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APUESCNTAÇÃO

Estas notas nascera» do curso de Introdução à FÍ

H ca das Partículas Elementares ministiado no primeiro semestre

de 1979 no Instituto de Física Teórica e nas notas distribuidas

aos estudantes no posterior desdobramento deste cuiso em dois

semestres, em 1981. 0 texto é dividido em duas partes, corres -

pondendo cada uma ao período de um semestre, com quatro horas

de auj.a3 semanais. A primeira parte do curso, que está apresen-

tado aqui, corresponde ao material mais convencional de um cui-

su de Introdução à física das Partículas Elementares e essencial^

men j :obre oa desenvolvimentos na disciplina, ocorridos nas d*

cetvi de 50 e 60. A segunda parte, em preparação, examina os a-

in!-j3 realizados nos últimos quinze anos.

Neste curso procurarei Fazer um balanço entre a-

H< sentar uma gama variada de assuntos e a profundidade com que

\ .ia tópico é apresentado. Ha na apresentação dos tópicos, um

etfase operacional e muitos dos argumentos usados no texto ape-

]*..n para a intuição física do estudante, em prejuízo de um for-

irulismo matematicamente mais rigoroso..

Este curso inicia-se com uma revisão dos princi-

pais marcos na evolução no tempo, das idéias teóricas e das des

cuartas experimentais ocorridas nesta disciplina. A intenção é

piu er o estudante com um pano de fundo e pontos de referencia

paia o material posterior s também introduzir a terminologia

que s&rá utilizada no decorrer do curso. Segue-se uma análise



- 11 -

qualitativa da classificação das especies de partículas elementa

res • de suas interações.

No terceiro capítulo, estabelecemos o contacto e£

tre as observações experimentais & sua interpretação teórica, i-

solando as quantidades que dependem da dinâmico das interações,

i.e., a amplitude quântica de transição de um processo, da parte

cinemática, i.e., espaço de fase e efeitos de densidades. A

cação do formalismo desenvolvido e ilustrada, usandc-se o uspa -

lhamento de partículas nao relativisticas e explorando-se um mo-

delo simples sara as partículas, o modelo do disco negro.

0 objetivo de um físico teórico é procurar uma iin

terpretaçao dos fenômenos observados na natureza, e portanto e

parte essencial da sua prática, familiaridade com as observações

experimentais. No Brasil, somos expostos muito fugazmente à FÍ-

sica Experimental das Altas Energias, e em vista disso foi dada

uma atenção especial à física envolvida nos processos de detec-

ção de partículas submicroscópicas e à descrição dos instrumen-

tos usados nos experimentos.

No capítulo V fazemos um estudo extenso sobre as

simetrias que permitem ordenar e classificar as partículas e in-

terações, começando por um exame das uonsequências da invarian-

cia por transformações de Lorentz de um sistema físico. Este e¿

tudo passa também pela análise da simetria por conjugação de ca£

ga e pelo exame detalhado das simetrias hadrônicas, associadas

aos saborea de quarks. 0 estudo das simetrias hadrônícas é expan

dido no capítulo VI pela apresentação da estrutura matemática da

teoria das transformações ou teoria dos grupos. Neste capítulo

há ume ênfase na abordagem operacional da teoria dos grupos, ir>
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traduzindo regras heurísticas que permitam ao estudante manipu-

3ar as diferentes representações de um grupo.

A linguagem da teoria de campos é introduzida

nos capítulos VII e VIII, tanto para bosons escalares como pa-

ra férmions e fótons. Estes capítulos servirão de fundação pa-

ra toda parte posterior do curso, onde serão introduzidos mode

los fundamentais para descrevei as interações, ou seja a Crom£

dinâmica Quântica e a teoria das interações eletrofraças descry

ta pelo modelo de Weinberg-Salam. Um protótipo destas teorias,a

rietrodinâmica Quântica é apresentada no capítulo VIII. Esta

teoria descreve a interação entre férmions elementares, como o

elétron ou muon e o foton.

A opinião dos estudantes, sua participação nas

aulas e discussões foram essenciais para materializaçao deste

curso, e são muito apreciadas. Eu gostaria de agradecer em esp£

ciai, ao Paulo Afonso Faria da Veiga, Orfeu Bertolami Neto, Re-

gina Maria Ricotta e Francisco Gomes pela sua participação ati-

va durante todo o curso; a presença deles foi muito estimulante

e e um prazer te-los tido como alunos. 0 apoio e incentivo dos

colugas e amigos Juan Mignaco, Antonio Luciano Videira e Rajat

Chanda, para levar adiante o projeto de escrever estas notas,

foi vital para que au ás completasse, agradeço-os por isto. A-

grftdeço a Ione A. Cordeiro pela sua paciência e cuidado na dat¿

logrefia deste texto. Finalmente a colaboração na edição do tex

to e paciência pelos fins de semana perdidos, da minha esposa

Vera Lucia,foram inestimáveis para compleição do manuscrito.

março de 82.
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1
I. INTRODUÇÃO

Os diferentes campos da Física contemporánea p£

dem ser caracterizados pela escala de energía en cue seus fer/

menos típicos ocorrem. A Mecânica Clássica descreve fer.cnier.os

nos quais a energia por átomo é muitas ordens de grandeza me-

nor do que o elétron-volt. A escala de energia da Física da Ma

téria Condensada, associada a excitação de fonons, é da ordem

de fração de elétron-volt. A Física Atômica é caracterizada p_e

Ias excitações atômicas e moleculares, com energias da ordem

de elétron-volt, enquanto que a Física Nuclear cobre a região

de KeV a Mev, típicas das excitações e dissociações nv.do_a

res. A Física das Partículas Elementares é caracterizada pela

escala de energia das massas úas partículas elementares, i e,

da ordem de uma centena de Mev para cima. A denominação Físi-

ca das Partículas Elementares muitas vezes é tida como impró -

prid, pois muitas partículas não são elementares. Por este mo-

tivo, este campo muitas vezes é chamado Física das Altas Ener_

gias. Neste curso usamos a primeira denominação, pois apesar

de muitas das partículas não serem fundamentais, o objetivo do

nosso estudo é desvendar sua estrutura intrínseca, ou ¿eja,bus_

car os seus constituintes elementares.

A estratégia para o estudo da estrutura funda -

mental da matéria, que caracteriza toda Física moderna, tem si,

do dissecar as estruturas mais elementares e suas interações ,

repetir o processo buscando em cada estágio encontrar novas
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estruturas mais elementares. Esta concepção da natureza da ma

teria é parte do pensamento científico pelo menos desde os at£

mistas gregos.

A história da investigação da natureza fundamen

tal da matéria, em sua forma :;iais elementar, confunde-se cem a

própria história da Física. Vamos iniciar este curso acompa-

nhando a evolução das idéia-: ¿obre a natureza das partículas

elementares até nossos dias. Nesta viagem pole tempo, vamos ij\

troduzir alguns conceitos que ser~o ?xr..:.inaicí: coa mais C2r.i\

lhes no decorrer do curso.

1.1 - PRÉ HISTÓRIA

No^sa viagem começa naturalmente com os gregos

e com a criação da teoria atomística da matéria. Essa teoria é

atribuida por Aristóteles, a Leucipo de Mileto (''v 5OOA.C.-43O

A.C.) cuja sentença famosa?- "Nada ocorre por acaso, mas tudo

com uma razão e por necessidade", sobreviveu até nossos tem-

pos. Possivelmente, os gregos receberam influência de escolas

filosóficas da índia, onde, por volta de 600A.C, o filósofo

Kanad já havia elaborado uma teoria atomística da matéria.Ela

foi sistematizada e difundida por Demócrito de Abdera ( *v^ 460

A.C.-37OA.C.) e formou a base do sistema filosófico õ-senvoivi

do por Epicuro da Samos (341-270A.C) e seus seguidores. Esta
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concepção da natureza chegou aos nossos dias pelas m~os do pce

ta romano Lucrecio em seu monumental trabalho "Di3 SERUM NATURA"

publicado por volta de 57A.C.

Na visão atomística a matéria é composta por par

tículas eternas, incompressíveis e indivisíveis, os átomos ( ç̂

T O/JO<T)t que se movem no vácuo. A introdução do conceito de

vácuo pelos atomistas foi um passo ousado e vital para a formu

lação de uma teoria consistente. As formas variadas da matéria

devem-se à infinidade de combinações entre diferentes átomos,

e suas transformações são atribuidas ao movimento deles no vá-

cuo. Devido a seu caráter materialista e ateista, a concepção

atomística da matéria foi combatida pelos filósofos socráticos,

sendo finalmente enterrada no período da ditadura dos Césares.

A teoria atômica foi reavivada na Europa somen-

te durante o renascimento do interesse pela cultura grega. Ga-

lileu Galilei tinha simpatia pela teoria atômica; Gassendi,co_n

siderado como o primeiro dos atomistas modernos, inspirou-se

diretamente nos trabalhos de Epicuro e Lucrecio; I. Newton e

R.Boyle usaram a teoria atômica em suas especulações físicas e

químicas. No decorrer dos séculos XVII e XVIII, a teoria atomi

ca foi usada para explicar a estrutura dos cristais e as pro

priedades físicas da matéria; no século XIX para explicar as

propriedades químicas da matéria por cientistas como J. Dalton,

Gay-Loussac, A. Avogadro,...
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Contudo, a teoria atómica da materia só •' aceita

defi: .- : ..vilmente por todos os cientistas no início do nosso sé-

culo, . c'-rior-." notar que mesmo :-:; início deste sécvlo, c:.or. -

tis':.. ..CiTiO Beruhelot, Z. Much e V. Cst-:~._\ .^antina^::.-^ céti-

cos v ::io i tjsri-~ atômica, ar7, ."..c:it£.¿ido que c ccncri.ro .e ..'-

torr...... ¿ útil apenas coro regras mneo-onicas para a :.;icl^e

de 2: .-'::•.--•_. cuí-irja?, e dispensável na formulaçãc de u.-ia :¿-oria

dcj i; 'vi.-i. ?L.:-à Ostv/ald, sorente adescoberta da natureza do mo

vin; "' browniano e a contagem de átomos (número de Avoradro )

fê-_: . r--,:.iar de- posição.

1.2 - .ISTÓRIA MODERNA

0 inicio da Física de Partículas Moderna, pode

ser . , -'nalado no front teórico, pela formulação das leis go-

ve.."/.-:..•:••) as interações eletromagnéticas por J.C. Marvel 1 em

iSr- , . ..descoberta dos raies X p.r V/.'í. liScr.tgeii e.r. 1,';, no

la.;.: .: :'_r;i;ntaJ.. 0 final do século XIX e primeiros anos do

sé;..-... •-.'.< são caracterizados por uma série de descobertas que

mo ;,. ..rao profundamente a Física, entre elas valendo citar :

a .-: ,:ria da radioatividade do uranio e seus compostos por

H. . -erei (1856); a identificação do elétron por J.J. Thom-

psrM :ir. jo a razão e/m em 1897, seguido alguns anos depois

peí lida dê e ; a descoberta da radioatividades de outros
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elementos, e a identificação da radioatividade por Marie e Pier

re Curie (1898); a descoberta dos raios OÍ <:• i>3) e sua poste-

rior identificação como n'clec3 do He, por.E.Rutherford. Em

1900, Max Planck descobre a formula da distribuição da densida_

de de energia da radiação de um corpo negro, e para explicar

teoricamente este espectro é obrigado a introduzir o conceito

de quantum de radiação [̂ PLA OiJ . Seu trabalho marca o adven-

to da teoria quântica da matéria. Entre março e junho Je 1905,

A. Einstein, então um funcionário no escritório fede: ai de pa

tentes em Berna, Suiça, publica tres trabalhos de importância

fundamental. No primeiro deles, revive a idéia da natureza cor

puscuiar da luz para conciliar as equações de Maxwell e a teo-

ria da radiação do corpo negro de Planck e entre outros resul-

tados explica a natureza do efoito fotoelétrico [BIN 05aj . No

segundo trabalho, Einstein apresenta uma teoria do movimento

browniano baseado na teoria cinética dos gases e estabelece de

forma definitiva a existência de moléculas [.BIN 05bj . Seu ter

ceiro trabalho, "Sobre a Elei.ro dinâmica dos Corpos em Movimen-

to" causa uma profunda modificação no conceito de espaço-tempo

[EIN 0 5 C J , postulando a relatividade de sistemas cie referen-

cia inerciais e a constância da velocidade da luz para qualquer

observador. A teoria da relatividade restrita, juntamente com

a mecânica quântica formam a subestrutura do estudo das parti-
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cuias elementares.

Em 1911, E.Rutherford formula a hipótese ¿e que

os átomos sejam compostos por um núcleo central pesado com car

ga positiva, cercado ̂ por uma nuvem de elátrons (RUT li] .Ruther

ford baseou esta hipótese nos resultados experimentais encon-

trados por um estudante seu, E, Marsden, ao observar que vez

ou outra, partículas OC espalhadas por matéria sofriam grande

deflexao. Dris anos mais tarde Niels Bohr aplica a teoria dos

quantas de Planck â estrutura atômica, obtendo o espectro de

energia do hidrogênio J30II 13].

A formulação definitiva QL r..:cânica quântica é

consumada entre 1923 e 1927 por N.Bohr, L. :.? Broglie,W.Kei£en

berg, E.SchrÔedinger, W.Pauli, M.Bora, P.A.M. Dirac e muitos

outros colaboradores. Ainda em 1923, A.H.Compton mostra que

raios X podiam ser espalhados elásticamente por elétrons li-

vres. Este efeito não pode ser explicado pela mecânica ondula-

toria, sendo necessário assumir que a radiação comporta-se co-

mo partículas; Compton cunhou o nome fóton para as partículas

da radiação eletromagnética.

A Mecânica Quântica até 1927, nao incorporava a

relatividade restrita, e tentativas de encontrar uma teoria re

lativística levavam a resultados absurdos. Em 1928, Dirac £DIR

28] teve sucesso em escrever uma equação relativisticamente in
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variante para o elétron. Esta equação descrevia corretamente o

momento magnético do elétron, e além disso previa a existência

de um elétron com carga posit iva. Na época, Dirac tentou asso-

ciar as soluções com carga positiva ao proton, porém, Oppenheî

mer mostrou que esta interpretação era inconsistente. Passaram-

se apenas quatro anos até que C.D.Anderson demonstrasse a exis

tência de elétrons com carga positiva, os positrons, em chuvei

ros de raios cósmicos atravessando câmaras de nuvens de Wilson

[AND.33] .

No in íc io dos anos 30, o decaimento j9 dos nú-

cleos colocava os f í s icos diante de um paradoxo. Os elétrons

no decaimento /3 tem um espectro contínuo, e não há um balanço

de energia entre os estados in ic ia i s e f inais do processo. A

situação era t a l , que mesmo N.Bohr estava disposto a abandonar

o princípio da conservação de energia em reações nucleares. Pa

ra salvar a conservação da energia, W.Pauli postulou a existêii

cia de uma partícula neutra muito leve, o neutrino, que dava

conta do balando energético no decaimento . Um pouco depois,

em 1934, B.Fermi propôs uma teoria para o decaimento [FE. 34j,

modelada essencialmente na eletrodinámica, e introduziu o con-

ceito de interações fracas. A introdução de Ferri, com algumas

modificações, ainda hoje é adequada para descrever as intera-

ções fracas.
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3m 1932, além do positron outra descoberta de

importancia foi a do neutron por J.Chadwick [CKA 32j. Neste ex

perimento, Chadwick usou una fonte de Polônio para produzir

raios 0( , que bombardeavam um alvo de Berilio, produzindo os

neutrons. Esta mesma experiência havia sido realizada anterior

mente por I.Curie e F.Joliot, que no entanto não reconheceram

os neutrons. A existência do neutron nos núcleos já havia sido

sugerida por E.Rutherford na sua "Bakerian Lecture" de 1920. A

descoberta do neutron levou Heisenberg e outros a analisarei»;

as forças nucleares, introduzindo a idéia de isospin nuclear.

A medida do momento magnético do próton, em

1933, por 0.Stern e seus colaboradores, foi a primeira evidêri

cia de que o próton tem uma estrutura complexa, pois o valor

observado é aproximadamente o triplo do que é previsto pela

equação de Dirac.

Uma teoria para as interações fortes foi propo¿

ta por H. Yukawa em 1935, sugerindo que a atração nuclear de

ve-se â troca de partículas entre os núcleons. 0 comprimento

de onda de Compton desta partícula, X=in/TT»C deve ser da or-

-13dem do alcance das forças nucleares, ~ 10 cm, e portanto

mC Oi 200MeV (jfUK 35] •

Dois anos depois do trabalho de ruJcawa, CD. An

derson e S. Neddermeyer [AND 37J e também C.Street e C. Ste-

venson [STR 37 j , observaram a existência de uma partícula com
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maesa entre a do elétron e proton (-*v SOOi^e)- Est¿ par t ícu la

na época chamada mesotron ( e hoje múon), _"oi observada em ca

maras de núvens expostas a ralos cósmicos, e por muito tempo

pensou-se que era méson de Yukawa. Que os mesotrons (ou múons)

não eram os mésons propostos por Yukawa, foi demonstrado em

1947(*) por M.Conversi, E.Pancini e O.Piccioni {CON 47] . Eles

observaram que os mesotrons positivos atravessando matéria, de

caiam como se estivessem no vácuo, enquanto que os mesotrons

negativos, depois de freados e formarem átomos mesotrônicos,ti_

nharn uma vida média equivalente aos mesotrons no vácuo, evideri

ciando que estas part ículas não sofriam interações fortes com

o núcleo, não podendo, portanto, ser os mésons propostos por

Yukawa. Logo em seguida, R.Murshak e H.Bethe [MAR 47] e, inde-

pendentemente, S.Sakata e T.Inoue [SAK 46^ sugeriam a hipótese

de que mesotrons observados eram produtos do decaimento do mé-

son de Yukawa, que se r ia mais pesado.

