smoluckowski e ê descrito por Chandrasekhar . Considera-se

uma coleção de gotas esféricas iguais deslocando-se num meio por

movimento browniano. Desde que se choguem, elas se colam e vão

formando unidades maiores. Trata-se de determinar a concentra -

ção dos aglutinados contendo um, dois, ... etc. gotas. 0 resulta

do é dado pela fórmula

J-l

'• (13)
= 17o

para k gotas aglutinadas, sendo
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7-

onde

(15)

(16)

ê o coeficiente de difusão de uma gota de raio R, e £ é a vis-

cosidade atribuida ao meio, O g, obtido a partir da teoria ciné-

tica1 6 ê

" "" SMT (17)

0-, secção de choque; m, a massa de cada partícula e v a veloci-

dade média da mesma.

Assim,

étrRmv
onde, para o nosso problema especif ico,

= f,

ir = ÅBJO = i /

, ir 1/éFFS

resultando

D - |/V- |/3fV R
e portanto.

r - Hrr ¡/jr. år' ¡J*>
v 3 ~ç~

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
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O que interessa no nosso caso ê o número total

"* "71 \í "* (24)

do que resulta

, (25)

Se 7} — J > o» com t —> 0 ,

i) * "
Para t = 1 segundo.

(26)

CS 1,4 . 10Jcm (27)

Ambos os modelos dão portanto resultados comparáveis

aos de Aly et al. O fator critico, em todo o caso, é claramente a

velocidade v da eq. (8); extremamente difícil no momento ê saber

que velocidade considerar.

Podemos, no entanto, fixar um limite superior para o

crescimento derivado deste processo de colisão e fusão das regi-

ões. Para isto, na equação (8), usemos, para a velocidade, levan-

do em conta que a emulsão acima discutida se dã num meio relativls

tico, a própria velocidade de som num fluído relativlstico"'l7

obtendo

V ~ -å= c (28)

(29)
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cuja solução ê simplesmente

ou, se , t » tQ ,

para t « 1 segundo,

L d 3,0 . 10'cm

(30)

(31)

(32)

0 valor aqui obtido refere-se ã dimensão máxima pos_

sivel de se formar pelo efeito acima descrito, e satisfaz perfei^

tamente ã condição (IV-4) quanto ä abundância do hélio.

Usando a eq. (IV-9), podemos estimar a dimensão das

inomogeneidades ao fim do período de coalescência.

t ^ 106anos cr 3.1013seg (T^3000 °K),

L ̂  5,0 . 1029cm (33)

2. MODELO GEOMÉTRICO PARA A EMULSÃO18

Vamos apresentar a seguir um tratamento estatística

para uma emulsão qualquer; aplicá-lo-emos depois simulando a emul^

são roatéria-antimatêria do universo primordial.

Um resultado qualitativo importante ê obtido por es-

te tratamento: o modelo simétrico, além de propor uma explicação

para a origem das grandes inomogeneidades, fixa também a sua den-

sidade. Como parecem ser os aglomerados as inomogeneidades engen

dradas no modelo trataremos como sinônimos; mostraremos que não

somente a densidade total dos mesmos ê fixada, mas também, even-
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tua Intente a densidade de algumas especies especiais, como por exem

pio o modelo qualitativo para os quasares, proposto por Omnês. Ve-

remos também que a aniquilação ê desprezível durante a maior parte

do chamado período de aniquilação, concentrando-se no inicio do pe

rlodo; isso ê importante por tornar muito pequeno os seus efeitos

durante e após a núcleo-slntese, e assim tornar o limite (IV-0-12)

muito mais plausível que (IV-0-4),

Consideremos a emulsão formada por duas espécies de

substâncias imisclveis, dispersas uma na outra em regiões de for-

mas totalmente aleatorias, contida num volume V. Essas regiões po-

dem ser simuladas por um certo número de pequenas esferas interpe-

netrantes, bastando para tanto que se tomem essas esferas iguais,

com o raio igual ao menor raio de curvatura das interfaces da emul

são. O caracter aleatorio é representado permitindo-se que os cen

tros das esferas tenham igual probabilidade de estar em qualquer

ponto de V.