Os mésons de Yukawa foram finalmente encontra -

dos pelo grupo de 6.P.S. Occhialini e CP.Powell, de Br i s to l ,

do qual participava também o f ís ico bras i l e i ro C.M.G.Lattes

£ LAT 47] . Este grupo expos chapas de emulsÕes fotográficas

aos raios cósmicos no Pie du Midi, nos Pirineus, e no exame das

chapas, observaram eventos onde um méson pesado decaia emitin-

do um mesotron do t ipo j á observado anteriormente (fí—•

(*) 0 hia;o de dez anos deve-se â 2* Guerra Mundial (1939-41)),
quando foram suspensas as pesquisas básicas na maioria dos
países.
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Alguns eventos também podiam ser identificados como caprira

dos mésons em repouso pelos núcleos da er.ulsão, uma interação

forte. Este méson, batizaic cora o no.-ne pior; { fí) » era clara-

mente o méson properzz por Yukawa. Em 1S¿3, C. Lattas foi para

Berkeley onde com a colaboração de E.Gardner [_LA7 48j conduziu

um experimento onde pela primeira vez se produziu pions em la-

boratório, usando o cicloton de Berkeley. Lattes usou também

emulsões fotográficas para detectar estos pions. Um pouco de-

pois, B.Moyer e seus colaboradores [BJO 50j observaban pares de

raios % que podiam ser atribuidos ao decaimento do pion neutro

produzidos pelo cicloton d? Berkeley. Os pions neutros tem uma

vida média muito mais curta do que os pions carregados, pcis

decaem eletromagnèticamer.te, em contraposição aos pions carre-

gados que decaem fracamente. Logo após sua descoberta, feixes

de pions começaram a ser preparados nos aceleradores, para se-

rem usados em experimentos; Permi e seus colaboradores inicia-

ram um estudo sistemático da interação pion-núcleo em 1952,

usando feixes de pions produzidos pelo cicloton de Chicago. Es

te grupo observou [AND 52] um crescimento muito rápido da sec-

çâo de choque de espalhamento de pions positivos e negativos

com baixa energia em hidrogênio. Este crescimento rápido foi

a primeira evidência sobre a existência de estruturas hadrôni-

cas (ressonâncias) mais complicadas que o proton e neutron. A
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energia disponível no acelerador de Chicago não era suficiente

para examinar toda a estrutura da ressonância, somonte os fei-

xes de energia mais alta do CÓsmotron de Brookhaven perr.i firam

estabelecer claramente os parâmetros da ressonância A (1236)

com spin 3/2 [LIH 53].

Por ocasião da descoberta do pion, am 1947, Ro-

chester e Butler estavam examinando eventos produzidos por

raios cósmicos em câmaras de Wilson e descobrir'*'.", dois eventos

que pareciam vir de objetos com massa maior do que a do pión

[ROC 47]] . Um desses eventos originava-se numa pai Xcula neu-

tra decaindo em dois pions que devido a seu formato na íotogra

fia da câmara de bolhas, foi chamado evento tipo V; mais tarde

este evento foi reconhecido como o decaimento K°-~ fí íí. 0 ou-

tro evento tinha uma partícula carregada com massa parecid« â

do V o decaindo num múon (K —**/̂  + W . Por mais de um -'•"•>, e¿

tes eventos permaneceram os únicos, mas quando outros grupos

começaram a observá-los, dois tipos de eventos V o foram identi_

ficados. 0 primeiro, já observado por Rochester e Butler provi

nha de um objeto com massa 494 Mev/c , decaindo em fffí , cha

mado 8° na época (mais tarde Ks, onde s vem do inglês short ,

por conta da sua vida curta, em contraposição ao outro Kaon

neutro, com vida longa, I L ) . 0 segundo tipo vinha do dccuimen

to de um objeto mais pesado que o próton decaindo em p-f TI 7 ch¿

mado A t nome que é conservado até hoje. OA°foi o primeiro



exemplo de um híperon isto é. urr: b ^i:.; :.v:is pe-.;~.., • ;ue o pro-

t o n . E m 1 9 5 3 f o i d e s c o b e r t o o u t r o b ' r i -i _-:v:i \-••: -O:./:. : '

e e m 1 9 5 4 o u t r o a i n d a n a i s j>ese..;uf -~-- \ ¿ Í X C J •-; c--o'¿ír:¡ :i¿

é p o c a , d e v i d o a s e u decai;re .t '-•..: i : .

A°

Estes eventos foram conhecidos na épocs como eventos v ̂.r

ou estranhos ou ainda eventos tipo S.

Enquanto que a descoberta dos pions era aceitá-

vel e antecipada, os eventos estranhos erati completamente ines_

perados e sua descoberta causou bastante confusão entre os fí-

sicos teóricos. Estas partículas são produzida copiosamente

nos laboratórios, incidindo feixes de pions sobre alvos de pró

tons, e tem secções de choque de proõuçao da ordem de alguns

por cento da secçSo do choque tr>t:ai, típicas •~.a^. ir.teraoÕ":,

fortes, no encanto, tem vidas mídias da ordem de 10 - 10

seg. características das interações fracas. Se A é produzida

na reação

p —* A°+ T\°

pelo princípio da reversão microscópica, o processo

A°—• p+rr+rr
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deveria ocorrer virtualmente e o decaimento A —•• P+Tí teria

09

uma escala de tempo característica das interações fortes,10

seg, no entanto, sua vida média medida é da ordem de 10~ seg,

criando um paradoxo. A solução deste paradoxo foi dada por A.

Pais Q'AI 52~| , introduzindo a idéia de produção associada; as

partículas estranhas só podem ser produzidas ou aniquiladas em

pares. Por exemplo:

TT+ P — A° + K°

T n • /\ T l\

são processos permitidos, enquanto que o decaimento

apesar de permitido pelas interações fortes, é proibido por sim

pies conservação de energia; contudo, estados excitados, A ,

tem este modo de decaimento. 0 conceito de produção associada

permite a ocorrência da reação

n"+ n — A°+K~

que no entanto, não é observado experimentalmente.

0 passo seguinte para entender-se as partículas

estranhas, foi dado, independentemente por M.Gel?. MannJGEL 53]
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e K. Nishijima [_NIS 53^ , atribuindo a elas um Í>OVO nJir..----o

quântico, que à falta de termo melhor ficou sendo chamado es -

tranheza. Este número quantico é conservado nas interações fo£

tes e eletromagnéticas e violado pelas interações fracas. °or

convenção, atribuiu-se ao méson K a estranheza S = + it então

o méson K~ e os bárions A , ¿_ e ¿_ tem S =- 1 e os bá-

rions — e — ° , S — — 2..A introdução da noção de estranhe

za foi um passo ousado, pois implicava que a matéria podia as-

sumir formas diferentes das já conhecidas, porém alguns proble

mas ligados a estas partículas permaneceram. 0 mais notório

foi o paradoxo 0 - 5 + , duas partículas ¿parentemente ident¿

cas, isto é, com a mesma massa e spin, porém com paridades di-

ferentes, uma decaindo em dois N e a outra em 3 II . Este pa

radoxo foi resolvido por T.D.Lee e C.N.Yang QLBE 56^ , em 1956,

quando chamaram a atenção a falta de apoio experimental para a

hipótese de conservação da paridade nas interações fracas. Bles

sugeriram que o paradoxo estava desfeito se as interações fra-

cas violassem a conservação da paridade e apon'aram para po^s¿

veis tostes experimentais da conservação desta simetría nas i£

teraçõps fracas. Não o demorou um ano, pctra que a violação da

paridade no decaimento 3 de núcleos de cobalto poirnizados,

fosse demonstrada por C.S.Wu e seus colaboradores £wu l;7J .

Bm 1955, entrou em operação o acelerador Beva -

tron, em Berkeley, com energia no centro de massa suficiente
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para criar um par proton - antipróton. Até então, haviam evi-

dências muito fracas para a existência de antiprótons em raios

cósmicos. O.Chamberlain, B.Segré e colaboradores incidiram fe¿

xes de protons em alvos de cobre e usaram emulsões nucleares

como detetores para demonstrar a existência dos antiprótons

[CHA 55] .

A existência dos neutrinos, proposta no início

da década de 30 por W.Pauli, só foi demonstrada experimental -

mente no período 1953-59 por Reines e Covan QiEI 59l , usando

feixes de antineutrinos de grande intensidade produzidos por

reatores nucleares. A inexistência âe decaimentos do tipo

/LI*—•«*'+K ou / / + — • e^+é^+e" levantou a suspeita de que

haveriam dois tipos de neutrinos, um associado ao elétron e o

outro ao múon [TIO 49] . Esta suspeita foi confirmada em 1962

por Lederman e seus colaboradores, em Brookhaven £DAN 62],e um

pouco mais tarde por um grupo do qual fazia parte o cientista

brasileiro R. Salmerón, no CBRN [BER 64~j.

Vamos voltar atrás no tempo e observar alguns de

senvolvimentos no front teórico. Logo após a formulação final

da Mecânica Quântica começaram a ser estudadas formas para tor

ná-la relativisticamente invariante, via a Teoria Quântica dos

Campos. Já em 1930, J.Oppenheimer [OPP 30] e I.Waller [wAL 30]

haviam se deparado com um problema sério ao tentar calcular as
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correções radiativas da autoenergia do electron, encontr. 1:0

valores divergentes. Estes infinitos ou divergências ultravio-

letas (em contraposição as divergências infravermelhas devidas

â massa nula do fóton, e resolvidas satisfatoriamente por Bloch

e Nordsieck [BLO 37], «» 1937). geraram um clima de descrédito

em relação Eletrodinámica Quántica. Os efeitos experimentais

de correções radiativas foram medidos pela primeira vez em

1947, por Lamb eRetheford £LAM 47]» quando observaram a separa-

ção entre os níveis %$ut e 2 Pia no átomo de hidrogênio.A for

mui ação de um método para remover as divergências ultraviole-

tas da Eletrodinâmica Quântica, e calcular os efeitos das cor-

reções radiativas, como a separação de níveis de Lamb, o momen

to magnético anômalo do elétron, foi levado a cabo a partir de

1947 por S.Tomonaga, R.Feynman, J.Schwinger, P.Dyson e outros.

A re normalização da Bletrodinâmica Quántica restaurou a con -

fiança na Teoria Quântica de Campos; o fator g-Z do momento

magnético de elétron, hoje é calculado teoricamente com grande

precisão, tendo o Valor 1.159 652 375(26l)X 10 [KIN 78], em

excelente acordo com o valor experimental 1.159.652 410(200)X

10~ £vAN 77] . Porém , as divergências da teoria de Permí pa-

ra as interações fracas, não podem ser removidas por renormaU

Zc;3o, e uma formulação renormalizável para estas teorias, só

será completada no final da década 60, usando idéias que des -
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creveremos logo adiante. Uma das razões do sucesso da Eletrodi

nâmica Quântica é o valor pequeno da constante que caracteriza

sua expansão em teoria de perturbações, CU- 1/437 . Quando

se usa ama teoria de campos para descrever as interações entre

pions e núcleons, a constante de interação tem um valor maior

do que um, tornando uma teoria de perturbações inaplicável, e

extremamente difícil a derivação de resultados quantitativos .

Uma teoria quântica de campos para as interações fortes, só s£

rá descoberta mais tarde, no início dos anos 70. A teoria das

interações fortes e fracas que serão formuladas mais tarde, u-

sam uma generalização da Eletrodinarraca Quântica feita por C.

N.Yang e R. Mills [YAN 54^ , em 1954. Uma das propriedades

mais importantes da Eletrodinâmica é a sua invariância por

transformações de calibre. Uma rotação na fase do campo do ele

tron (diferente em cada ponto do espaço-tempo)

ix)

acompanhada da adição do gradiente da fase ao campo eletromag-

nético

mantém invariante a lagrangeana do sistema. Yang e Mills gene-

ralizaram esta idéia para férmions com graus internos de liber
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dade (isospin), impondo sobre o sistema uma transformação não

abeliana de calibre, e encontrando a Lagrangeana invariante

por esta transformação. Eles usaram esta teoria para descrever

uma teoria de interações fortes para o próton e o neutron, po-

rém sem sucesso.

A universalidade das interações fracas (a in-

teração não distingue elétrons de múons) e sua a estrutura V-A

(corrente vetorial - corrente axial) foi desvendada por Feyn-

man e Gell-Mann r BY 58 J . Logo em seguida, Schwinger QsCH 57 j

e independentemente Bludman (jBLU 58] , sugeriram que as idéias

de invariancia de calibre poderiam ser relevantes no contexto

das interações fracas. Ainda no ano de 1957, J.Leite Lopes [LEI

58 J sugeriu a existência de um boson vetorial pesado neutro.

S.Glashov em 1961 [GLA 6l] , propôs o grupo SU(2)XU(l) como

grupo das transformações de calibre das interações fracas e

eletromagnéticas; para ele, o fóton seria uma mistura entre o

campo neutro de calibre de SU(2) e o campo de calibre de U(l).

Esta estrutura foi'incorporada a forma definitiva das intera -

ções eletrofracas, alguns anos mais tarde, por Weínberg-Salam;

porém,faltava ao modelo de Glashov um mecanismo capaz de gerar

a massa dos bósons vetoriais fracos. As raízes do mecanismo p¿

ra gerar massa para bósons de calibre numa teoria com invariant

cia local, estSo no teorema de Goldstone [jSOL 61, GOL 62J so-

bre quebra espontânea de simetria. Este teorema afirma que,
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quando o vácuo de uma teoria de campos com uma simetria contí̂

nua é degenerado (i.é, há outros estados com as propriedades

do vácuo, que podem ser alcançados por uma transformação contí

nua aplicada a ele), esta teoria terá quantas com as proprie-

dades de campos escalares com massa zero, os bósons de Goldst£

ne. Uma terminologia (não muito apropriada) freqüentemente usa

da, é referir-se as teorias deste tipo, como tendo quebra es -

pontânea de simetria. P.Higgs QHIG 64] mostrou, um pouco mais

tarde, que este teorema não se aplica às teorias com simetria

de calibre; nelas ocorre um fenômeno, que leva o nome de meca-

nismo de Higgs, pelo qual os bósons vetoriais de calibre adqui

rem massa e os graus de liberdade associados aos bósons de

GoIdstone (massa zero) desaparecen do espectro da teoria. Este

mecanismo será crucial na formulação definitiva de uma teoria

unificando a interação eletromagnética fraca.

No início da década de 60, entram em operação

dois aceleradores de prótons, tipo síncroton, um em Brookhaven,

Estados Unidos, produzindo feixes de prótons com energias até

33 Gev, e no CERN, Genebra (Suiça) com feixes de até 28 Gev, 0

CERN é o primeiro empreendimentc multinacional, em Física das

Altas Energias, envolvendo o esforço de vários países europeus.

0 período da história moderna da Física das Par

ticuias Elementares pode ser encerrado com o trabalho de Y.Ne'

eman [líEE 6lJ e M.Gell-Mann (j3EL 62je também M.Ikeda, S.Ogawa
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e Y.Ohnuki [iKE 6oJ , sugerindo uma classificação dos hadrons

baseado no grupo de simetria SU(3), o "Eight Fold Way11. Este es

quema dará origem à idéia de quarks, c é a versão hadrônica da

tabela de Mendele'ov.

1.3 - HISTÓRIA CONTE.y.nORÃ.\'PJA

A história contemporânea da Física das Partícu-

las Elementares começa com a introdução dos gudrks como as par

ti cuias elementares, dos quais são compostos os hadrons. Er..

1964, G.Zweig [zWE 64] e independentemente M.Gell Mann [GEL 64J

mostraram que o "Eight Fold Wny" baseado no grupo de simetria

SU(3) poderia ser montado usando com ingradientes, triple -

tos de partículas com os números quanticos da representação fun

damental de SU(3) e portanto número bariônico e cargas elétri_

cas fracionárias, chamados quarks por Gell Mann(*). Um modelo

que pode ser considerado o embrião do modelo a quarks, já ha-

via silo proposto por Sakata e seus colaboradores, em 1956

L'-'AK 56j. Neste modelo o papel de quarks era desempenhado pelos

proton, neutron e lambda (A) - Uma das previsões experimentais

do modelo a quarks foi a existência de um bárion com estranheza

- 3 e com uma massa de aproximadamente 1670 Gev, estável por

Nota: 0 nome qu-irk foi tirado do verso

" T h r e v q u a r k s t:or <•'•,.:,'<•;• ¡Icirk"

na p a u . 333 >lo )-jr.v:s Jf.-ycf, "Ki!:>1'-';<M.n
l s V̂ k'.:-" ( V i k i n a s

Pj-eüí-, ib ;9) A p.u d-.'i's) \ ~ J i.om n e n h u m ::,i{,ai f i r a j o em i n -
giõs.
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decaimento forte e eletromagnético, decaindo via interações

fracas. Ainda em 1964 N.Samios e mais 32 colaboradores fBAR 64]

encontraram esta partícula, examinando fotografias da câmara

de bolhas de Brookhaven, irradiada por um feixe de K~ de mo

mento 5 Gev/c. A observação do D. (1672) foi a confirmação de

finitiva de SU(3) como grupo de simetria dos hadrons.

0 ano de 1964 foi também marcado pela observa -

çãb experimental da violação da simetria CP (produto da conju-

gação de carga e paridade) no decaimento de K L Por Cronin e

Fitch e colaboradores [CHR 64] . 0 fenômeno da violação de CP,

não tem at¿ hoje uma explicação teórica satisfatória.

0 estudo da estrutura dos núcleons com elétrons

a altas energias tornou-se possível em 1967, com a ¿ntrada em

operação do Acelerador Linear de Stanford (SLAC), na Califor -

nia. A colaboração SLAC-MIT observou, usando este acelerador ,

que as funções de estrutura inelásticas dos núcleons não depen

dem separadamente das duas variáveis que caracterizam este pro

cesso, a energia transferida pelo elétron ao núcleo e o módulo

(quadrado) do momento transferido ao núcleo, quando estas quan

tidades são grandes (comparadas com a massa do nucleón), mas

apenas da razão entre elas [FRI 72~J. Este fenômeno de invariân-

cia de escala ("scaling") foi conjecturado teoricamente por J.

Bjorken (j3jO 69^] . R.Feynman introduziu o modelo a partons pa-

ra explicar o efeito de invariância de escala £ F E Y 69] . Neste

modelo, os núcleons são compostos por constituintes pontuais.
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os partons, e os elétrons são espalhados de forma incoerente

por eles. Estudos posteriores indicam que os partons podem ser

identificados com os quarks que compõem o núcleo, tanto os de

valencia que dão os números quânticos ao nucleón como os quarks

virtuais devidos as flutuações quãnticas no interior do nú-

cleon. Uma característica importante dos partons é que eles

comportam-se como se fossem livres quando o processo é altamer)

te inelástico, i.e., são livres na região assimptótica.

Por outro lado, ainda em 1967, S.Weinberg {]WEI

67] e independentemente A.Saiam [SAL 68)propuseram um modelo

unificando as interações eletromagnéticas e fracas. Neste mode?

lo eles usam a sugestão de Glashow, onde a teoria de calibre

não abeliana (teoria de tfang-Mills) tem grupo de simetria Sü(2)

X U(l) e os mediadores das interações fracas adquirem massa

via o mecanismo proposto por Higgs. Entre as previsões do morte

lo, está a existência de correntes neutras fracas, até então

não observadas experimentalmente. No seu trabalho, Weinberg

conjectura que este modelo seria renormalizável, urna hipótese

que ainda nao havia sido demonstrada para teorias com simetria

de calibre não abeliana. 0 modelo de Weinberg-Salam (Ulashow)

não recebeu muita atenção durante algum tempo, pela ausência

da demonstração de sua renormalizabilidade. Porém, em 1971 6.

t'Hooft (_THO 71J > então ainda fazendo seu doutoramento, demons,

trou a renormalizabilidade das teorias de calibre não abeiia-

nas com quebra espontânea de simetria, provendo a condição ne
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cessaria para uma teoria ter respeitabilidade. Cor es ia demons

tração cresceu o interesse nas conseqüências do modelo 1e Weiii

berg e Saiam. As correntes neutras fraca? previstas pelo mode-

lo foram observadas em 1973, em eventos produzidos na câmara

de bolhas Gargamelle, no CBRN [HAS 73] . Estes eventos são pro-

duzidos por um feixe de neutrinos irradiando a câmara de bo-

lhas, e tem como característica a produção de um jato de ha-

drons sem a produção de um múon, como ocorre em eventos de cor

rente carregadas.

Um pouco antes, em 1970, Glashow Iliopoulos e

Maiani ugeriram a existência de um quarto sabor de qnark, ao

qual deram o nome de charme [jSLA 70} . Glashow e seus colabora

dores foram levados a introduzir o charme para resolver o pro

blema da supressão de correntes neutras com troca de estranhe-

za (decaimentos K—+jUjU, K — • \\,V/J * K—•iWV são extremamen

te raros).

Por esta época, já haviam evidências de que os

quarks teriam outras propriedades além de sabor, a qualidade

que distingue os diferentes números quâiiticos dos hadrons. Por

outro lado, a função de onda de partículas como o A(12 J6) ou

mesmo o proton, deveriam ter uma componente antisimétrica ass£

ciada a números quânticos não medidos (i.e., devem ser single-

tos nestes números quânticos) para que o princípio de exclusão

de Pauli pudesse ser aplicável a estas partículas. Por outro
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tanto os cálculos teóricos do decaimento do como a produção

de hadrons em colisões elétron-pósitron indicavam que o núme-

ro de quarks deveria ser tres vezes maior do que pensado an-

teriormente, para que estes cálculos estivessem de acordo com

os valores experimentais. Estes problemas são superados, a-

tribuindo-se a cada sabor de quark uma propriedade adicional,

a cor, sendo três as cores fundamentais, porém bárions e mé-

sons são singletos neste número quântico. Em 1973, Politzer

QPOL 733 e Gross e Wilczek [GRO 73] mostraram que as teorias

de tipo Yang Mills, tem a propriedade da liberdade assimptóti

ca, i.e., a constante de acoplamento efetiva tende a zero quan

do a escala de energia característica do processo tende a infi

nito. Foi mostrado logo em seguida que em 4-dimensões (nosso

espaço-tempo), somente teorias de calibre não abelianas tem es

ta propriedade [COL 73]. Como os experimentos de espalhamento

inelástico profundo de elétrons já havia indicado, os partons

comportam-se como se fossem assimptoticamente livres nos ha-

drons; e foi um passo tornar a simetria SU(3) de cor numa teo-

ria onde simetria é local. Assim, nasceu a Cromodinâmica Quan-

tíca(*), em analogia com a Eletrodinâmica Quântica, uma teoria

de calibre (não abeliana) com grupo de simetria SU(3) cor. Es-

te grupo de simetria SU(3) cor, não tem nenhuma relação com o

grupo de simetria SU(3) de sabor encontrado por Ne'eman e Gell

Mann. Enquanto Sü(3) é uma simetria exata e local o outro grupo

T*) Nota: Usaremos freqüentemente et abreviação QCD de "Quantum
Çhrornodynamics" para estar em acordo com o uso corrente na
literatura desta abreviação.
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forma uma simetria global, apenas aproximada, vi î  a diferença

de massa entre o próton (¿jB Mev) e o XL (1672 Mev). Cromodi-

nâmica Quântica (QCD) é a teoria que descrev-; .is interações

fortes, porém, uma teoria de perturbações par<; QCD semente po-

de ser usada em processos com escaias de energias grandes, en

quanto que na região infravermelha, i.e., a região do espectro

dos hadrons, a teoria é não perturbativa e portanto é extrema

mente difícil obter resultados analíticos nesta região. Alguns

métodos para analisar o comportamento da QCD na vegiãu in ira -

vermelha discretizam o esraço tempo e usam simulacros em comp_u

tadores do comportamento da teoria no equivalente a uma rede

cristalina. Alguns deste estudos numéricos indicam que a hipó-

tese de confinamento da Cremo dinar: i ca Quântica, i.e., a hipót£

se de que números qu Sn ti eos de cor nao poderr, ser produzidos em

estado isolado na natureza, é correta, embora esta conjectura

não tenha sido demonstrada analíticamente até hoje.

Entre 1973 e 1974, entraram em operação dois a-

néis de colisão elétrons-pósitronsp SLAC-SPEAR em Stanford e o

DESY-Dül'IS em Hamburgo, Alemanha, capazes de nerar eneryias de

centro de massa na região de 2 a 7 Gev (o Doris mais tarde ele

vou esta energia a 10 Cev). No mês de novembro de 197A, foi

observado no anel SPEAR, uma ressonârcia muito estreita e por-

tanto muito estável com a massa 3100 Mev, que foi imediatamon-
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te reconhecida como sendo um estado ligado dos quarks charme-

anticharme [AUG 74] . Simultaneamente, o grupo liderado por S.

Ting observou a mesma ressonância por um processo completamen-

te diferente £ A U B 74] . A partícula J como foi chamada por

este grupo foi encontrada no exame do espectro de massa do par

//"*//" produzidos em colisões de protons com berilio, no ace-

lerador de Brookhaven. Esta partícula é freqüentemente chamada

J/y , e sua descoberta deu um grande impulso ao estudo das

conseqüências da Cromodinâmica Quântica. Nos anéis de colisão

e e~ foi possível investigar o espectro dos estados ligados

C C » suas transições e também criar mésons e bárions com sa-

bor charme. No SPtíAR foi descoberto também, em 1975, o lépton

pesado Z> [PER 75]] com massa 1784 Mev. Este lépton foi encon-

trado, pelo estudo de eventos onde somente eram vistos no det£

tor, um par e-// . Ha evidências fortes, que indicam também a

existência de um neutrino VG associado ao lépton <5 .

0 modelo de Weinberg-Salam recebeu urna validação

definitiva, pela observação de violação de paridade no espalha

mento inelástíco de elétrons polarizados em deutério, no SLAC

[pRE 78] .

A lista de novos quarks não fica apenas no char

me. Em 1977, o grupo de L.Lederman mediu o espectro de massa

de pares JL/^U~ pro-duzidos na colisão de protons com alta e-

nergia em berilio no Fermilab, Estados Unidos QHBR 77] • 0 es-

pectio do par /J jU~ mostrava um pico na. região de 10 Gev, e
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que poderia ser resolvido em três ressonâncias. Essas ressonân

cias chamadas upsilon ( T ) , são interpretadas como estados 1¿

gados de um novo tipo de quark b (de "bottom"), e têm massas

de 9.46 Gev, 10 Gev e 10.40 Gev. Elas também foram observadas,

posteriormente nos anéis de colisão de e e~ DORIS, em Hamburgo

e CBSR, em Cornell.

A Cromodinâmica Quântica prevS a violação da In

variância de escala em espalhamento inelástico profundo de le£

tons em núcleons. Estas violações foram medidas em 1978, no es_

palhamento de neutrinos com alta energia em núcleons, em even

tos do tipo corrente carregada [~GRO 79] e são uma evidência

forte de que esta teoria, QCD, é a teoria apropriada para dejs

crever as interações fortes. Porém, a evidência mais sensacio-

nal para a Cromodinâmica Quântica, vem de eventos com três j_a

tos produzidos no anel de colisão de e e , PETRA, em Hamburgo.

Nestes eventos, o fóton virtual produzido pela colisão de um

par e+e~ com grande energia, emite dois quarks muito energéti-

cos e um dos quarks, por sua vez, sofre um "bremsstrãhlung"

emitindo um glúon energético. 0 quark, o antiquark e glúon

transformam-se em mésons (vestem-se, no jargão da literatura)

e formam 3 jatos que são detetados pelo equipamento experimen-

tal. A fração de eventos que tem a aparência de três jatos en-

tre todos produzidos pela colisão e e~ está de acordo com a

previsão teórica baseada na QCD [BAR 79, BER 79, BRA 79, BAT 79]
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Aqui termina provisoriamente esta história. lia

última década houve um grande avanço no entendimento da natu-

reza da estrutura fundamental da matéria. Este capítulo terá

que ser atualizado freqüentemente, pois nada indica uma rümi-

nuiçao no ritmo deste avanço. V?rios resultados podem ser es-

perados nos próximos anos, com a observação experimental dos

bósons de calibre fracos, medidas mais precisas na vida média

do próton com conseqüências importantes para teorias que ten_

tam unificar QCD e as interações eletrofracas e não causaria

surpresa aos físicos a observação de um novo sabor de quark ,

chamado t ("top") previsto teoricamente. Mas o mais excitante

nestes avanços é que a natureza sempre nos prepara surpresas

inesperadas, como a história da Física das Partículas Elemen-

tares tem mostrado.



- 29 - 1
BIBLIOGRAFIA

Referências aos atomistas gregos podem ser en -

contradas em

- W.K.C.GUTHRIE, "A History of Greek Philosophy" vol.11

(Cambridge University Press, Cambridge, 1965).

- G.SARTON, nA History of Science" (Harvard Univ.Press ,

Cambridge, 1959).

- W.C.DAMPIBR, "A History of Science" 4 - ed. (Cambridge

Univ. Press, Cambridge, 1977).

Uma descrição da evolução das idéias atômicas

até o início do século XX é feita por

- D.P.MELLOR, "The Evolution of the Atomic Theory" (Else

vier, Amsterdam, 1971)»

- J.BERNAL, "Science in History" vol.1 e II, (MIT Press,

Cambridge 1977).

e no texto de DAMPIEE citado acima.

Um excelente rexto sobre a história da Física

desde 1895, vista por um físico especialista em partículas é

- B.SEGRÊ, "From X-Rays to Quarks11 (W.H.Freeman, San Fran

cisco, 1980).

Neste text o encontra-se uma extensa lista de re

ferências sobre a história da Física neste século. A história

do desenvolvimento da Teoria Quântica de Campos com uma exten-

sa lista bibliográfica sobre os artigos originais é descrita

por:

- S. WEINBBRG, Daedalus 106,17(1977).

e uma coletânea de artigos originais foi compilada por



- 30 -

- J.SCHWINGER, ed. "Quantum Electrodynamics (Dover, New

York, 1968).

Uma compilação dos artigos originais em Mecâni-

ca Quântica, com tradução para o inglês pode ser encontrada em

- B.L.von WAERDEN, "Sources of Quantum Mechanics" (Dover,

New York, 1968).

1



_ 7 "I _

II. CONCEITOS BÁSICOS

Iniciaremos o estudo sistemático das partículas

elementares fazendo uma descrição qualitativa das diferentes

interações entre elas e definindo critérios para sua classifi-

cação. Ainda neste capítulo examinaremos o sistema de unidades

mais conveniente para o nosso trabalho e faremos uma revisão

breve de conceitos de cinemática relativística.

2.1) CLASSIFICAÇÃO DAS INTERAÇÕES

As interações conhecidas entre as partículas as_

sumem quatro formas distintas: interações fortes, eletromagnéti

cas, fracas e gravitacionais. As interações eletromagnéticas e

gravitacionais sao familiares em nosso cotidiano devido a seu

alcance infinito. As interações gravitacionais são muito mais

fracas que as outras, embora seu alcance infinito e a neutra-

lidade elétrica de qualquer quantidade apreciável de matéria fa

çam com que seus efeitos sejam sentidos em escala de distâncias

cósmicas. Os efeitos gravitacionais nas interações das partícu-

las são desprezíveis quando comparados com as outras interações

e portanto não lhe daremos mais atenção no decorrer deste cur-

so.
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- INTERAÇÕES FORTES

As interações fortes são conhecidas pela sua ca

pacidade de manter protons e neutrons agregados nos núcleos a-

tômicos. Estas interações tem alcance muito curto, da ordem

das dimensões de um nucleón.Podemos fazer um quadro das intera

ções fortes .imaginando os núcleons como bolas de bilhar cober -

tas com um adesivo extremamente poderoso. Enquanto o adesivo

de duas bolas não entra em contato, cada uma delas é indifereri

te â presença da outra; no entanto, quando estão suficientemeri

te próximas, estabelecem uma ligação que é muito difícil rom-

per. Quando duas partículas interagem fortemente, suas secções

de choque ou suas dimensões características são da ordem de

—26 2

10 cm . Por outro lado, a colisão de duas partículas ( pro-

tons por exemplo) pode gerar estados excitados de alguma das

partículas. Estes estados excitados tem vida muito breve, da
-23

ordem de 10 seg., ou seja, a escala de tempo que um raio de

luz leva para percorrer o diâmetro do próton.

Todas as partícula? uue interagem fortemente tem

uma estrutura complexa, i.e., não sao oltjmf.ntares,mas sao for-

madas por constituintes elementares, os quirks. A teoria das

interações r>ntre os quarks é denominada Cromodinâmica Quântica

(QCD), pois trata da dinâmica da carga de cor de um quark ( em
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analogia com a interação de carga elétrica na ElétrodinSmica).

Neste contexto, cor não tem nenhuma relação com •-. ccr percebi-

da pelos nossos sentidos, ou seja, com comprimento de onda de

luz, sendo apenas um nome usado para designar uma qualidade in

trínseca de quarks. Os quarks tern ainda uma outra qualidade in

trínseca denominada sabor, que é sensível apenas âs interações

eletrofracas.

- INTERAÇÕES ELETROFRACAS

As interações eletromagnéticas nos são bastante

familiares, pois são visíveis no nosso dia a dia. São as inte-

rações responsáveis pela coesão atômica, pela estrutura das mo

léculas, pelas reações químicas -eé-claro, por podermos ver os

quasares nos confins co Universo. Todas as partículas carrega

das sofrem interações eletromagnéticas, mas mesmo hadrons neu-

tros podem sofrer esta interação, devido â sua estrutura inter

na composta por coíistituiñtes carregados.

As interações fracas observadas inicialmente pe

Ia emissão da radiação por núcleos radioativos, são as a-

gentes do decaimento dás partículas' estranhas, léptons pesados,

transições entre estados nucleares que não podem ocorrer pela

via forte ou eletromagnética. A mistura entre as interações
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fortes e decaimentos fracos permite a ocorrência de fusões ter

monucleares no sol. As interações fracas, assim como as fortes,

tem alcance muito curto. Seus efeitos em experimentos de espa-

lhamento são observados apenas em colisões de neutrinos com a

matéria e em pequenas assimetrias no espalhamento de elétrons

polarizados em núcleos ou na colisão de elétrons e positrons.

As interações eletromagnéticas e fracas são sen

síveis apenas aos sabores dos quarks. Estas interações tem pro

priedades de simetria semelhantes e podem ser descritas por

uma teoria que leva o nome de seus proponentes, o modelo de

Weinberg-Salam (Glashow). Esta teoria será descrita com deta-

lhe:: no decorrer do curso.

2.2) CLASSIFICAÇÃO DAS PARTÍCULAS

As partículas no passado chamadas elementares ,

já se contam às centenas. Elas sao distinguidas pelas suas pro

priedades como mas*sa, spin, carga elétrica e outros números

quânticos intrínsecos (número leptônico, estranheza, charme ,

etc...). Poderíamos separar as partículas pelas suas propried^

des estatísticas, i.e., em férmions e bósons, porém, esta sepa_

ração engloba partículas com propriedades vastamente diferen-

tes como o próton e o neutrino. Uma classificação mais útil
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distingue as partículas pelo tipo de estrutura interna e as in

terações das quais participam: a) Hadrons e quarks; b) lép-

tons e c) campos de calibre.