Seja N o número total de esferas, /\/ — fl/V

cada esfera com um raio a e o volume v :? Jilt CLT
3 3

A probabilidade de que n centros estejam num volume

v qualquer ê dada pela distribuição binomial,

(1)

sendo ~¿- a probabilidade de um centro qualquer "cair" em v. O nú-

mero médio de tais centros num volume v ê

V (2)L
V
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Se N e V são muito grandes, porém ^~ ?T f°r finita, a distribui^

ção (1) tende à distribuição de Poisson

(3)

Em particular, a probabilidade de o volume v não con

ter nenhum centro é

HM J e (4)

Um parâmetro importante da emulsão ê a fração vazia

, isto ê, a relação entre o volume não coberto por nenhuma es-

fera e o volume total. Obviamente essa relação ê igual ã probabi-

lidade de um ponto qualquer estar fora de qualquer esfera, ou seja, a

uma distância maior que a de qualquer centro, e ê igual à probabî

lidade de haver ao seu redor um volume v vazio, ou seja,

.= e (5)

No nosso caso a emulsão ê simétrica e portanto <f— •«- . Pode-se por

convenção tomar "ocupado" por matéria, e "vazio" por antimateria.

Calculemos a probabilidade P(Z?)aé de um ponto qua],

quer do vazio estar a uma distância entre 6 e £ +dG do ponto

mais próximo da interface; isso significa estar a uma distância ¿i<2

do centro mais próximo. A probabilidade procurada será portanto o

produto da probabilidade de nenhum centro estar numa esfera de raio

& a partir de um ponto qualquer,

pela probabilidade de algum centro estar no volume

que a envolve.

J Ê

- 50 -



Assim,

(6)

Isso permite medir a área S3 da interface como a probabilidade de

um ponto estar sobre ela.

JL = (7)

A ãrea total das esferas por unidade de volume sen-

do HV&? i* , vê-se que apenas uma fração d> dela pertence à in

terface da emulsão.

A probabilidade de dois centros estarem separados por

uma distância r é , analogamente,

Daqui, duas esferas estarão ligadas, ou seja, se interpenetram ,

se seus centros estiverem a uma distância C 2a; assim, a probabi-

lidade de uma dada esfera estar ligada a pelo menos uma outra

ê

1 = l-e *i- (9)

Logicamente, a probabilidade de uma esfera estar isolada å igual

a ^ , ou no caso ^ — 5- ,

(10)

A probabilidade de uma reta com origem em um ponto
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do vazio encontrar a interface a uma distância no intervalo entre

A e ÀtcM é

onde o primeiro termo na exponencial exclui os centros ao redor

das extremidades da reta e o segundo os exclui do cilindro de raio

a ao redor da reta, i.é, a reta está toda no vazio. O termo

ft/ VffCb dX C6i& ê a probabilidade de haver um centro no interva

Io entre ¿v e Q,+ aXceí& sobre a esfera em torno do ponto da in

terface; isso garante que uma extremidade esteja sobre esta. Fi-

nalmente, & ê o ângulo entre a reta e a normal à interface no

ponto de encontro com a reta; como só se consideram pontos inter-

nos â interface,, o valor medio de d A 6&& ê

Assim,

Para um ponto no vazio, o valor médio da distância â superfície ê

di)

Em termos de x t

A expressão (11) pode também se escrever

(12)

(13)

- 52 -



que, para tf = 1/2 dâ

Jt * ¿,

Sendo X a distância média de um ponto do vazio
â Interface, unta boa caracterização da dimensão linear media das

regiões vazias será (para <f = 1/2);

1

= 3,82a (15)

Note-se que este L ê quatro vezes o usado anteriormente, -M- • Em
~ S ~

bora estejamos procurando apenas ordens de grandeza, nada custa u

tilizar esta melhor caracterização da dimensão.

Analogamente mostra-se que para uma região ocupei

da, a distancia média ã interface é

Neste caso, <f> = 1/2, m - J¿ .

Lembrando que o volume de um elemento cónico de

o vocomprimento A e ângulo c/í2 é ¡¿£ & ¿2. , pode-se calcular
3

lume medio de uma região varrida por retas a partir de um ponto:

fi-L (16)

Esse volume dã uma estimativa mínima para o volume total de uma

região. No nosso caso.

(17)

É interessante definir o volume eficaz Tfe de uma esfera por
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de que resulta

(18)

que representa o volume realmente coberto por urna esfera, desconta

das as possíveis superposições. Com <p = 1/2,

(19)

Comparando V com 1£ , obtem-se a relação entre a densidade

das regiões e /V dos centros.