- HADRONS E QUARKS

Os hadrons são partículas que participam de t£

das as interações, fortes, eletromagnéticas e fracas, e tem

uma estrutura composta por constituintes chamados quarks. En-

tre os hadrons há duas classes distintas de partículas, os bá

rions e os mésons.

Os bárions são férmions (tem spin semi inteiro)

com uma estrutura interna formada por três quarks. Seus exem -

pios mais conhecidos são o próton e o neutron. Devido a. estru-

tura interna, há um grande número de bárions que são excitei _

ções de outros de menor massa, são as ressonâncias com urna vi_

—22
da média muito breve, da ordem de 10*" segundos. Além da massa,

os bárions diferem entre si pelos números quânticos intrínse -

cos como isospin, estranheza, charme, etc... . Estas diferen -

ças refletem os sabores (qualidades) de quarks que compõem ca-

da bárion. Todos os bárions tem seus antibárions corresponden-

tes, formados por 3 antiquarks.

Os mésons por sua vez são bosons formados por



pares q .íarL'-antinuark e como os bárions tem números cu^r.ticos

a^sori ¿dos ao:: sabores dos quarks que os compõem.

Os quarks, cons t i tu intes dos hadrons podem ser

CV; :T,.vjOci legit imamente de elementares nos regimes de energia

alcançados nos aceleradores a tua i s . Os quarks nunca foram ob -

ser . ! ios diretamente em estado l i v r e na natureza e e x i s t e uma

f e r r e rlo^corifiança en t r e os f í s i c o s de que os quarks são confi

na-j-is nos hadrons, i . e . , não podem ser i s o l a d o s . No entanto ,

e f e i t o s que podem ser atribuidos aos quarks são observados em

coi j ;õrc í e p a r t í c u l a s a a l tas energias , assunto que será d i s -

cutido MO decorrer do curso.

São conhecidos experimentalmente, cinco sabores

de quiiV - u (up) , d(doum), s (estranho) , c(charme) e b(bottom) (*) ,

poróm há urna suposição bastante difundida entre os f í s i c o s de

que há i;m "e,:t:; sabor de quark, t ( t o p ) . Se e s t e quark e x i s t i r ,

dovtr " iT;'ito pesado, pois caso contrário t e r i a si.Jo detetado

ros JÍ >: r i iiif.js a t u a i s . Cada sabor de quark tern ainda uma qua

lid.He ..¡inor.-il -;i;e chamamos cor, e cada quark pode ter uma

<-<•- • r ' • :.:or•.-•:•: ! i f í . r . í i f e s . As i n t e r a ç õ e s f o r t e s são cegas para

o : :.:!:r &:y:;. ^]u-,rV s 2 só reconhecem a c o r , enquanto que as i n t e

T,)<;?••• >;]•;!.,-o'j-ac as são cegas para a cor e só reconhecem o s a -

bor :!•-• JM .:•>..

OÜ h-jdrons contam-se às c e n t e n a s , e na t a b e l a 2 . 1

e 2 . 2 TI' „tramov: a"í:y.>ijv¿ e x e m p l o s .

(*) ':i.>\ A: ¡J<-,. .::';-;;•. u\, i n i c i a i s 'ío norntí na l í n g u a i n g l e s a para
\;-r::.\ 7-.X- \k-¡\ c^aric e s p e c í f i c o .
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SPIN

1/2

3 /2

5/2

7 / 2

9 /2

P

N

BARION

(938) , nr><

(1470), N

(massa em MeV)

[940), A (1116),

(1535), A (1405)

A(1232),L(1385), N (1520),

If(l672), A (1690), M (1700)

Kl

A

A

M

(1670), N

(1890), E

(1950), M

(2200), H

(1688). 1(1765),

(1915).

(1990), £ (2030)

(2220).

21(1192), .11.(1321)

» 51 (1670), Ac(2273)

A (1530),

A (1815),

, A (2100)

2(1530)

A (1830),

. N (2190)

TABELA 2.1) Al guns exemplos de bárions e ressonâncias barióY.xcas.

Ha alguma «videncia para existencia de ressonâncias

com spin 11/2 e 13/2.
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SPIN

0

1

2

3

4

MÉSON (Massa em MeV)

rí(l40), K(494), ^ (549) , ^ '(958), ¿ (960 ) ,

S*(98O), £ (1300), K(15OO), D (1870).

P(77O), (J (783), K'(892), 0(1020), Al(llOO-

-1300), B (1?35), Oi(l28O), J/V(31OO),

t (3685 ) , t (377O), T(946O), T (10020),...

^ (1270), A2(131O), K*(143O), f'(l515)

Ct) (1670), 9 (1700), K*(178O)

ft (2040)

TABELA 2.¿) Algiins exemplos de mesons e ressonâncias mesônicas.
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- LÉPTONS

Os léptons são fêrmions que participam apenas

das interações eletrofracas. Os léptons carregados ter.i "•abas-

as interações, enquanto que os léptons neutros, os neutrinos ,

participam apenas das interações fracar.. Os léptons, assim co-

mo os uuarKs podem ser considerados partículas elementaros.São

con»;-Tidas três famílias de léptons compostas cada uma por um

lépt-cv; c^vrc-jr.do, urn neutrino c suas antipartículas: a família

do elétron (e ) com seu neutrino ( v/ç ), a família do múon

(// , ^ ) e a do tau ( 5 } V5 ). 0 teimo lépton, associado ao

radical leve no grego, foi cunhado numa época onde eram conhe_

ei dos apenas o electron com massa me= 0.511 Mev e o múon com

m.iŝ a TC\JJ = 106 Mev, menores do que a massa do mais love dos

mésons, o pion. Este termo é um trjnto inapropriado hoje em dia,

o l<';>t.on o i"fim mas^a TTI5 :- 1784 Mov, auose o dohro da massa

do p.rá t. on, nas o r.unt i do por íorçâ da tradição.

A massa dos neuti"inof, é muito pequena ou nula,

sen Io jit'? a literatura cita apenas limites superiores p-ira es-

tas massas, Trtye < 60 eV e TT^ <0.57 Mev. 0 neutrino tem a pe_

culiaridade de somente participar das interações com sua compo

nente de mão esquerda, ou melhor seu ^pin aponta sempre na di-

reção contrária â direção do seu momento.
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- CAMPOS DE CALIBRE

Os campos de calibre (gauge) sio bosons com spin

1, que tem a função de agentes intermediarios das interações.O

único bóson de calibre observado até o presente (1981), é o fó

ton, ligado às interações eletromagnéticas. Os bósons de cali-

bre que se supõe associados as interações fracas sao o V , W

e Z° e não foram observados até hoje, porque tem uma massa

muito grande (da ordem de 80-90 Gev) para serem produzidos nos

laboratórios em operação. Ha bastante confiança entre os físi-

cos de que os bósons de calibre serão produzidos na próxima ge_

ração de aceleradores; sua existência é prevista por uma teo-

ria (modelo de Weinberg-Salam) bastante sólida e com muitos re_

sultados comprovados experimentalmente. Se por ventura estes

bósons não vierem a ser observados experiment almentf?, isto im-

plicará em uma revisão bastante drástica dos nossos conceitos

teóricos.

A outra espécie de bóson? de calibre, os glúons

tisfao associados à Cromodinâmica Quântica. os cjiúons em contra

posição aos bósons da interação fraca, nao tem massa, porém ,

divirto as peculiaridades da Cromodinâmica Quantica eles não

sao observados em estado livre, são confinados como os quarks.

0 confinamento dos glúons (e quarks) é uma especulação teórica

baseada em argumentos bastante convicentes. 0 confinamento dos
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quarks e glúons cria um problema bastante curioso, ou seja, a

existência de partículas que não podemos isolar em estado li_

vre e medir sua massa. Para examiná-las, observamos seus efe¿

tos em colisões de partículas a altíssimas energias. Mas isto

não nos deve causar espanto, pois em última análise, as outras

partículas com as quais temos bastante intimidade, t.imbém são

vistas por vias indiretas, observando o resultado de suas rea-

ções eletromagnéticas com meios macroscópicos (veja o capítulo

4).

2.3) UNIDADES

No estudo da Física das Partículas, uma unidade de

comprimento apropriada é a dimensão do próton, e a esta escala

de comprimento é dada vun nome especial, definida por

1 fermi « IO'13 cm,

também a unidade de secção de choque é definida por:
*

-24 2
1 bam = 10 cm .

As partículas elementares sao objeto:-; microscó-

picos quânticos e relativisticos, portanto, nas fórmulas de

qualquer teoria de partículas aparecem as constantes fundamen-

tais da natureza 1Í (constante de Plank) e c (velocidade da

luz). Pura evitar repetir estas constantes em todas as fórmulas
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é conveniente escolher um sistema natural de unidades de com-

primento, tempo e energia, tal que

"n = C = i (2.1)

Esta definição pode a princípio causar alguma

surpresa, no entanto, devemos lembrar que unidades de compri -

mento, ou tempo, ou energia tais cono metro, segundo ou joule

são unidades escolhidas por convenção e não há nada sagrado

com relação a elas. A definição (2.1) implica que comprimento

terá as mesmas dimensões de tempo e inverso da energia, isto

e:

A massa das partículas pode ser expressa em unidades de ener -

gia, e poderíamos tomar a massa de alguma partícula (a massa

do próton, digamos) como unidade natural de energia ou inverso

de comprimento ou tempo e tejíanos um sistema de unidades com-

pletamente natural. Porém, a unidade de energia IHJÍS freqüente?

Q

mente usada é o Gev = 10 ev, e a massa do próton nesta unida-

mD = 0.93828 Gev.
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Na tabela (2.3) apresentamos algumas relações

tre as unidades, no sistema natural.

1

1

1

1

sec =

sec" =
-1

cm =

S

2.993

6.582

1.973

5.610

X

X

X

X

lo10 „

1O~25 Gev

10~1 4 Gev

IO 2 3 Gev.

TABELA 2.3) Unidades no sistema natural

2.A) CINEKÁTICA

O processo experimental usado para e . .riwar as

ínt<?raç5e.s entre partículas, consistem em colidir duas delas e

observar os fragmentos desta reação. Uma reação onde só há

duas partículas no estado final está apresentada esquemática -

mente na figura 2.1. Neste diagrama, as partículas que iniciam

a reação estão do lado esquerdo, enquanto que as partículas fi

nais estão no lado direito. Cada partícula é representada por

sua massa, quadrimomento e números quãnticos intrínsecos, mas

por hora vamos nos preocupar apenas coxr seus para/ne ioj cinemjá

ticos.
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Ficura 2.1) Colisão AfB —• C+D

Cada partícula é representada pelo quadrimomen-

to

s ( tj P) (2.3)

com sua massa definida por

(2.4)

onde usamos a métrica goo » — g l i = d 6 ŷt/»/ =* O quando

^ V . N a figura 2.1 indicamos o ângulo 0 que a componen-

t e espacial de ffc faz com a parte espac ia l de PA i . e . ,

\fc\\%\ (2.5)
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O valor deste ângulo depende do sistema de referencia.

Vamos usar freqüentemente dois sistemas de refe

rência, um deles, onde a partícula B está em repouso ( pç, =. 0^

chamado sistema de lab», -âtorio (LAB), e o sistoma de centro de

massa (CM.), onde fy = — PB

Um conjunto de parâmetros convenientes para des

crever um espalhamento são as variáveis de Mandelstam, defini-

das no espalhamento A+B-~C+D pelas relações:

S 3 (pA + p e)
2 (2.6a)

t s ( ?A - Pe) (2.6b)

U 3 ( PA - ñ)) (2.6c)

As variáveis de Kandelstam são escalares do Lo-

rentz e portanto independentes do sistema de referencia em que

os quadrimomentos são medidos. No espalhamento acima, as vari_á

veis não são todas independentes, pois existe entre elas a re-

lação

5+ t + ü = -ml + in\ 4- ml + T"p (2.7)

EXERCÍCIO 2.1 - Prove a relação (2.7)



- 46 -

A variável s é uma medida da energia disponível

na reação e estabelece um limite para o número e massa das par

ticuias que podem ser produzidas como resultado da colisão. Se

houverem N partículas no estado final '-cr. momentos e massas

pi, "rni;Pi/
rrn2, i • • •» PM I "fi* » teremos, usando a conservação

de momentos

S =

l (2.8)

No sistema de laboratório, onde a partícula B

está em repouso,,

5= nmá + TfpB + 2 TnB E*A (2.9a)

e a altas energias onde LA » "TT «̂ ^ b , podemos fazer a

aproximação

$'* 2 ^ B E T (2.9b)

No sistema de centro de massa com as partículas com energias

altas LA = t e e

(2.10)



Comparando-se as equações (2.9b) e (2.10) con

clui-se que é mais eficiente espalhar-se dois feixes no centro

de massa (i.e., o CM. coincide com o laboratório) do que espji

lhar um feixe num alvo estacionario (sistema de laboratório )

pois este requer uma energia mais alta para atingir o mesmo va

lor de s. Porém, paga-se um preço alto por esta vantagem, pois

a luminosidade, ou seja, o número de eventos por unidade de

tempo para um determinado processo, é muito menor no sistema

de centro de massa. A comparação entre o sistema de laborató-

rio e de centro de massa será discutida na secção sobre acele-

radores (secção 4.1).

A variável t mede a transferência de momento

entre o sistema (A,C) e o sistema (B,D) e toma o valor

t = mi + V - 2E* E C + Z IpAllfrl cos 6

Esta relação é vál'ida em qualquer sistema de referencia, basta

colocar-se o subscrito LAB ou CM nas quantidades EA,EC e 0.

EXERCÍCIO 2.2 - Estabeleça a relação entre 9 no sistema do

laboratorio e no de centro de massa, para s fixo.
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As variáveis S e t poden» ser usadas tambera

no espalhamento A+B--«-C+X onde é medido apenas o momento da

par t ícu la C do estado final (Figura 2 .2 ) . A variável u poderia

também ser definida I ^ = (fy-R) ) t porém, é mais conveniente

usar como variável a (massa) efetiva M* ( = P* ) em lugar de ü

Num espalhamento com duas par t ículas no estado f ina l , dados S

e t » U está determinado (equação 2 .7) , porém agora i s to

não é mais verdade. A equação 2,7 ainda é vá l ida , com a substji

tuiçâo de Mjc por ~n\o » porém a quantidade M* é var iável .

EXERCÍCIO 2 . 3 - Calcule M* na figura (2.2) como função de EA , E£

e 6 .

FIGURA 2.2) ESPALHAMENTO A+B —C+X, onde é medido apenas o mo-

mento da p a r t í c u l a C no es tado f i n a l .
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EXERCÍCIO 2.4- A partícula A decai em B e C. Relacione os angu

los que B faz com uma dada direção no sistema de referencia on

de A está em repouso, e o que B faz com esta direção no siste-

ma onde A tem energia E A e move-se na direção indicada, (veja

a figura 2.3).

FIGURA 2.3 - Decaimento A—«-B+C, a) no sistema de repouso de

A, b) No sistema onde A tem energia £ A .

Os processos físicos que ocorrem numa reação

sao descritos pela amplitude de transição, um escalar de Lo-

rentz quando as partículas que participam da interação não tem

spin. Esta amplitude de transição só pode depender de varia -

veis escalares de Lorentz. Se houver uma colisão com N-2 partí

cuias no estado final, teremos â nossa disposição N momentos,

mas a amplitude de transição só pode depender de (H\ pares de
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piodutos escalares ft EX (l^j) • A conservação de momentos im

poe 4 restrições a estas variáveis e o processo depende de

N(H"*1 - 4 (2.12)

variáveis. Para N = 4t o processo depende apenas de duas varia

veis P/K = 10 O processo depende de 41 variáveis. 0 número

de variáveis que caracteriza um processo, cresce rapidamente

com (o quadrado de) N, tornando difícil a descrição de rea -

ções com muitas partículas no estado final.
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III. SECÇDES DE CHOQUE

O acesso experimental âs interações entre as par

tículas subnucleares é obtido pela análise do espalhamento re-

sultante de suas colisões. Estas colisões sio realizadas nos

laboratórios, incidindo-se um feixe de partículas sobre un al-

vo estacionario ou então colidindo-se dois feixes delas e a me

dida do espalhamento é o resultado da detecção dos produtos

desta colisão. Neste tipo de experimento, é medida a secção de

choque da reação, que pode ser interpretada heurísticamente co

mo a área efetiva das partículas durante a interação. Neste ca

pítulo vamos examinar a secção de choque de uma reação, tanto

do ponto de vista experimental quanto teórico, e separar a par

te cinemática da dinámica das interações na fórmula da secção

de choque. Em seguida, vamos examinar a amplitude de espalhamen

to na colisão de partículas usando argumentos gerais de mecáni

ca quântica não relativística e estudar a formação de ressonân

cias. 0 estudo de modelos relativísticos das interações, usan-

do teoria quântica dos campos, será abordado mais adiante, ne¿

te curso; mas antes de explorar este assunto, seria convenien-

te ganharmos alguma intuição sobre as interações, via modelos

não relativísticos. Neste capítulo vamos também descrever al-

guns resultados experimentais de reações hadronicas a altas e-

nergias.
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3.1- SECÇDES DE CHOQUE

A medida da secção de choque experimental começa

pela produção de um feixe com um fluxo de F partículas por uni

dade de área por unidade de tempo e fazendo-o incidir sobre UM

alvo. Estes feixes podem ser de protons, neutrons, pions,kaons,

elétrons, positrons, muons, raios gama ou neutrinos. Se o fei

xe tiver uma densidade de T^ partículas por unidade de volume,

movendo-se com velocidade Oi o fluxo

F = rr\i Ji (3.1)

Quando o alvo move-se em direção ao feixe com velocidade «Ji, o

f l u x o tem a fo rma

F = «1JI «Ti - <T2.\ (3.2)

e como as velocidades são medidas no sistema de referencias do

laboratório, não aparecem fatores relativísticos nesta expres-

são. 0 feixe de partículas incide sobre um centro espalhador

(uma partícula) e deteta-se â uma distância suficientemente
9

grande deste, o número de partículas por unidade de tempo,

espalhadas em um cone de ângulo sólido «1-flL , formando um ângulo

\Q,V) com o feixe de incidencia (ver figura 3.1)

A secção de choque é definida pela relação

d<T(*iT/ (3#3)
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e a secção de choque diferencial por unidade de ángulo sólido

por

díL
= -A-A

P d
(3.4)

Quando no espalhamento nâo há nenhuma direção que

possa ser caracterizada no plano perpendicular â direção de in

cidência, tal como polarização transversal de alguma partícula

com spin, a secção de choque terá simetria azimutal, i.e., não

dependerá do ângulo • , pois não existe um sistema de referen

cia para medi-lo.