(20)

O ponto que vai nos interessar da historia do unî

verso simétrico é somente c seguinte: até a época da recombinação,

em que o sistema se separa, a materia e a antimateria formam uma

emulsio geométrica, com regiões de forma totalmente aleatória. Is-

so significa que a qualquer instante o sistema pode ser simulado

por um sistema de esferas como o descrito acima. Ä medida que a di

mensão média L(t) cresce, também o raio de curvatura médio aumen-

ta e pode-se, a cada instante t, simular a emulsão por um sistema

de esferas de raio a(t) respeitando a eq.(15) acima. Pode-se assim

acompanhar a evolução através dos períodos dê aniquilação e de coei

lescência. Os mecanismos de crescimento das regiões somente apare

cem através da funç~ao L(t). Como <P&& .=• •*- mantêm-se constan-

te, a densidade de centros N deve decrescer segundo

(21)

e a densidade das regiões, ou aglomerados,
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- jjg .
a) A densidade de aglomerados

Suponhamos serem os aglomerados oriundos das gran

des inomogeneidades engendradas no modelo simétrico. O quadro des-

crito acima ê válido enquanto o sistema for uma emulsão, isto ê ,

até a época da recombinação.

Da eq.(22) podemos tirar a densidade dos aglomera

dos a essa época,

lá) (23)

Como a densidade ê proporcional ao inverso do vo-

lume ( temos

= PCh) ¿Cí¿
WC*)

(24)

onde ̂  é ura determinado tempo de referência.

0 "red-shift" sofrido por uma emissão luminosa no

tempo t. e observado num tempo posterior t e dado pela eq.(II

2 - 10),

RCU)
ou

(25)
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que, substituido na eq.(24) resulta na expressão da densidade a

qualquer época em função do "red-shift",

(26)

Se f.sfo de recombinação.

(26')

e a densidade atual serã

ÑCO --J
a***)

(27)

Tratando-se da densidade de aglomerados, å época da recombinação é

dada pela eq.(23) e ã época atual, pela eq.(27).

'

(23)

Como há grandes incertezas no modelo quanto ao va

lor de LC^H) , procuraremos estima-lo a partir da massa média atual

de um cluster. Desprezaremos qualquer acreção, já que essa não pa

rece poder mudar a ordem de grandeza da massa19. Na época da recom

binação cs aglomerados estão "colados8 uns aos outros e sua densi

dade de massa é a cósmica8, eq. (III. 1-8), que em função do "red -

shift", é

f¿ta)
 s

Assim,
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Tomaremos o aglomerado Coma, cuja massa é estimada em

—• 6 , 10 g

20

^»•*Ü~4,

ou seja.

Substituindo na eq.(28), obtemos a densidade atual

de aglomerados,

Mpc'-3 (29)

~Os valores atualmente aceitos estão entre 3.10

e 1,5.10" Mpc , segundo K. Lang21. Dadas as incertezas envolvi-

das, o resultado ê muito bom; o que realmente importa é que o mo

délo fixa a densidade de aglomerados (ou clusters) do universo.

Acima consideramos os clusters como sendo as ino

mogeneidades. Tomaremos agora as galáxias: como a galaxia é gravi

tacionalmente ligada, o valor de L(tR) pode ser estimado, sendo

L(tR) OL 2 . 10"2
Mpc

Desta vez, o cálculo necessitará de Z , que não é bem definido por

causa da longa duração än recombinação no modelo simétrico. Para

-fte 4 conhece-se o valor de Z ao final da recombinação, corres-

pondente ao tempo em que se dã o desacoplamento matêria-radiação",

Para esse valor, a densidade será
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ft ¿to) - 6 • 10"2I*>c"2 ,

também um número razoável. Vê-se aqui, mais uma vez, ccmo o mode-

lo resiste a identificar suas inomogeneidades. Prefere-se em ge-

ral supô-las como sendo dusters (ou aglomerados) por parecer a-

tualmente mais difícil explicá-los por outros meios do que as ga-

láxias .

b) A densidade de quaaavea

Será um exercício interessante considerar uma

idéia proposta há tempos por Omnès, segundo a qual os quasares se

riam oriundos de regiões de antimateria que, apôs a recombinação,

permanecessem completamente envoltas por uma região de matéria

(ou vice-versa). Embora a estabilidade de tais sistemas apresen-

te grandes dificuldades, levaremos a idéia a sério nessa secção .

As grandes regiões terão maior tendência do que as pequenas a se

quebrarem durante a recombinação. Uma região consistindo de uma

única esfera isolada está necessariamente circundada por matéria

de espécie oposta e o seu numero forneceria um limite inferior pa

ra o número de quasares. A probabilidade de tais regiões ocorre-

cem ê, pela eq. (10),

fi 3,9 . 10-3

Lembremos o significado desse número: dada uma

esfera qualquer das N que simulam a emulsão, <f ê a probabilid¿

de de que esteja isolada, e U-<p ê o número total de esferas

isoladas. A estimativa para o limite inferior ao número de quasja

res será então
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58,3 . = 0,23 (30)

onde usamos a eq.(20), pols a mesma relação vale para as densida-

des. Usando o valor (29), temos a densidade minima prevista,

Ñcf. = 3,7 . 10" 6Ü Mpc"3

Integrando (III.21), chega-se na era denominada

pela materia, a

t * -¿

para a idade do universo. Isso corresponde a urna esfera euclidia

na de volume

M¿ct)S- *'*'¿?* MPCS
3

e a densidade acima diz haver

* y-lo*

quasares detectãveis. A estimativa de Sandage e Luyten23 é de

- 10 quasares como limite inferior. A situação é confusa a re£

peito, pois Lang21 estima a densidade em

j\L = 9 . IO"10 Mpc"3

que corresponde a

quasares no universo, estimativa muito baixa, chegando no máximo

a A y -2 . 10 somente para SI = 0,01.

o) 0 problema da aniquilação

Apliquemos o esquema geométrico à emulsão maté-

ria-antimateria durante o período da aniquilação. Esta se dará
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na interface de area especifica

V L ou
conforme as equações (11) e (15). Ela sera regulada pela difusão

dos neutrons, que se faz com um coeficiente de difusão (Aly et alj

1,3 . 108 t5'4 (32)

do qual se pode estimar a velocidade

V * I \lfST * 3 . 104 t1/8 . (33)

Num intervalo de tempo dt serão aniquilados 1/3 dos neutrons que

se encontrem num volume £ ty.at.

A fraç~ao dos neutrons aniquilados será portanto

(34)

Há aqui duas dificuldades: em primeiro lugar, as equações (32) e

(33) não são válidas no início do período; em segundo, não se

conhece a forma de L(t).

A eq. (33) mostra, porém, que a velocidade de d:L

fusão ê praticamente constante durante o período: entre t = 10

seg e 1 seg, varia entre 1,3.10 cm/s e 3.10 cm/s. Assim, a

aniquilação se dará sobretudo nos tempos iniciais em que L(t) é

muito pequeno. O crescimento rápido de L(t), exigido pelos limi

tes oriundos das considerações sobre a nücleo-síntese, inibi-la-

-á fortemente.

No caso do crescimento por difusão
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a aniquilação é tão rápida que

atinge o valor 1 desde que t^^ij , para qualquer 10~ s < tj<l seg.

Por outro lado, a nücleo-slntese se dã a T 0¿ 1 MeV e até a época

correspondente a essa temperatura, t ~ I seg, P não deve ter atin-

gido o valor final -(!-??)« Todas essas conslderaç~oes impõem li-

ntitaç~oes a L(t). Como atualmente inexiste um modelo razoável pa-

ra L(t) durante o período de aniquilação, ê interessante se notar

que as considerações acima lhe impõem que:

19) deve crescer mais rápido que o comprimento de

difusão, ao longo de todo o período:

29) não deve permitir super-aniquilação

ih
3 - 0 EFEITO DA ANIQUILAÇÃO

Como vimos, durante o período de separação exis-

te uma emulsão matiria-antimatêria em equilíbrio, a aniquilação e

o efeito de separação de fase compensando-se mutuamente.

Entretanto, com o esfriamento, a separação de fa

se deixa de existir, predominando a aniquilação, que no entanto

localiza-se numa fina camada de contacto matéria-antimateria, de

vido â pressão exercida pelos fõtons resultantes da aniquilação
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que garante a estabilidade da emulaão. Estamos no periodo de anî

qullação, durante o qual decresce o numero de bárions em relação

ao de fotons; assim, o parâmetro £ , razão entre o número de

barlons e de fotons, deve decrescer.

Estudaremos aqui a influência da aniquilação so-

bre a densidade dos bárions; para tal, consideraremos a matéria

confinada numa certa região de volume V(t) delimitada pela super-

fície S(t), sendo que toda a matéria que atravessa a superfície ê

aniquilada. Deveremos, antes, efetuar alguns trabalhos prcl... ._¿

res.