Figura 3.1- Sistema de referência para o espalhamtnto d« us

feixe incidente na direção
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Alvos reais contém muitos centros espalhadores •

o número de partículas espalhadas será proporcional ao número

deste centros. Se HQ. for o número de centros interceptados

pelo feixe incidente, a secçâb de choque

Um alvo real, como por exemplo, uma folha de metal, com uma den

sidade de centros espalhadores fw , espessura d , tendo uma

área A iluminada pelo feixe terá

centros espalhadores interceptando pelo feixe, e a secçao de

choque

A secçio de choque total para um dado processo,é

obtida integrando-se a secçao de choque diferencial em todo o

ângulo sólido:

í

Vamos tomar como exemplo, o espalhamento •% p

•"+ X, i.e., o espalhamento inelástico de elétrons em protons*
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Neste espalhamento vamos assumir que os detetores são capases

de medir apenas o número de elétrons espalhados por unidade de

tempo dentro do ângulo sólido díL , e tendo momentos no inter

valo l $ | e |fl+ ldp\ . A ignorância sobre o que ocorre co« o

resto da reação é indicada por X • Na secção de choque medida,

dV = 1 ôCl*,*)
(3*9)

a quantidade

é a probabilidade de transição por unidade de tempo, e só depen

de das propriedades intrínsecas da interação e não da densida-

de de alvos ou fluxo de partículas no feixe. Nesta quantidade

estará contida toda a informação sobre a dinâmica da interação,

e será portanto o foco do interesse do físico teórico. Os dete

tores de elétrons podem ser tais, que ao invés de medir seu RK>

mento, meçam sua energia, i.e., o número de elétrons entre I e

B + dE. A partir da relação

(3.11)

derivamos

e estabelecemos

\Ç\ aiíHdXL. (3.13)
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Ê bastante simples generalizarmos esta relação para uma situa-

ção mais geral,

J (3.14)

onde ^i t . . . %n\ e 2i, • • • 2«* são dois conjuntos de varia -

veis que caracterizam o processo, e J o jacobiano;

J = (3.15)

Vamos examinar agora, a secção de choque do pon

to de vista físico teórico. A relação entre a secção de choque

e a dinâmica quântica é estabelecida pela probabilidade de

transição, que por sua vez é definida a partir da matriz S.

0 elemento de matri,z

SfS ~ <-fl 5 I O (3.16)

6 a amplitude de probabilidade de transição entre o estado ini

ciai U > num instante t= -a> e o estado final lf> no ins -

tante t*+co . A conexão entre estes estados é estabelecida

pelo operador S. A probabilidade de transição entre 1 »
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= ^4 V. (3.17)

quando somada sobre todos os possíveis estados finais \-Ç> terá

valor

I"fy = i (3.18)

o que equivale a afirmação trivial de que o estado |J> sempre

sofre alguma transição (no conjunto f também está incluído ).

Isto implica que a matriz S é unitária, ou seja

S*S = I (3.19)

A unitariedade da matriz S depende exclusivamente de que a pro

babilidade de que algo aconteça seja 1. Se separarmos a matriz

S em

S = I +-5 T (3.20)

a unitariedade de S impõe a relação

_J (Tab -Tab) » £ TacTcb (3.21a)
c

*

ou

I<mTab — -y- /_TQCTcb (3.2lb)

Esta relação será muito ú t i l mais adiante e é referida corno re-

lação de unitariedade.
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Os estados iniciais e finais no espalhamento po

dem ser caracterizados por un produto de estados livres asso-

ciados às partículas que participa» da interação. Nesta aproad

macio, denominada adiabática» é assumido que em tempos muito pe

quenos e muito grandes a interação entre as partículas vai sua

vemente para zero, tornando apropriado o uso de estados livres

para descrever as partículas. Estes estados livres sao rotula-

dos pelo momento, pela massa, e por números quanticos discretos

como spin, número barionico, etc.. . As partículas são descri

tas por pacotes de onda com uma distribuição em torno de um mo

mento bem definido. Na prática, representaremos as partícu -

Ias por ondas planas com momento bem definido (e pelo princí -

pio da incerteza, posição indefinida).

Os estado formam conjuntos ortonormais completos.

Se os estados forem caracterizados por um conjunto discreto de

números quânticos, denotados por oi , as relações de ortonorma

lidade e completeza são dadas por

Porém, quando estamos tratando com variáveis contínuas como mo

mento, estas relações tornam-se menos óbvias*
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Denotamos o estado de uma partícula com momento

e números quânticos oi , por \"p¡ o<> , com normalização

<?';on?;oC> = Nip) á l*\p- *')&•<• (3.23)

onde o fator Ntp) será escolhido adiante. Na relação de com -

pleteza a soma sobre variáveis discretas torna-se uma integral

em d3P f ponderada pela densidade de estados Wt?) ,

I ícfp Uip) \P i«Xp;*\ = X (3.24)

A densidade de estados Utp) e o fator de norma-

lização estão relacionados. Para extrair esta relação, multipli

camos (3.24) por <p'»oc') â esquerda e l^";*^ à direita e

usando (3.23) obtemos

O N ) ^ ) ¿"\rrâ (3.25)

Portanto, desde que Nl?l e Wvp) sejam f ini tos podemos estabe
* ~*

lecer que

Mtpt a W(pf l
 ( 3 # 2 6 )

A escolha de W»p) é arbitrária,porém é convenien

te que ela seja inversamente proporcional à energia, pois assim

a medida da integração fica invariante por transformações de

Lorentz. A escolha mais usual para bósons é
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(3.27)

onde E = + ( P * "* e a normalização fica então.

C I S ), -
(3.28)

invariante por transformações de Lorentz. A medida de integra-

ção no espaço de momentos ou espaço de fase também é* un inva-

riante de Lorentz,

ó9?
(2111* 2t

usada e

No caso de férmions massivos, a densidade mais

(3.29)

com a normalização correspondente.

l\ <» \ (3.30)

Exercício 3.1: Mostre que o espaço de fase

onde £ =,
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Estados com muitas partículas (sem interação) po

dem ser definidos como um produto de estados livres associados

a cada partícula, i.e.,

(3.31)

e são normalizados por

X, I2TH52E'« ̂ ( ^-MárfU, (3.32)

Vamos analisar um processo de espalhamento, ima-

ginando a colisão de dois feixes de partículas sem spin. Estas

partículas formam pacotes de ondas descritos no espaço de mo -

mentos por

(3.33)

onde E»-V lPx-vn>x) » Ui\> indica estados preparados antes

da interação manifestar-se (hipótese adiabática) e as funções

f(p) modulam os pacotes de ondas. Vamos assumir, em nossas con

siderações, que o estado inicial tenha momentos bem definidos,

ou seja, -fi e ^ sao incoes delta, e que possam ser represen

tados por ondas plant-. A probabilidade de transição para um

estado final l-f JfJri>, onde |{Ji) indica estados definidos depois

da interação desligada, é dada por

(3.34)
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Podemos assumir um isomorfisno entre os estados !*•*»> e \4i1»>e re

presentar a amplitude de transição COMO a ação da matriz S en-

tre estados \3r\>,

\ l*n> (3.35)

A matriz s é unitária e podemos decompo-la na forma

S- I+AT (3.36)

onde T contém toda a informação sobre as interações. Quando

os estados inicial e final são representados por ondas planas»

é conveniente extrair de T a função S de Dirac devida à conser

vação de energia-momento,

<-flT\ft,ft>- C3Tí)HA?4-^-?*X-fl7\Tl,Pl> (3.37)

A probabilidade de transição para um estado específico é obt i -

da multiplicando-se o módulo quadrado da amplitude pela densi-

dade do espaço de fase,

¿I A ID" \ fit f

(3.38)

Se o estado final for composto por n partículas, podemos esere

ver
lad Mil •

I T i n

(3'39'
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- 1 X »U1

com o. — + (*̂i -v- om; ) . 0
tem uma interpretação simples,

(3.38) e (3.39)

- VT (3.40)

ou seja é um fator de volume tempo do sistema. Com esta identi

ficaçâo, podemos escrever a probabilidade de transição por uni

dade de volume, por unidade de tempo

(3.41)

Para completar o cálculo da secção de choque nos falta apenas

calcular o fluxo de partículas e para isto vamos analisar o 1¿

mite |S' —* p na equação (3.28) (ou (3.30)) observando em ana

logia com a equação (3.40), que

portanto podemos identificar

(3.42)
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Esta equaçSo indica que a densidade de partículas nua feixe de¿

cri to por |$> é 2E r ou mais geralmente wTtf/lHlt*

Se considerarmos a reação 1 + 2 , onde as partícu

las 2 formam um alvo estacionario (sistema de laboratório) e

as partículas 1 incidem sobre este alvo vom velocidade üi» l?i\lf:¿

entSo, o produto do fluxo do feixe 1»

(3.43)

pela densidade de partículas no alvo, 2E* ( •

PD» MiPi-fm* (3.44)

deve dividir duit»~**/vT para obter-se a secção de choque. Se

ambos os feixes estiverem em movimento, com velocidades Vie V*

ao longo de uma mesma direção, entSo

F.D » 2 Ei £* i^i-Vkl (3.45)

0 fator fluxo-densidade pode ser expresso na forma invariante

por transformações de Lorents

f}]111 (3.46)

Exercício 3.2: Mostre a equivalencia de (3.46) com (3.45) e

(3.44).
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A secção de choque pode ser expressa na forma

Para cada conjunto de p part ículas idênticas no estado final

um fator »lp! deve ser incluido na fórmula da secção de choque

para cancelar a sobre contagem do espaço de fase, devido à in -

distinguibilidade destas par t ículas . Podemos construir a largu

ra de decaimento de urna par t ícula dividindo a probabilidade de

transição por unidade de volume e tempo pela densidade de par-

tículas (2E), obtendo-se então

\* UTO» 2U1¿

lili

(CTI^é C?»- Z*:) (3.48)

Esta expressão também deve ser multiplicada pelo fator M?! ,

quando há p partículas idênticas no estado f inal . A vida me-

dia da partícula A é o inverso da largura to ta l de decaimen

to de A,

(3.49)
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As fórmulas (3.47) e (¿.48) sao válidas para bósons de qualquer

spin e podem ser usadas també» para férmions quando a normalizai

ção de estados fermiônicos for idêntica à dos bosons, i.e.

'i «('IP.

porém com freqüência usa-se para férmions massivos a normaliza

cao

? ? " '""'a r ' f W (3.30)

e neste caso, os fatores 2Bj no espaço de fase e no fator flu

xo densidade devem ser substituidos por Ei/on , nas expressões

da secção de choque e largura de decaimento.

Toda informação sobre a dinámica da reação está

contida na amplitude <"?{•••»>I T\?K> e o procedimento efetuado

até aqui visou isolar os efeitos dinâmicos da dependência cine

mática do processo. 0 objetivo do estudo das partículas elemen

tares é construir uma teoria para a dinâmica das interações e

calcular a amplitude <?fa \ Tt?v*> . No final deste capítu-

lo, vamos explorar um modelo bastante simples para as intera -

ções fo.-tes, mas a descrição da teoria dos processos elementa-

res só será feita no capítulo 8, para as interações eletromag-

néticas, no capítulo 10 para as interações fracas e nos capítu

los 13 e 14 quando descreveremos a Cromodinamica Quântica e
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as interações eletrofracas (modelo de Weinberg-Salam). Até lá

vamos explorar propriedades gerais e propriedades de simetria

das amplitudes de transição.

A condição de unitariedade da matriz S ( 5*5=T)

impõe restrições sobre as amplitudes de transição. Quando o con

junto de estados físicos é discreto esta restrição tem a forma

já derivada anteriormente,

= 4"2_ Toe Wb (3.2ib)
*• c

Quando o conjunto de estados físicos é contínuo como é o caso

de espalhamento entre partículas a relação de unitariedade toma

a forma (usando a notação <?f|Tl?i> s %\ )

í U ¿V») (3.5o)

onde a soma sobre C na equação (3.21b) foi substituida pela

soma sobre os índices discretos -f e a integração sobre todo

espaço de fase, do estado final, (n -_5£Ç—-j . A soma so-

bre -f e integração sobre o espaço de fase do estado final de-

ve incluir todos os estados cinemáticamente acessíveis ao e¿

tado inicial * . Evidentemente a amplitude de transição 3fi

conterá as restrições devidas à conservação de números quanti-
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cos. A relação de unitariedade permitirá estabelecer uma cone-

xão entre a secção de choque total e a secção de choque elásti

ca de um determinado processo. A secção de choque total para

um dado processo é obtida somando-se e integrando sobre o esp£

ço de fase de todos estados finais da equação (3.47). Temos

então, a secção de choque total para o processo A + B com ener

gia de centro de massa fâ dada por

Z A1* O . •»•£,

(
(3.51)

onde T A B (^»t»o) é a parte imaginária da amplitudes de espa

lha-nento frontal (t»0) elástica e

(3.52)

é igual a ^ L l"P*-T̂ ) — ^̂ -nrfTÍ© 3 . A equação (3.51) corresponde

ao teorema ótico aplicado ao espalhamento de partículas rela-

tivísticas. Antes de obter uma relação explícita entre a secção

de choque elástica e a total para o espalhamento A + B, vamos
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calcular o volume do espaço de fase (invariante por transforma

ções de Lorentz) para duas partículas C + D no estado final,

(3.53)

Se o processo ao qual está ligado este espaço de fase não ti-

ver nenhuma direção definida, além da dos momentos iniciais ,

i.e., se as partículas iniciais não estão polarizadas (tomando-

se a média dos spins iniciais), então a amplitude dependerá a-

penas de s e t , ou então energia inicial do processo e o angu

Io que uma das partículas faz com a direção de movimento

das partículas iniciais. Usamos o resultado do exercício 3.1 p¿

ra integrar o espaço de fase sobre c)Mffc ,

(3.54)

A integração sobre o ângulo azimutal de ft con-
*

tribui com um fator ¿TT para a integral. A integração sobre

pode ser transformada numa integvação em fcc , usando-se a re-

lação iftídt^l = 6c <1 E« (derivada de E2;= p l + t n l ) e portan

to, à% = Uim^l Ec dEc d(Cos6) . Vamos fazer a integração

sobre Ce no sistema de laboratório onde f* = O , e o argumen

to da função 6 em (3.54) fica l t • 5 - nm^_ rm}, - 2fnft E6).



For outro lado.

dt

e finalmente tonos

8u

onde X já foi definida en» (3.52).

Podemos usar o resultado (3.56) para escrever

d t

(3.55)

(3.56)

que com o teorema ¿tico (3.51), nos permite extrair a relação

d Vet O» O)

d t

(3.58)

Esta relação é particularmente útil na região de

altas energias, onde a parte imaginária da amplitude elástica

é dominante. Voltaremos a este ponto na secção 3.3.

Exercício 3.3; Mostre que

no sistema de centro de massa (f̂ -v ̂e+vl*o) é proporcional a

c <5(£-EA-6%-Ce)
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3.2- AMPLITUDES DE ESPALHAMENTO Eh! MECÂNICA QUÃNTICA.

Vamos adquirir alguma intuição sobre o espalha -

mento de partículas, examinando o problema de um ponto de vis-

ta não relativistico. Este exame nos permitirá também estudar

a ocorrência de ressonâncias em mecânica quântica. Vamos cons¿

derar uma onda plana, com momento K , incidindo sobre um po -

tencial Viv) . Assumimos que este potencial é de curto alcan-

ce, ou seja seus efeitos são desprezíveis à uma distância "R do

seu centro (figura 3.2).

Figura 3.2- Onda plana sendo espalhada pelo potencial de curto

alcance Vir) .
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A onda plana incidente

•Ai ¿ K *

pode ser expandida em termos de coordenadas esféricas.

I-e

-¡ £j2l+iM(-ire'lcr- e

onde as funções Vi\%) são polinomios de Legendre, característí

eos em expansões desta natureza. A aproximação acima é bastan-

te apropriada, pois a escala típica de fc é 10 cm" , enquan-

to que as ondas espalhadas são medidas a distâncias maiores do

que um micron (resolução em câmaras de bolhas ultra sensíveis).
-JEt

As ondas tem uma fase de evolução no tempo c , e se acom

panharmos a fase constante H * tu* — Et , observamos que uma

translação temporal At >O deve ser compensada por uma transia

ção Ar>o . Isto nos permite interpretar o termo t na on-

da incidente, como a parte da onda emergindo do potencial, en-
-ftr

quanto que a fase e representa a componente da onda conver

gindo ao potencial.