O objetivo dessa secção é a apresentação dos

problemas matemáticos que envolveria o cálculo da taxa de aniqui-

lação. Embora a própria taxa não tenha sido obtida, os problemas

têm um interesse próprio e pelo menos um dos resultados ê de al-

guma importância: mostra-se que para fronteiras móveis arbitrári-

as as condições de contorno nulas de Dirichlet podem ser substitu

idas por termos de fonte.

a) A derivada temporal da integral sobre um volume variável

Consideremos uma função arbitrária f(r,t) conti-

nua ,no espaço definido por uma região de volume V(t), cuja super-

fície de contorno S(t) evolui no tempo, e seja F(t) o valor da in

tegral sobre este volume

-b (D

Pela definição de derivada,
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dir

sendo, conforme a eg.(1):

f (

(2)

(3)

Assim,

y&j ¿v (4).

Pelo Teorema do Valor Médio diferencial, as duas

primeiras integrais da eq.(4) podem ser escritas como

(5)

para

Para tratar da terceira integral, vamos examinar a

fig. 1, representação bidimensional da região de integração.
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Fig. 1.

Vê-se que o crescimento da região num Intervalo de

tempo dt ê dado pelo Incremento na função S(t) de uma quantidade

V/S *<J/i ,
sendo portanto o elemento de volume dado por

¿V = V/S. d t?

Deste modo.

Js Jff#)

para
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Como



M * RCfJ , t^Ut^t

conforme o Teorema do Valor Médio Integral,

^PK^4

Usando novamente o T.V,M, diferencial, temos

e portanto

(7)

Substituindo as expressões (5) e (7) em (4); temos

¿kf

e dividindo por A l —9 O ,

í
véf) ia)

(8)

onde ̂ (t) ê o raio vetor que define a superfície S(t)

Numa forma mais explicita,

ZcO
(9)

expressão geral da derivada temporal de uma integral sobre uma re-

gião arbitraria, variável no tempo.

na superficie,

d

Usando a definição da distribuição £(&) concentrada

(10)
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b) A equação de difusão
2<«f 25

» ' k

Vamos considerar uma região H, de volume V(t), de-

limitado pela superticle S(t), no interior da qual se encontra uma

massa M(t) distribuídas de uma maneira não uniformes; e R. uma pe-

quena sub-região pertencente a R,. (V.fig.2)

Fj.q.2

A lei de conservação da matéria, considerando esta

pequena sub-região de volume V. ê ,

onde ¿¿c, ~/¿¿nijilJ ê a densidade de matéria, ¿T&h^) ® °

de matéria através da superfície S. de 1L, sendo ñ o vetor unitá-

rio normal de Si e q^ uma eventual fonte de criação (q>0) ou des_

truição (q< 0) de matéria que possa haver em K,

Para escrever a eq.(1) em forma diferencial, devemos

notar que neste caso , o volume de integração V. não é de todo ar

bitrãrio, pois na superfície de H, uma das fases de 1^ deve coincî

dir com S(t), como por exemplo, a sub-região R» da figura, embora

no interior possa ser arbitrariamente escolhido. Tendo isto em
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mente, devemos levar em conta uma possível variação temporal de

Vi e ' (a-10) ,

(2)

ou, como

í
Sc

a eq.(1) passa a ser:

^ (3)

ki
(4)

Como a parte dependente do tempo dos S.'s ê a superfície S da re-

gião \ ,

(5)

onde R(t) é o raio que define a superficie S(t), e portanto

CU¿¿ = 0 exceto para R. = R,

quando

7Í 3F

O fluxo de materia ê dado por

- E> §/J (6)

onde /¿ tf , IT sendo a velocidade de convecção, ê o fluxo devi-

do ao movimento macroscópico ou coletivo da matéria; - D grad u é

o fluxo devido ã difusão, um fenômeno microscópico, D sendo o coe
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ficiente de difusão, o sinal escolhido de modo a termos D > 0.

Se não há movimento de convecção, V = o, e

(7)

Se, além disto, D for independente das coordenadas

espaciais,

<JU<r / - - D
(8)

obtendo, para a eq.(5),

(9)

Como na região 1̂  não hã nenhuma fonte,

A aniquilação ocorre somente na superfície, e por-

tanto fora de I\; o seu efeito sobre a eq.(9) é dado pela condição

de contorno u/s = 0, i.e., a densidade deve se anular na superfí-

cie. A equação final será, portanto

(10)

o) Dedução alternativa

A equação (b.10) foi obtida considerando-se a difu-

são numa região fechada, em cuja superfície, mõvel, ocorre uma

aniquilação sistemática de toda a matéria que a atravesse.
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Podemos olhar o mesmo problema sobre um outro enfo

que, considerando todo o espaço infinito, no qual a densidade de

materia é submetida a uma condição do tipo

f(fl,t) r 0 para S(t) -á 0

f (n,t) xrö para S(t) > 0

ou, equivalentemente.

U1)

onde £(S) é definido por

1 para S ( t ) ^ 0 (exterior)

0 para S(t)< 0 (interior)

A equação de conservação da materia ê

&(S) = (2)

(3)

onde agora V^ e S^ são o volume e a superficie de uma região IL

arbitrariamente escolhidos no espaço infinito, independentes do

tempo, como aparece representada na figura 3.

Fig. 3
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Agora, nenhuma das faces de 1^ necessita coincidir com S(t), po

dendo 1̂. não pertencer, ou pertencer somente em parte, como a íU

da figura, à região de interesse 1̂ , A eq. (3) pode, deste modo ,

ser posta na forma diferencial

-- f (4)

Consideraremos, aqui, um meio sem convecção, sendo

portanto

= ^ D. (5)

Para entendermos melhor o procedimento, trabalhare-

mos preliminarmente num problema unidimensional, onde teremos as

equações correspondentes

onde

(l1)

(21)

1 4e

Q

¿t *f Í3')
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Naturalmente,

i : ~£> (4 ' )

Pela relação (I1)

Jt

^t-li- efr-tj] + ̂ A

A derivada da distribuição 9fa-) ê a distribuição de

Dirac2 %

e portanto.

(61)

(71)

Como

e naturalmente, pelas definições (I1) e (21),
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temos, para a equação de conservação (31)

'* 3t

Voltemos agora ao problema mais geral, a três di-

mensões. Agora,

Como, de certo modo.

temos

££ =

onde

ou seja,

SL s az n-

e como
* V/M-

ob temos

Veja que, neste caso,

(6)
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onde <? ê a fonte interna à região e a a fonte externa. Como
'í *i

0, só nos resta a fonte externa, que serã determinada a se-1
guir.

Na figura 2, S(t) representa a superfície delimita-

da pela linha continua e S'(t) a superfície paralela delimitada pe

Ia linha descontínua. Como não há nenhuma fonte no interior de fy

mas apenas na região compreendida entre S e S', onde ocorre a des-

truição total de toda a matéria, o fluxo através de S1 é nulo,

(7)

Obtemos assim duas equações de conservação,

(8)

v

(9)

Na eq. (8) ,

(10)

Como a aniquilação ocorre somente entre S e S 1, po

demos escrever

(ID
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e pela propriedade de

Pela eq.(8),

e pela eq.(10),

Fazendo ,6 V~* O <=*

~ \

ou seja.

%l*.l-)—f-*i (12)

Substituindo na eq.(6), obtemos

-OWM (13)

d) Solução geral

As equações (b.10) e (c. 13) se referem a um mesmo

problema físico, e portanto são equivalentes. O que ocorre ê que

foram encaradas sob dois ângulos diferentes:
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No primeiro, consideramos somente uma região fin:L

ta, a região 1̂  nas ilustrações utilizadas, como o espaço de dontf

nio do problema. Sob este ponto de vista, não hã nenhuma fonte a

ser considerada, e o efeito de uma eventual fonte fora do domínio

deve ser imposta de uma maneira adequada, que no nosso caso reduz-

-se em anular a densidade na superfície; é a condição de contorno

a que deve satisfazer qualquer solução da equação.

1

No segundo caso, englobamos todo o espaço infini-

to como o domínio do nosso problema; sob este ponto de vista, exis_

te uma fonte, que no caso dastrõi a matéria, localizada sobre a

superfície da região fy fonte esta dada pela eq.(c,12).

Note-se que em ambos os casos, a condição (c.l )

foi usada, no primeiro, implicitamente, e no segundo, ostensivamen

te; o que não foi assumido no segundo caso ê o valor da função na

superfície, i.ê, a condição de contorno foi substituída por um termo

de fonte. Este recurso ê freqüentemente utilizado na teoria da djL

fusão.

Atacaremos o nosso problema encarando-o sob o se-

gundo ponto de vista, representado pela equação (c.13). fi natural

esperar-se que, sendo a eq.(b.lO), com a sua condição de contorno,

equivalente à eq.(c,13), a solução desta última apresente como re-

sultado a mesma condição.

A eq.(b,13) pode ser posta numa forma mais famili-

ar;

c?t

usando a definição
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fM) ' - (2)

£ uma equação de difusão não homogênea, cuja solu

ção pode ser expressa como a soma das soluções da equação de d.L

fusão homogênea com uma certa condição Inicial

e da equação não homogênea com a condição inicial nula;

t ir) - ALjm, 0 1 Atimt t) (3)

/i± e /¿j respectivamente as soluções da homogênea e da não homo

gênea.