0 potencial não pode afetar a parte incidente da

função de onda, no entanto irá modificar a onda emergente po-

dendo inclusive absorver parte dela»
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Assintoticamente, a função de onda total do espa

lhamento pode ser escrita na forma

(3.60)

A amplitude i]( , ou coeficiente de absorção to-

ma valores o< »nt< 1 • Se "J* fosse negativo, poderíamos absor

ver seu sinal na fase 'h . Para "}(=i , não há absorção da

função de onda pelo potencial. 0 deslocamente da fase da onda

emergente ("phase shift") é denotada por 2 <fc.

A parte da função de onda que sofre os efeitos

de potencial,ou seja, a função de onda espalhada, é a diferen

ça entre a função de onda total e a função de onda incidente (elK*

r *
(3.61)

onde a amplitude de espalhamento,

Fió» * - ^ - X U l + i - H JL- ̂ C * ' 5 * ) T i ( a » e ) (3.62)

A secção de choque (elástica) é a razão entre o
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número de partículas espalhadas por unidade de tempo, passando

por uma área rz¿Q.t a uma distância r do centro espalhador ,

e o fluxo de partículas incidente,

ir.A)

onde o fluxo de partículas espalhado é dado pela componente ra

dial da corrente de probabilidade, ou seja

(3.64)

O fluxo incidente,

e portanto podemos escrever

A secçâo de choque elástica é obtida integrando-
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se sobre 4Í1 a equação (3.66), e para tanto usamos a relação

de ortogonalidade obedecida pelos polinomios de L^gerdre

fdlL picoso) TV (coso) » -üü ¿W (3.67)

resultando em

(3.68)

É conveniente separar-se a secçao de choque elástica em suas

componentes de momento angular,

tais que (Tel =• £(Tel ({)
I

Vamos separar a função de onda total (3.60) em

suas compone ites emergente e convergente ao potencial,

" ¿ I ( 2 i + 1 Hi e2iá< eikr Vt (c«e) 0.60a)

"HT ¿^<+i)(-l) e (3.60b)
I

e computar os fluxos radiais devido a cada componente,
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J (3.71)

A diferença dos fluxos convergente e emergente, por unidade de

área ( r*<m ) f indica a absorção diferencial de onda e a sec-

ção de choque inelastica devido a esta absorção é dada por

(3.72)

Separamos também a secção de choque inelastica nas suas compo-

nentes parciais,

(3.73)

As componentes parciais da secção de choque total são a soma

das componentes elástica e inelastica,

?Tlf) .

¿* ( í l D d á ) (3.74)
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A componente parcial Ç"TU) da secção de choque

total toma seu valor máximo quando não há absorção, ou seja "74»i

e o deslocamento de fase ¿1 = H/2. Nesta situação a secção de cho

que total é devida inteiramente à parte elástica. Por outro la-

do, G"«n (í) adquire seu valor máximo quando ^ = 0 , quando G^lí)

=»<T«fllí) = Ti'uí+iMic*.

Vamos também separar a amplitude de espalhamento

em suas componentes parciais í(H3)> tal que

(3.75)

com

(3.76)

Urando a propriedade T>llê*0)al, dos polinomios de Legendre, po

demos derivar o teorema ótico

W-^CrUI (3.77)

ou então somando sobre todos os i 'i derivamos

Ç-T - - ^ I # w F | 0 ) 0.78)

que é a versão não relativística da equação (3.51).

A função TU) definida em (3.76) é usualmente
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projetada no espaço complexo por intermedio do diagrama de Ar-

gand, ilustrado na figura 3.3» onde o comprimento de Ttl) é da-

do por

|TtU|X = * * * & (3.79)

-ill

Figura 3.3 - Diagrama de Argand para a amplitude

Til l - (ii«e l 4é*_O/2J.
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O deslocamento de fase òl e a amplitude "fc são

funções da energia do processo, e usualmente o diagrama de Ar-

gand é usado para traçar a trajetória da amplitude Ttt) para um

processo específico (veja figura 3.4). A distância da borda do

círculo de uma trajetória descrita por um diagrama de Argand,

é uma medida da inelasticidade do canal da reação. A medida

de T|í\ em reações hadrônicas é obtida ajustando-se as secçoes

de choque diferenciais d<r/d£- , tanto elástica quanto i nelas ti

ca, â expansão em polinomios de Legendre, e desse modo extrain

do as secçoes de choque parciais. Estes ajustes são geralmente

feitos para energias relativamente baixas (tipicamente & 2500

Mev). Na separação em secçoes de choque parciais em reações ha

dronicas , além dos números quânticos associados a spin, deve

ser levado em conta também, o isospin do canal analisado. Por

exemplo, no espalhamento pión nucleón, a análise da dependên-

cia em CO60 das secçoes de choque, permite (em princípio)

discriminar entre as componentes parciais, enquanto que a com-

paração dos diferentes canais de isospin (i.e. Tf P ," P ,TF~*n ,

e t c . ) permite decompor as amplitudes para diferentes isospin.

A passagem da trajetória da amplitude de Argand,

pelo valor 2<5í = ̂ fí , indica a existência de uma ressonância

hadrônica, com os números quânticos do canal. Por exemplo, a

trajetória (elástica) do canal ?»5 (veja figura 3.4* Notação:

L u onde L indica a onda parcial, I o isospin e J o spin

total de canal ) no ejpalhamento pión nucleón indica a existen
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cia da ressonância (1236), con spin e isospin 3/2.

** tuspc tu umrnm «H CUSTIC M I AMPLITUDE

•a pjisnc numtnm

Fioura 3.4- Bxemplos da diagramas dt Argand no espalhamento

Anotaçio I L x j .

Vamos examinar o comportamento da seccao de choque

em torno de uma ressonância fasendo uma expansão da amplitude Til)

em termos da energia de centro de massa em torno de Eo , tal

que éiiU)*"***! (véaos tomar "?<-i yor simplicidade).A am

plitude Til) pode ser escrita na forma
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( 3 . 8 O )

• fosemos a expansão en torno de

d col ¿i
=• col ¿i

Pito)

onde definimos

leí. <3'82)

¿ a largura da ressonância (ou inverso da vida média)como

ficara claro mais adiante. Podemos expandir também o termo

en (3.80) em torno de ¿t« "H/2

(3.83)

Escrevemos agora a parte real e imaginaria dé TU I

em torno da ressonância
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(3.84a)

'I ^ W (3-84b)-

Como Till m I cot^i lEI-Â) , podemos expandi-la numa forma sim

pies,

riEo)|2TIE ill

A secção de choque elástica na ressonância

tem uma dependencia peculiar na energia (veja figura 3.5) e e

chamada fórmula de ressonância de Breit-Vigner. Como já foi men

donado anteriormente, PIE») é a largura da ressonância, ou mais

precisamente a largura em energia do pico de Breit-Wigner medí

do na metade da altura do pico.

Estas fórmulas podem ser generalizadas para ca-

nais inelásticos. Para tanto a secção de choque elástica toma

a forma

i
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onde TVt representa a lar; oa para o decaimento elást ico ( ou

melhor, largura para o 'jaimento para o mesmo par de partículas

que formam a resso:i?.ióia)t enquanto que Vêã largura de decai

mentó total , ft ¿aso de uma reação J-» c — <f , onde ¿*a+b ,

C urna res* * Ancia e -f»d*et— escrevemos

<íif « JL

onde Pi representa a largura do decaimento C-» Jia+b), Pf o

decaimento c-» -f (d^e+—) e F » [ f j . A seccSo de choque to

tal para a formação de uma ressonância na co l i s l o

(TT (a+o-c)

( 3 . 8 9 )

Estas fórmulas foram derivadas fazendo-se uma aproximação nao

relativística, porém podemos facilmente transcrevê-la para uma

forma relativística . Vamos supor, por exemplo, que a ressonan

cia está sendo formada no centro de massa d* un par elétron
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Figura 3.5- Ressonância de Breit Vigner.

positron. Se a ressonância tiver spin J e massa M, a fórmu-

la de Breit-Wigner será

r\ íí

A figura 3.6a mostra a secçao de choque para a formação da res,

sonan*ia (0 por um par e + e", com subsequent» estado final

(decaimento dominante para o Oi) (BEN 72). A curva11" Tf
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contínua representa um ajuste da fórmula de Breit-Wigner aos da

dos experimentais. A figura 3.6b mostra a ressonância J/Vl3'Oo)

produzida pela aniquilação e e~ (BOY 75). A largura da ressonân

cia 11^ é menor do que a resolução da energia dos feixes e+e~

e a largura dos dados experimentais representa uma convolução

da incerteza na energia do feixe com a largura da ressonância.

Nesta figura, é mostrada também a cauda radiativa da ressonância

causada pela emissão de fótons de baixa energia pelo feixe.

e.o

i.s

O.»

o LJ J i _ü
770 780 790 800

W (MeV)

1,KAAJ

1000

100

i n

- i

I cr(eV

i 
1

1
1

1 i 
i 

i

-

1

i

—hodrons)

I

T'

i

3.00 3.05 3.10
W (GeV)

3.15

Figura 3.6 a) Ressonância e+e" ~ o) -» ífifà" com um ajuste de Breit-

e~Wigner (BEN 72). b) Ressonância e e~—• "Jl̂ f ÍMOOI-» hadrons. A sec-

çSo de choque mostra a cauda radiativa da formação da ressonân-

cia (BOY 75).
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Exercício 3.4- Ache os parâmetros da ressonância OJ U*=í") a

partir da figura 3.6 a. O nodo de decaimento

C¿-* n*tt~Tt° tem fração .898 (± .005) de todos os modos.Cal

cule a largura total de Cd, Calcule a largura para o decaimento

lá) -*• e+e~. Compare seus resultados com os experimentais.

3*3 BSPALHAMBNTOS HADRÕNICOS A ALTAS ENERGIAS

Nesta secção vamos examinar os dados experimen-

tais para espalhamento hadrSnicos a altas energias e extrair

suas características mais importantes. Altas energias neste con
.MI

texto, significa energias de centro de massa, 5 , bem mais

altas do que aquelas características das excitações hadronicas.

Os dados experimentais envolvem pelo menos um bárion, portanto

a esca2a que devemos considerar sao as excitações barionicas,
•Vi 0

ou seja ^ x> alguns 6ev.

Antes de examinar os dados experimentais seria

conveniente mencionar alguns teoremas gerais, que impõem limi-

tes nas secçoes de choque:

a) Limite de Froissart (FRO 61). Este teorema es

tabelece que a secçSo total para qualquer processo não pode crês

cer «ais rápido do que ihô) quando s-*»*>.

(3.91)
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b) Teorema de Pomeranchuk (POM 56): Se a secção

de choque total para un processo comporta-se assintóticamente

como uma potencia de **$ , então as secções de choque para

partícula e antipartícula tornam-se assintóticamente iguais:

Jfcn GAftlSl - • CTA513) (3.92)

Se a secção de choque cresce este teorema pode ser derivado e-

xigindo-se a unitariedade e analiticidade da amplitude de espa

lhamento (•)

c) Uma outra condição análoga ao teorema de Fome

ranchuk afirma que:

fim <TT ( A; Bi) — <TT ( An fcm) ( 3 . 9 3 )

onde AJ e /U são membros de um mesmo multipleto de isospin ,

assim como Bjj e Bm . Um exemplo desta regra seria a afirmação

Jim criK-f) — < r u - n ) (3#94)

A figura 3.7 mostra a secção de choque total e e

lástica, para o espalhamento fP . A secção de choque total é

razoavelmente constante a energias acima da região de ressonân

cias, ou seja PL*& > 5Gev/c ( s"*> 3.4Gev) e cresce lentamen-

te na região ft.*» ̂  100G«v/cf porém não é possível distinguir

(*) Nota: Uma derivação simples dos teoremas de Froissart e To
meranchuk pode ser encontrado nos apêndices do texto
de Horn e Zachariasen (H0R,1973)

1
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vm crescimento proporcional a l n s de um proporcional a 9*\ $

ou ainda 5 ' . Duas parametrizações possíveis são

«V - 3 (3.95a)

ou

Dados experimentais mais precisos provindos de raios cósmicos

poderão determinar o tipo de crescimento de GVl??) . A secção

de choque elástica mostra também um crescimento nas energias

«ais altas e corresponde aproximadamente a 18% da secção de

Choque total.

i•

•

- • .

•

*
•

*

PP
High energy

•

* . ' — !

-

wn

3«7- Secção de choque total e elástica para o espalha-

mentó ff (Reviev oí particle properties (PAR 80)).
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As seccoes de choque totais para colisões pf e

?P » TI*? e Tl'p e ainda n*P e *~p indicam un comportamento

previsto pelo teorema de Pomeranchuk, como mostra a figura 3.8a,

apesar de que aínda nao foi atingida a energia assintótica do

teorema. A versão para isospin deste teorema pode ser verifica

da comparando-se as secções de choque para <•*"*> e K'-n , mostra

das na figura 3.8b. Todas as secções de choque indicam um eres

cimento lento na região de energia de centro de massa d ^

156ev.

A secção de cheque total para o processo |p tem

um comportamento semelhante aos processo mencionados acima, ex

ceto que a secção de choque total é multiplicada por um fator

da Old) , como seria de se esperar para um processo eletroma¿

nético. A secção de choque 9>l?) e <MW) para energias do fó-

ton até 30 Gev está mostrada na figura 3.9. Dados para energias

mais altas do fóton, não mudam o comportamento indicado na fi-

gura 3.9 (CAL 78). A secção de choque cresce do valor (Ttfp) «

JMM/Ub a 30 Gev pt>r um fator de 4% è energia de 200 Gev.

As secções de choque elásticas para colisões ha-

drônicas tem uma comportamento comum a valores pequenos de III

( \~i\ < i Gev ). Estas secções de choque podem ser parametri-

zadas na forma

p { j (J#fi)
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• BNL
• BNL Felt»
• IHC» jUleeit9.D*niM»'7L

Geria 72. Dtnisev'73

3 « r ^ - e » - . , 1 ,

20
l**!Sfr M M •«.-.~~-~-~~,

x ^ — • ' ^'"loa • ' '

20 40 CO «0 DO 200 4 0 0 6 0 0 8 0 0

» f CaLMMTH t*
oa mu* M

KNOW 73

MWSOV 73
€>• OUMOLt T*

*
A 10*0 74

JQNCS 71
O t M L M 70
• MMCV 74

• Ô 2CÍ 40 «0 CO 200 *~40Õ
LABOfMIORT M0MENTUM(6«Vlt)

f|yir« 3>8- Dependência na energia das secçoes de choque totais

para a) ff} T»*f, lc*p. b) ?*«> , K*-ri .Referên-

cia âs experiências pode ser encontradas no artigo

de revisão de Oiacomelli (01A 76).
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1

300

no

200

ISO

no

so -

t>, (Yd)

• UCS8 (SlAO
O HMfKKKA «t d (OES»)
• BttlAM « ol (St*C)
A BM.LAM *t ol «5l*C)
• ANMSnKMG ct «I (Oortsbury)

al (MEP)

J i L _ J L L. i J.
S K> 12 U

PHOTON ENERGY (GcV)

4 »

Figura 3»9- Secção de choque total para produção de hádrons por

fótons espalhados em hidrogênio e deutério (61A 76).

Este comportamento é evidente na figura 3.10 que

mostra d«7dt para os espalhamentos elásticos TT*p p it* p e

f*P . A figura 3.. 11 mostra a dependencia na energia do parâ-

metro de inclinação da exponencial, b (eq.3.96). Esta região

onde a parametrização (3.96) é adequada, leva o nome de pico

difrativo. O pico difrativo para o espalhamento elástico PP en

colhe com o aumento da energia, como pode ser inferido do aumen

to de b na figura 3.11. ú comportamento exponencial da sec-

ção de choque diferencial elástica é característico apenas dos

valores baixos de It) , para valores mais altos ela tem um com

portamento complexo, mostrado na secção de choque fp-» pp f na

figura 3.12. A secção de choque clástica e (semi-elástica)do es

palhamento ^p também apresenta um pico difrativo (veja referen
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0.2 0.4 06 0.8
HI

Moura 3,10- Bspalhamento elástico de ll*ft 1C>
incidente 100 Gev/c (DID 75).

«°»ento

I I I I 11T| 7 I I I

t i l t t i i • i

I p i • • p i r i

1 0 2 0 5 O I O O 2 O O 9 O O 0 2 O 9 0 1 0 0 2 0 0 5 0 0
• (cu**) »Utv»)

O 20 10 100 200 900 1000 2000
Antlpov«t«l"7f

figura 3.11- Dependencia na energia da inclinação da exponen-
cial para o espalhamento, elástico TI* p ,
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PROKMPROKM ElASTC SCATTERING

MQMCNSL (MHItl

* •m/wrttai ramno.i7O.K2.M

ltii /^>

III '•" \
fllM IMMFnSOUNKD, HI («•«')

Figura 3.12- Secção de choque elástica para pp a energias di fe

rentes (61A 76).

A norjnalização A usada na parametrização Í3.96-)

é dada por ú!¿\i,o) , ou seja, a secção de choque elástica na

direção frontal. Esta secção de choque está relacionada ¿ sec-

ção d* choque total, via o teorema ótico. Substituindo-se a ex

pressão (3.51) em (3.58) permite-nos escrever

<Jt
i . (3.97)
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A razão entre a parte real e a parte imaginária da amplitude

elástica frontal é obtida da interferência entre a secção de

choque diferencial Coulombica (dominante para valores de

0.0001 (Gev/C) e o pico difrativo, e sua medida para diferen

tes processos está ilustrada na figura 3.13. Os valores de

para energias altas, são muito próximos de zero e podemos en-

tSo escrever:

A parauetrização (3.96)é conveniente pela sua sim

plicidade , porém, análises mais recentes indicam a necessida,

d* de inclusSo de termos quadraticos em |t| na exponencial

(SCH 81).

Uma outra fonte de informação sobre as interações

hadrônicas a altas energias são as reaçSes inclusivas. Por rea

ç5e* inclusivas entenderse processos como

a + b -• c t ) (

onde as características de apenas um número restrito das parti

cuias do estado final são analisadas. As ¿«ações inclusivas,

via de regra tio altamente inelfrticas.
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Tiaura 3.13- /* em função da energia para os processos elásti-
cos p*P ,Ti*f e «t*p (PAJ 81).
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A multiplicidade média das partículas carregadas»

Mostrada na figura 3.14 tem uma predominancia de pions. A soma

delas cresce com o logaritmo da energia,

> =£. a (3.100)

porém, as energias máximas alcançadas em laboratório não são

suficientes para discriminar entre este comportamento (3.100)

e outros mais complicados «"•»» _ - - * • } .
10b

tf

2 tf

í
I

/ ' /
• I i t

» 10». f 101 H>*

Figura 3.14 - Multiplicida'de'Védia de M* , »c* e f* e <ineo,>

como função de s, em reações fp (ANT 73).

A distribuição no momento transversal (em relação

ao eixo definido pelas partículas incidentes no sistema de cen

tro de massa) da secção de choque inclusiva EcíV/df* (invarian

tê por transformações de Lorentz) apresenta duas regiões distin

tas: a) região de baixo ?T (IV < lGev/c), que tem um compor

tamento exponencial,
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* p \ { W } (3.101)

0 ajuste de Ç (ft) aos dados experimentais são

consistentes com uma função linear em PT •

b) região de alto PT ( PT > lGev/c). 0 decrés

cimo da secção de choque inclusiva com PT é mais suave do que

uma exponencial e é parametrizada pela forma,

<3-1O2>

onde \T é uma variável de escala,

Um valor típico para produção inclusiva de pions é tív8 . Para

PT muito grandes a distribuição é ainda mais suave do que a

parametrização (3.102), como pode ser observado na figura 3.15,

onde a linha tracejada corresponde a este ajuste.

A distribuição da secção de choque inclusiva a fy

muito grandes é relevante para o estudo dos fenômenos em esca

Ias de comprimento muito pequenas. Um argumento intuitivo para

este fato é o seguinte: quando duas partículas são espalhadas

com uma energia de centro de massa muito grande suas dimensões

longitudinais sofrem uma compressão de Lorentz e pictóricamen-

te podem ser imaginadas como a colisSo de duas panquecas. A
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Figura 3.15- Distribuição inclusiva de fl° em colisões pp ,

com grande PT . As linhas tracejadas correspon-

dem ao ajuste com a forma (3*102).

dimensão transversal das partículas não é afetada pela contra-

ção de Lorentz, no entanto, se um fragmento da colisão é emiti

da com um momento transversal muito grande ela terá se origina

do numa região de dimensão Aft*' Al Pr • Como a distribuição

em momento transversal cai rapidamente, podemos esperar um va-

lor médio de PT poqueno. 0 valor médio do IV dos pions in-

clusivos em colisSes ff , <?r\ ̂  35OMeV/c, para Xaons, <fr\

400 - 45OMeV/c e para protons, l?,^ ~ 500 MeV/c.
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Nas colisões hadrSnicas a altas energias, as es-

calas típicas com dimensão de massa, como a massa das partícu-

las, a escala de momento transversal, o inverso da dimensão das

partículas, são muito pequenas quando comparadas, com fê , e

a única variável que nos resta para descrever os efeitos físi-

cos de uma fração substancial de eventos produzidos, é o momen

to longitudinal. Duas variáveis são comumente usadas para der-

crever a física na dimensão longitudinal,

a) variável de Feynman,

* - -fc- * 4&S. (3.1C>4)
?/rm«* fã1,

onde P// é o momento longitudinal da partícula e fz/mo», o mo

mento longitudinal máximo cinemáticamente permitido.

b) Variável de rapidez,

A variável de rapidez pode ser definida também de maneira inva

riante por uma transformação de Lorentz longitudinal,

(3.106)

onde ^ é dada por (3.105) e ^a é a variável de rapidez as-

sociada a uma das partículas incidentes.

As distribuições inclusivas na variável de Feyn-

man independem de fs1 , e a figura 3.16 mostra evidencia di¿
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to na distribuição de p produzidos inclusivamente em colisões

?p . Esta distribuição mostra um pico na região de X =1, que

assinala apenas que o próton tende a conservar seu momento nas

colisões a altas energias. As distribuições de outras partícu-

las também são independentes de (? , porém são suprimidas na

região de ^ s 1 e crescem na região central ( *k~O ).

0.

INELASTIC PROTON SPECTRA

D » • 551
I ô » * 930 -

0.525

0.900

1.00 0*5 090

Figura 3» 16- Distribuição em % de Feynman de prótons produzi
dos em colisões ?? (SEN 73).
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As distribuições em rapidez apresentam duas re

giões distintas. A primeira chamada região de fragmentação,com

}|» ¿ 2 está associada às partículas que acompanham o movimen

to das partículas incidentes e podemos imaginá-las como frag-

mentos da partícula incidente. Esta região é independente da

energia inicial das partículas incidentes, e a evidência para

este comportamento é mostrado na figura 3.17. Em colisões com

partículas idênticas a distribuição em jj^ é simétrica com re

lação a jji*t» / 2 , porém o valor de ¿jmxu depende de Í3 .Na

colisão pp , o valor de ^^^ a§ Jr»n 13 lor.*), A segunda região

em rapidez é chamada região central ou região de pionização, e

tem um comprimento ( em d ) variável, dependendo de H? . Nesta

região as distribuições são aproximadamente constantes e por is

to muitas vezes ela é referida como o plateau central. Na figu

ra 3.17, mostramos a distribuição em JJ de várias partículas

produzidas na colisão pp onde as características discutidas

acima são evidentes. As distribuições de H , k e f tem a
«

mesma forma e a região central indica um crescimento suave na

direção do centro da distribuição.

Recentemente começaram a surgir evidências experi

mentais indicando a formação de jatos nas colisões hadrSnicas.

Estes jatos podem ser definidos como conjuntos de hadrons com

momento transversal limitado ( ¿Kr> ~ 350 MeV/c) em relação ao

momento global do conjunto fj , e com momentos longitudinais,
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, , distribuidos de nodo invariante por escala, i.e.,

coa distribuição dependente apenas de X . Este fenóneno tan-

bém è característico da produção de hadrons na colisão e e~* a

altas energias, e será discutido con algún detalhe no capitulo

9.
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Figura 3» 17 - Distribuição de p* f Ti* e K* na variável de
rapidez, produzidas pela colisão ?? a varias
energias (ANT 73)*
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3.4- MODELO DC DISCO NEGRO

O modelo mais simples para as interações hadrôni

cas é o disco negro. Neste modelo o alvo da colisão é represem

tado por um disco (contração de Lorentz) de raio R, que absor-

ve toda onda incidente sobre sua superfície. Para descrever es_

te modelo vamos usar a equação de Schroedinger,

(3.107)

onde K*= 2*» fc e Ui?\ * 2<T*VIÊ) e rn\ é a massa reduzida

das partículas envolvidas na reação orr» = m\a nrob /(nnftQ + 'mt))í

A função de onda

lk* K f (3.108)

e rc»p ir) no limite de r muito maior que a escala de assime

trias do potencial, tem a forma

¿-^ (3.109)
* r

A solução da equação de Schroedinger para ve»p

escrita na forma de uma equação integral é dada por

tf i - -
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Podemos fater a aproximação de Born nesta equação substituindo

T»?'1 -• €"* • Nesta aproximação está implícito que a parti

cúla não sofre um espalhamento múltiplo no potencial.

0 modelo do disco negro consiste em tomar um po-

tencial que absorva toda a função de onda incidente num disco

de raio b , perpendicular ao eixo s e com espessura despresí

vel. A forma do potencial é dada por

(3.111)

imaginário pois é um potencial absortivo, e onde a função

mede a opacidade do disco como função da distância transversal

do seu centro. Substituindo-se este potencial e fazendo aproxjL

mação de Born na equação (3.110) e ainda usando a aproximação

t f - *• \ * r ,

(3.112)

onde o termo entre chaves multiplicado por jv&llfi é a função

Ftò) « 0 modelo do disco negro propriamente dito corresponde

à escolha de um potencial totalmente opaco com raio R ou se -

ja, p<b> = 6 (K-b) onde ©1*1 é a função de Heaviside ou de-

grau, definida por

1 %>0
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Vamos tonar u* potencial um pouco «ais geralv es

colhendo

- p QlK-\>) (3.113)

onde a opacidade toma valores O < p < 1 , o valor ô corres-

pondendo a um disco transparente. A função

FM « -ilSLJdb'b1 jd*1 j^pi - i ktf S i n $ cos*1} (3.114)
• o

pode ser integrada no ângulo 0' usando-se a fórmula

FIO! « J W p Jdb' b'3o

A secçao de choque elástica,

dt K* dil- (3.116)

pode ser colocada na forma

dt I UCt' (3.117)
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onde usamos a aproximação {-t a¿ KSHI-& no sistema de centro de

massa e válida para pequenos ángulos- A comparação entre a para

metrização SÜ at A * > ? [ - b l t l ] ~ A ( i — b l t l + —) a

pequenos ângulos e modelo de disco negro pode ser estabelecida,

usanâo-se a expansão da função de Bessel

extraindo a relação.

(3.118)

e

ít
(3.119)

A secção de choque to ta l

«T . 2íí (3.120)

enquanto que a integração sobre dfufdt resul ta em

(3.121)

com T̂«* lOV =0.5 . Como vimos na secçãb 3.2, a relação

tft)(h = '5 t quando o parâmetro ^<*0 indicando absorção to ta l , cor

responde a f3» i . Mo entanto, nas colisões f p esta relação

tem um valor da ordem de 0.2$ (veja a figura 3.7) indicando

0-5 e portanto o termo modelo do disco cinza seria mais

apropriado para esta reação.
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O parámetro bis) na parametrização (3.96), cresce

lentamente com 3(i4ns) como pode ser inferido na figura 3.11,

e este comportamento pode ser incorporado ao modelo de disco

cinza, permitindo que o raio R do disco cresça com a energia.

Este crescimento em R induzirá um crescimento da secção de cho

que total, em acordo com os dados experimentais.

Exercício 3.5- Use os vrlores experimentais de CTOT e h (p.ex.:

em ?u* ~ 100 Gev/c) nos espalhamentos ^ * ? , F * ? e * * p pa

ra calcular ^ e R . Compare a secção de choque elástica obt¿

da usando-se o modelo de disco cinza com os valores experimen-

tais. Verifique se o modelo consegue reproduzir valores razoá-

veis de It) para a posição dos mínimos de d<r/dt experimental

(fig.3.12). Analise também a reação

Neste capítulo usamos um modelo muito simples pa

ra descrever as colisões hadronicas e omitimos outros modelos

que são muito importantes na análise destas reações. A omissão

mais importante é o modelo de polos de Regge, que esteve muito

em voga antes do advendo da Cromodinâmica Cuántica. Este mode

lo explora a estrutura analítica das amplitudes de transição

• faz uma extensão do momento angular para valores contínuos e

complexos. Algumas referências sobre o assunto, podem ser en-

contradas ao final deste capítulo. Outros modelos que também
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foram omitidos são os modelos multiperiféricos , os rodeios esta

tísticos para produção de pions e nas referências adicionais ao

final deste capítulo está indicada a literatura sobre estes tó-

picos.

RBFBRfiwCIAS ADICIOHAIS

Uma descrição detalhada de espalhamento das part¿

cuias e discussão das. amplitudes de ondas parciais pode ser en

contrada em:

- M.L.GOLDBBRGER e K.M.VAXS01I, «Collision Theory" (John Wiley,

M.Y., 1964).

- A.D.MARTIN e T.D.SPEARMAN, "Blementary Particle Theory* (North

Holland, Amsterdam, 1970).

Os dados experimentais para colisões hadrônicas a

altas energias, sao discutidos em varias conferencias interna-

cionais de risica das Altas Energias na década de 70 , e em par

ticular na conferencia de Batavia 1972: "XVI International Con

ference on High Energy Physics", ed. J.D.JACKSON e A.ROBERTS

(rermilab, 1972).

Em anos mais recentes tem havido um foco maior

nas reações com produção de grande momento transversal e jatos

nas colisões hadrônicas.

Orna discussão detalhada sobare polos de Kegge e
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High Energies" (Benjamin, Reading, 1973)»

M.PBRL, "High Energy Hadron Physics" (J.Wiley,

Hew York, 1974).
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IV. MÉTODOS EXPERIMENTAIS

O meio mais comum de estudar-se as propriedades

das partículas, consiste em observar-se os resultados das co-

lisões entre elas. Estas colisões são observadas na natureza,

pela interação de raios cósmicos com a atmosfera, ou com a ma

teria d. detetor, e são também, provocadas artificialmente em

aceleradores de partículas. Neste capítulo, vamos examinar

com algum detalhe os modos de aceleração de partículas e os

principais aceleradores em operação no mundo. Em seguida es tu

daremos a física da interação de partículas carregadas com

quantidades macroscópicas de matéria. Detetores de partículas

usam peculiaridades da interação de partículas carregadas com

a matéria para medir algumas de suas propriedades. Os deteto-

res encontrados com maior freqüência em experimentos no campo

da Física das Altas Energias serão descritos e algumas carac-

terísticas de sistemas complexos de detecção também serão dis

cutidos. Examinaremos ainda, alguns aparatos experimentais u-

sados na detecção de raios cósmicos, com ênfase nos aparatos

da Colaboração Brasil-Japãb. 0 capítulo será encenados com ai

gumas considerações sobre métodos estatísticos de análise de

dados em Física das Altas Energias.
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4.1 - ACELERADORES

Durante a primeira metade deste século, o estudo

experimental das partículas elementares foi feito observando-se

as colisões de raios cósmicos com os núcleos da atmosfera. Os

positrons, muons, pions, kaons, alguns híperons foram descober

tos em câmaras de nuvens ou emu1soes nucleares expostas aos

raios cósmicos. No início da década de 50, aceleradores com e-

nergia suficiente para criar novas partículas, entraram em ope

ração; em 1952 o cósmotron no Laboratório Nacional de Brookha-

ven, em Upton, N.Y., acelerando protons com momentos de até

3 Gev/c, e em 1954 o Bevatron no Laboratório Lawrence Berkeley,

na California, capaz de acelerar protons até 6 Gev/c. Neste la

boratório observou-se pela primeira vez a criação de antipró-

tons (CHA 55).

Os laboratorios de raios cósmicos são muito úteis

no estudo de reações ocorrendo a energias muito mais altas do

que aquelas conseguidas ños aceleradores, porém, estes são es-

senciais para o estudo de reações em condições controladas. Ho

je em dia, grande parte dos esforços dos físicos experimentais

estão concentrados no trabalho em aceleradores, pois permitem

estudar os processos físicos com grandes detalhes. 0 problema

maior que aflige a construção de novos aceleradores é a escalai

da nos seus custos e o crescimento nas suas dimensões físicas*
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Parte deste problema é superado pela união de varios países num

esforço comum, como é o caso do CBRN (Centro Europeu de Pesqui

sas Nucleares) em Genebra, resultado do esforço conjunto de va

rios países europeus. Provavelmente em algumas décadas a físi-

ca dos raio? cósmicos voltará a atrair a atenção de grande par

te dos experimentais, devido aos limites no tamanho dos acele-

radores que certamente acabarão se impondo.

Dois parâmetros típicos que caracterizam um ace-

lerador são a energia de centros de massa (-(•? ) disponível e

sua luminosidade. A energia de centro de massa é uma medida da

quantidade de energia disponível para a criação de partículas;

em princípio toda esta energia poderia materializar-se na forma

de partículas, porém freqüentemente ela se transformará em ener

gia cinética daquelas produzidas. A luminosidade é uma medida

de freqüência de eventos com secções de choque específicas pro

duzidos num acelerador. Se um físico experimental quiser estu-

dar um processo que tenha uma secção de choque (f , vamos su-

* JJ 33 «2

por 10mb, usando um acelerador A, com luminosidade /= 10 cm

seg~ , irá observar 1000 eventos por segundo, ao passo que se

escolher um acelerador B com/ = 10 cm" seg, observará apenas

10 eventos por segundo* Anéis de colisão tem, característica-

mente, energia de centro de massa grande, porém luminosidade

baixa em comparação com aceleradores com alvo fixo.
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Somente partículas carregadas e estáveis podem

ser aceleradas a grandes energias, e portanto, apenas feixes

de elétrons, protons, positrons e antiprôtons são injetados nos

aceleradores. Os feixes de positrons e antiprôtons são produzî

dos com fluxos de intensidade baixa e são utilizados apenas em

anéis de colisão, onde podem ser armazenados até acumular uma

intensidade alta e serem usados repetidamente. Feixes de pós:i

trons são produzidos e armazenados desde meados da década de

60, enquanto que a tecnologia dos feixes de antiprôtons só foi

jminada recentemente; o primeiro anel de colisão pp entrou'

em operação no final de 1981 no CERN, Genebra. Feixes de anti-

prôtons são produzidos em colisões pN com uma distribuição em

momentos larga , comportando-se como um gás aquecido quando vis

tos no centro de massa, e portanto devem ser esfriados antes

de serem injetados no acelerador. Os métodos de esfriamento dos

antiprôtons são complexos e sofisticados e sô há pouco tempo

foram controlados.