Vamos procurar essas soluções usando a função de

Green usual da equação de difusão,

¿Wfl-t'J

Para a equação homogênea,

(4)

(5)

a solução ê

e para a equação não homogênea,

(6)
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(7)

a solução ê

(8)

Vamos efetuar aqui a verificação da solução (8)

Naturalmente, a condição inicial é satisfeita.

Agora,

i

19)

onde foi usado a formula de derivação de Leibnitz,

(10)
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Como

obtemos

a f V
v
O termo em laplaciano é

f
e como

= o

obtemos

O

O

(ID

(12)

^ ^ ^ ^

como requer a equação (7), e fica demonstrado a validade da solu

ção (8).

Como, na relação (2)

(13)
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temos

o que, pela definição da distribuição O¿S),

(14)

(15)

pode ser transformado em

rtr

onde

Numa forma mats explícita, temos:

(16)

w

onde eventualmente podemos ter o coeficiente de difusão dependen

te do tempo,

tf* OCO , Po -OCK
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Essa dependência pode ser mais facilmente absorvida

pelo recurso usual em teoria da difusão: redefine-se um tempo

equações são as mesmas de origem, com T

tuindo t e D = 1.

pelo recurso usual

• *" \Dfr)cll • As

Realmente, se T - \ OC+)<*t

PM. .

ou seja,

e) Solução esférica

Retomemos a solução da eq.(c.l3), dadas na secção an

terior, eq.(d.3),

onde, pela eq.(d.4) e (d.6),

e, eq.(d.l6) e eq.(d.4)

te

Z^

(21)

** iT?i



para

•»J * (4

~1

Consideremos agora uma região esféricamente siroêtrjL

ca, isto é, todas as funções acima consideradas apresentam dependen

cia espacial unicamente'em r ,

faéJ =

(2)

I*)*} 1 (3)

para

(4)

çao

Uma superfície esférica pode ser definida pela fun-

(5)

e portanto

(6)
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po,

Considerando que a forma esférica se mantém no tem-

Jt (7)

Temos, assim,

7 (8)

O termo em exponencial na eg.(2) e (3) pode ser de-

senvolvido em

(9)

o que nos permite efetuar a integração sobre a superficie:

(10)

(11)
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Chamemos de I a integral sobre a superficie que apa

rece em (10) e (11),

I - \ e (12)

Com uma escolha adequada de coordenadas; podemos fa

zer

e portanto a eq.(12) será

(13)

-J
J (14)

Substituindo em (10) e (11)

(15)

' (16)

Se a condição inicial for

- M

pela eq. (2')f

(17)
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(18)

e a solução completa será, supondo

dade:

. para efeito de simplict

/

e•®,j

t -f*-fi?.

(19)

Se calcularmos o seu valor na superfície, obtemos

di'
(20)

para

(21)
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Com as definições

VQO-tJ (22.a)

* RCt) M.CR,t) (22.b)

(22.c)

(22.d)

(22.e)

obtemos

V(t)

ou, para tuna certa função

(23.a)

(23.b)

Se^C(t)=0, a condição de contorno usual

= O
(24)
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é satisfeita. Com efeito, na eq.(23.a), temos

(25)

que é uma equação integral de Volterra, de 2a. espécie, homogênea,

cuja única solução ê a trivial.

ou seja,

vff-) zRC0s<>CQ,t-)~O ^

A equação (23.b) passa a ser

*o

(26)

que ê a equação de Volterra de primeira espécie. A dificuldade aqui

ê que esta equação nem sempre apresenta solução; a sua existência

depende da função f(t) e do núcleo K(t,t')f e qualquer que seja a

condição, deve recair sobre a única função arbitrária R(t). Se a

solução desta equação existir, obteremos imediatamente a taxa de

aniquilação D "fCts ; e a densidade será dada por

(27)

Ê conveniente, ademais, salientar que o teorema da

unicidade não foi demonstrado; portanto fica a possibilidade de

existir outra solução que não a representada pela eq.(27) acima .
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CONCLUSÕES

1 - Vimos que recentes trabalhos sobre a núcleo-síntese impunham

uma dimensão mínima para o tamanho das inomogeneidades ã época

da recombinação (T — 1 MeV), a saber

1

L - 2.10 6 cm (IV.0-13)

se considerado a simples formação de hélio ou

L = 1,5 . (IV.0-4)

se a aniquilação persistir após a nücleo-síntese e houver a forma

ção do deutério pela quebra de hélio.

Ambos os valores são incompatíveis com o valor propo£

to por Aly et ai.,

L * 2,8 . 10" cm (IV.0-8)

baseado em simples crescimento por difusão. Deste modo, para que

o modelo simétrico seja viável, ê neoassãrio descobrir-se um pro-

cesso mais eficaz de crescimento das inomogeneidades durante o pe

ríodo de aniquilação. Tendo isto em mente, propomos um mecanismo

de crescimento que se baseia na fusão continuada das inomogeneida

dades representadas pelas regiões de matéria e antimateria, e a-

presentamos a dimensão máxima que se pode obter por tal proces-

so,

L = 3,0 . 109cm (IV-1-32)

compatível com as imposições anteriores (IV.0-4) e (IV.0-13). Es-

te resultado sugere apenas a viabilidade do processo, pois ê pre-

ciso salientar que dificilmente ocorrerá ã velocidade considerada,

baseada num movimento coletivo do meio que se processa ä velocida
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de do som.

2 - A emulsão matêria-antimatêria pode ser simulada

por um modelo geométrico constituído a partir de uma disposição

aleatória de pequenas esferas interpenetrantes, cujo raio seja

menor ou igual ao menor raio de curvatura das interfaces da emul

são.

Calculando-se a probabilidade das várias configura

ções possíveis e os valores médios envolvidos, pode-se obter

alguns resultados interessantes, como a densidade dos aglomera-

dos ã época atual.

(IV.2-29)

e que se mostra razoável se comparada ã densidade observada dos

clusters. Outro resultado mostra que, do ponto de vista esta -

tistico, a idéia de Omnês sobre a natureza dos quasares ê acei-

tável. Conhecendo-se a probabilidade de ocorrência de regiões

de matéria encobertas por anti-matêria (ou vice-versa), pode-se

estimar a proporção dos quasares em relação aos outros aglomera

dos:

^ o. 2, (IV.2-30)

3 - 0 mesmo modelo geométrico mostra que a fração de

-' a»i«uilidos durante o período de aniquilação deve ser

vi forma

3. (IV.2-34)
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Isso significa que a aniquilação será mais intensa no começo do

período, quando L(t) ê pequeno. Dos dois limites do item 1

acima, (IV.0-13) e (IV.0-4), o primeiro é portanto favorecido .

Nada se pode dizer de definitivo sem um modelo detalhado para

L(t); as considerações geométricas permitem, porém, impor algu-

mas limitações ao comportamento de L(t).

"1

4 - Na ultima parte, atacamos o difícil problema

da difusão da matéria confinada numa região de fronteira móvel,'

confinada no sentido de que toda e qualquer matéria que atravess

se a fronteira é completamente aniquilada. Normalmente, um pro

blema deste tipo é resolvido impondo-se uma condição de contor-

no sobre a solução da equação de difusão, a saber.

ou seja, a densidade u deve-se anular na superfície S. No entan

to, tratando-se de fronteira móvel, a resolução da equação de

difusão com tal condição torna-se extremamente complicado. Para

contornar esta dificuldade, pode-se substituir a condição de

contorno por um termo de fonte adequado, ampliando o espaço pa-

ra que a fonte torne-se visível.

Por este caminho, apresentamos uma solução, que no

entanto esbarra numa equação integral de solução duvidosa. Alem

disto, não se provando o teorema da unicidade, torna-se difícil

concluir que seja realmente uma solução geral.
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TABELA 1 - Alguns Dados Selecionados19

1. Via Láctea

diâmetro

diâmetro da esfera envolvente

espessura

massa total

idade

25 kpc

30 kpc

2 kpc

1,4.IO11 M 0

12.IO9 anos

2, Galáxias (valores médios)

luminosidade

numero de estrelas

massa

densidade de galáxias

3.108L8. Mpc"
3

IO»1

8.IO10 M 0

0,02

3. Clusters de galáxias

diâmetro médio

número médio de galáxias

5 Mpc

130

4. Universo

constante de Hubble (45 £ H £ 120) km/s Mpc

parâmetro de desaceleração q0 = 1,0 ± 0,8

formação dos elementos químicos 7.IO9 anos

idade das galáxias

idade do universo

densidade de matéria galáctica

- i

12.IO9 anos

-15.109 anos

2.10~31 g/cm3

MB- l ,989.103 3g (massa do sol)

LB = 3,829.1033erg/s (luminosidade do sol)
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