A aceleração de partículas eletricamente carrega-

das é feita por intermédio de cavidades de radiofreqüência. Ha

dois tipos básicos de aceleradores; lineares e síncroton. Ace-

leradores Lineares são usados para imprimir uma energia alta a

feixes de elétrons. Neles as cavidades de radiofreqüência são

alinhadas num túnel longo, e o feixe as percorre apenas uma

vez. 0 único acelerador linear de grande porte em operação pre_
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sentemente é o SLAC (Stanford Linear Accelerator Center), em

Stanford» California. Nele elétrons(e positrons) são acelera -

dos até 21Gev/c, usando 960 cavidades de radiofreqüência. 0 ga

nho de energia em cada cavidade é da ordem de 22Mev, e o acele

rador tem um comprimento de 3.3km..

Os aceleradores síncroton sao circulares e as par

tículas passam por varios ciclos antes de serem utilizadas. As

partículas sao mantidas em órbita por magnetos dipolares, cujo

campo deve aumentar em sincronia com o ganho de energia em ca-

da volta (daí o nome síncroton), de tal maneira que o raio da

órbita é mantido fixo. Os feixes de partículas são focalizados

por intermédio de magnetos quadrupolares. Estes magnetos foca-

lizam o feixe numa direção transversal ao movimento das partí-

culas» vamos dizer na direção Xy e desfocalizam na direção

ortogonal Y . Magnetos com polarização alternada obtém uma fo

calização axial resultante . Na figura 4.1 ilustramos a confi-

guração de campos num magneto quadrupolar e a configuração de

forças resultantes; a figura 4.2 é uma representação esquemátí

ca da configuração típica de um acelerador tipo síncroton.

Os primeitos aceleradores síncroton de protons

com focalização quadrupolar foram os PS (Proton Synchrotron)

no CEKNy com energia máxima de 286ev/c e raio de órbita de lOOm»

inaugurado em 1999 e o AS? (Alternating Gradient Synchrotron)no

laboratório de Brookhaven; com energia de 33Gev/c, raio de
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forçaF

Figura 4.1- Magnetos quadrupolares. a) Configuração do campo

magnético, b) Configuração de forças atuando sobre

uma partícula positiva.

129m, que entrou em operação em 1961. Estes aceleradores estão

até hoje em operação; o PS do CBRN funciona como injetor do SPS

(Super Proton Synchrotron) que entrou em operação em 1976, ace

lerando prótons até 400Gev/c, com um raio de l.lkm.

Ha um outro síncroton com dimensões semelhantes

ao SPS do CERN no FERMILAB (Fermi National Laboratory) em Ba-

tavia, Illinois nos Estados Unidos, que iniciou seu funciona -

mento em 1972.

Na figura 4.3 mostramos um diagrama do síncroton

no FERMILAB, indicando os estágios de pré aceleração do feixe,

e os laboratórios onde são realizados os experimentos.
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Mt>

Figura 4.2- Acelerador tipo síncroton.

A relação entre o campo magnético o momento e o

raio da trajetória de uma partícula com a carga elétrica do el£

tron é dada por

BíKG) x 3^ ?<6«v)
(4.1)

Para manter um próton com energia de 400Gev num anel com raio

4« 1000m é necessário um campo magnético de 13.5kg, valor que
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BooMt'

90
KM»

Figura rf.3 - SÍncroton do PBRMILAB.

está no limite da tecnologia de magnetos convencionais.No Fermi

lab há um projeto em andamento, para substituir parte dos magne

tos convencionais por magnetos supercondutores, permitinso ele

var-se a energia do 'feixe para 1 Tev (10 Gev). Nos grandes sín

crotons um pulso típico do feixe tem 2 x 10 prótons, que equ¿

6 *

valem a uma energia de 1.3 x 10 joules quando o feixe esta a

400Gev. 0 feixe tem um ganho de 2.8Mev por ciclo e a potência

fornecida ao feixe em energia direta é de 1.3Mw (Para efeitos

de comparação, a usina nuclear Angra I produz 623Mw).
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Os elétrons també» são acelerados ea síncrotonst

COBO é o caso do DBSY (Deutsches Blektronen Synchrotron) ea

Hamburgo, Alemanha Ocidental, coa energia máxima de 7.5Gev,

raio de 50m, em operação desde 1964. Os síncrotons de elétrons

sofrem uma séria limitação causada pela emissão da radiação de

síncroton. Esta radiação é emitida por uma partícula carregada

devido à sua aceleração, para manter-se em órbita. A perda de

energia por revolução de uma partícula é função da velocidade

A e o raio de curvatura R, e é dada pela expressão

¿E = (4.2)

Usando esta fórmula para elétrons ultra relativísticos temos

TUm)

ou seja, uma elétron com energia de 206ev circulando num anel

com raio de lOOm., tem uma perda de 140Mev por revolução. Num

anel de colisão são necessárias cavidades de radiofreqüência

para manter a energia dos elétrons estável. A massa do próton

ê 1836 vezes a massa do elétrons e portanto a radiação de sin-

Crotón dos protons é menor por um fator (1836) *v 10 . Por

•xemplo, os feixes de protons no FERMILAB perdem por radiação

éê síncroton 10 Kev por revolução. A radiação de síncroton pro

duzida pelos elétrons em anéis é usada em pesquisas biológicas
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e sobre materiais, pois são fontes muito intensas de radiação,

cobrindo da região ultravioleta até os raios X.

Anéis de colisão (chamados também de anéis de acu

muiação) são aceleradores onde feixes de partículas são acumu-

lados e jogados contra outros feixes criando colisões no centro

de massa (ou quasi centro de massa) das partículas. 0 primeiro

anel de colisão de altas energias a entrar em operação foi o

ISR (Intersecting Storage Ring) no CERN, em 1971. Neste anel,

feixes de protons com ene rgias de até 316ev são injetados em

dois anéis entrelaçados (figura 4.4) e colidem em oito pontos

diferentes. A energia máxima necessária num acelerador de alvo

fixo, para gerar a mesma energia de centro de massa do ISR é

da ordem de 2OOOGevJ Esta disparidade deve-se â relação entre

a energia do feixe de um acelerador de alvo fixo, E&a> e a e-

nergia de centro de massa Ecn dada por

2m Ebb * H E « * (4.4)

ou seja a energia no laboratório cresce com o quadrado da ener

gia de centro de massa.

0 anel de colisão de elétrons e positrons SPEAR

(Stanford Positron Electron Accelerator Ring) no SLAC, entrou

e, funcionamento em 1973. Este anel usa o mesmo tubo de vácuo

para acelerar elétrons e positrons em direções opostas; os



Mgura 4.4- Anéis entrelaçados do ISS. Cada um dos pontos de con

tato entre òs dois anéis sao regiões experimentais.

feixes colidem em dois pontos onde estão montados os detetores

(figura 4.3). No SPBAR os elétrons e positrons sab injetados

com uma energia de até 4Gev, e o acelerador cobre a região de

centro de massa entre 2 e 8Qev.

No DESY há também um anel de colisão e+e~, o

DORIS, funcionando desde 1974» cobrindo a região de centro de

massa até lOOev. Este anel foi seguido de outro muito maior em

1978, o PETRA, podendo atingir energias de centro de massa de

38Gev (figura 4*6). Um anel de colisão com características s¿

(Minantes ao PETRA, entrou em funcionamento em 1981 no SLAC.
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figura 4,5 - Anel de colisão SPEAR.

Um parâmetro importante na caracterização de um

acelerador é a luminosidade, definida como a razão entre o nú

mero de eventos por unidade de tempo produzidos num processo

com secção de choque definida e a secçao de choque, ou seja

Num acelerador com alvo fixo e com densidade de

núcleos f e espessura L e um fluxo de n partículas por uni-

dade de tempo incidindo no alvo, temos

HI»"1) . nfL<T (4.6)
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RF

RF

Figura 4.6- Esquema do PETRA, com o synchrotron DBSY e anel

de colisão DÓRIS incluídos.

Típicamente, n»1012( S% ) e fL *1023cm~2, e portanto a lumino

sidade /- **» f L , terá / «. 10 5cm~ seg" . Um acelerador cora e¿

tes parámetros produzirá 10 eventos/seg. por //b de seccSo de

choque. Em contraste, luminosidades típicas de anéis de colisão

e*e" s3o da ordem de J[ ~ 10 cm~ s~ , produzindo 10 eventos/seg

por jUb de secção de choque. A secção de choque para a eaniqui

lação e e" produzindo com 66ev é (T «2xlO~ cm ,
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e UM anel de colisão com luminosidade 'v/ 10 cm seg ocorre-

rá um evento deste tipo por segundo.

Apresentamos na tabela 4.1 algumas característi-

cas dos principais aceleradores em operação e na tabela 4.2 as

de alguns, aceleradores sendo planejados para o futuro.

Exercício 4.1 - Algumas teorias unificadas das interações pre-

vent a existência de bosons vetoriais pesados com massas da or-

14

dem de 10 Gev. Calcule o raio de um acelerador que possa pro-

duzir estas partículas no laboratório e num anel de colisão.

Assuma que magnetos supercondutores possam produzir campos de

até 100KG. Assumindo cavidades de radiofreqüência que permitem

um ganho de energia da ordem de 6Mev/m para elétrons e que o

acelerador produz um pulso por segundo com 2x10 protons, esti

me a energia contida no pulso e a energia necessária para com-

pensar a perda por radiação de síncroton e a potência total for

necida ao feixe.
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ACELERADOR

CERN
(Genebra)

PS

SPS

ISR

PP

PERMILAB
(Batavia)

AGS(Brookhaven) •

Serpukov(URSS)

DBSY
(Hamburgo)

SLAC
(Stanford)

DESY

DORIS

PETRA

SLAC

SPEAR

PEP

CESR(lthaca,N.Y.)
0

TIPO

PS

PS

ACPP

ACPP

PS

PS

PS

ES

ACe+e~

ACe+e"

eLin

ACe+e"

ACe+e"

ACpp

Ano
inauguração

1959

1976

1971

1981

1972

1961

1967

1964

1974

1978

1966

1973

1981

1979

RAIO
(m)

100

1100

150

1100

1000

129

235

50

30

360

3300(compr]

30

360

120

ENERGIA
(Gev)

32(Lab)

450(lab)

62(cm)

27O(cm)

400(lab)

33(lab)

70(lab)

6.5(lab)

10.2(on)

38(cm)

21(lab)

8(cm)

36(cm)

16 (cm)

Tabela 4 .1- Alguns dos principais aceleradores em operação. A

notação para tipos de aceleradores é a seguinte:

PS (proton síncroton), eS (elétrons síncroton), ACpp(Anel de

colisão pp), ACe+e"(anel de colisão e+e~), eLin(linear de e l é -

tron). A energia pode tanto ser no laboratório (lab) quando se

refere a alvo fixo e no centro de massa (cm) no caso de anéis

de colisão.
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mm**»
ínVAROM

FUMILABI1"
CBtH LIP

Brook «haven
ISABEL!*

DBSY
HBKA

• p

TIPO

PS

üCeV

ACpp

üCeV

ADep

Ano previsto

1982

1983

1988

1986

1985

1987

Raio (•)

1000

1000

5000

417

800

800

Energia (Gev)

1000(lab)

2000(lab)

170(ca)

800(en)

70(ca)

35-1-800

Tabela 4»2 - Alguns aceleradores planejados para o futuro
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4.2 - INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA

Depois de provocada a colisão entre as partícu -

las, é necessário observar-se os produtos desta reação, identi

ficando as partículas e medindo-se seus parâmetros cinemáticos.

Todos os detetores de partículas medem os efeitos macroscópi-

cos da interação de partículas com grandes quantidades de mat£

ria. Efeitos macroscópicos estão associados às interações ele-

tromagnéticas, por suas propriedades de longo alcance (efeitos

gravitacionais são desprezíveis comparados com os eletromagné-

ticos), o que impõe restrições ao tipo de partículas que se po

de observar. A princípio, somente partículas carregadas e o fó

ton podem interagir eletromagneticamente, porém muitas vezes e

feitos indiretos de partículas neutras podem ser observados e

permitem uma reconstrução dos parâmetros cinemáticos da partí-

cula neutra. 0 H" , por exemplo, pode ser reconstruido a par-

tir dos dois fótons nos quais ele decai predominantemente ( o

decaimento ti*-* 21 , tem uma fração de 98.85 - 0.005$).

Todas as partículas, exceto o elétrons e o fóton

são observadas pela ionização da matéria ao longo de sua trajjí

tória. Esta ionização será aproveitada de várias formas na de-

tecção de partículas, como por exemplo, pela medida da densid£

de de ionização num meio gasoso, a medida do ângulo da radia-

ção de Cerenkov, na forma de luz emitida por cintiladores, co-
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mo foco de nucleação de fervura no líquido super aqueci do nu

ma cámara de bolhas, etc... . Em muitas situações, luz visível

é emitida pelos átomos excitados pela passagem de uma partícu-

la carregada.

Podemos estimar o efeito da passagem de partícu-

las carregadas em meios macroscópicos, calculando o campo elé-

trico produzido pela partícula no meio. Para levar a cabo este

cálculo, vamos considerar o campo elétrico causado por uma par

tícula de carga ze, massa m e velocidade v, passando perto

de um elétron em repouso, mas ligado a um átomo, com um parame

tro de impacto b (veja a figura 4.7). A hipótese de que o elé-

tron está em repouso é razoável, quando a escala de tempo as-

sociada â passagem da partícula carregada foi muito menor do

que a dos elétrons no átomo (tipicamente, o inverso das frequên

cias características de ionizaçao do átomo).

TOmando o instante t=0, como aquele quando a par

tícula está no ponto mais próximo do elétron (ponto A, na figu
0

ra 4.7), o campo elétrico criado pela partícula carregada so-

bre o elétron é dado por

(4'8)
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m v

elétron

Figura 4.7 - Colisão de uma partícula de massa m, carga Ze, ve

locidade v e parâmetro de impacto b com um elétron

atômico.

onde £// í o campo na direção do movimento da partícula e Ex na

direção transversal. A derivação de Ej e E± ê bastante trivial

e é deixada como exercício para o leitor. Na figura 4.8 mostra

mos os campos E# e E x como função do *empo, para um valor

grande de V .

0 elétron atômico sofrerá um súbito ( At o< i/X)

impulso, na direção transversal ao movimento da partícula carre

gada, devido ao campo perpendicular, enquanto que o campo para

leio lhe causará apenas uma pequena oscilação» 0 campo transver

sal irá transferir um momento
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i

Figura 4.8 - Campos elétricos atuando sobre um elétron atômico.

/dt

2_i£
b|3 (4.9)

ao elétron atômico* A energia transferida para um elétron pela

partícula carregada pode ser calculada usando-se (4.9)
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Ô.E = »AP
2 **•

A perda de energia por unidade de comprimento atravessada pela

oartícula carregada, pode ser computada contando-se o número

de elétrons na região varrida pelo campo elétrico. Um material

com densidade f , massa atômica A, com uma média de Z ele -

trons por átomo terá uma densidade de elétrons

23

onde No é o número de Avogadro (6.022x10 átomos/mol). A per

da de energia para os elétrons contidos no tubo de volume L\t ,

raio b, comprimento dl> e espessura db (figura 4.9),

66 - AE

A perda de energia por unidade de comprimento é obtida integran

do-se sobre o parâmetro de impacto b. Usualmente, a quantidade

(4.13)

é usada como unidade de comprimento ao longo da trajetória, pois
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irá incluir toda referência a propriedades extensivas do «ate-
n

r i a l . Bsta quantidade tem como unidade g/c» . A integração de

(4.12)

dE
dX

1 H I

Figura 4.9 - Tubo com volume

0 coeficiente ^u NoeH/ii>3E .3O7Mev cm . Podemos estimar

observando que At-K^ tem uma limitação dada pela escala de tem

po dos elétrons atómicos, ou seja At.»*., ü 117 e entio
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(4.15)

O valor de b é limitado Délo conrorimento de onda de de Broglie

do electron (no centro de massa do sistema)t

A razao

onde substituimos a»^ pela energia de ionização efetiva I.

0 tratamento bastante rudimentar que usamos para

derivar a razão (4.17) conduz a um resultado bastante próximo

daquele obtido por um tratamento quântico correto (fórmula de

Bethe-Bloch),

A correção ¿ , na, fórmula de Bethe Bloch, chamada efeito den

sidãde é gerada pela polarização dos átomos mais próximos à tra

jetória, reduzindo o campo elétrico atuando nos átomos mais Ion

gínquos. Na região extremamente relativística,

¿x 2 M + cte (4



*. in -

A energia de ionização efetiva I tem como valor típico

A única dependencia da fórmula de Bethe Bloeh

nas propriedades da partícula causando ¿t ionização, está no i"a

2
tor de carga z , Portanto, podemos escrever

(-;.2o)

onde -f(̂ ) òepende do meio* Na região não relativística, onde

é muito pequeno, -dEMfc decresce como & , passa por um

mo crescendo depois lentamente (logaritmicamente) até atingir

um plateau. Na figura 4»10 mostramos as curvas experimentais

para dE/dA para várias partículas atravessando hidrogênio lí-

quido.

* radiação de Cerenkov é uma outra fonte de perda

de energia por uma partícula atravessando um meio macroscópico.

Esta radiação, responsável pela cor azulada da água dos tanques

de resfriamento de reatores nucleares, foi descoberta em 1934,

por P.A.Cerenkov. Ela está relacionada com o efeito de densida-

de, ou da polarização do meio em torno da trajetória da partí-

cula carregada e contribui para o aumento dri perda de energia

na região relativística,

Este efeito é usado para medir a velocidade das

partículas díferentec no limite relativístico. A radiação de

Cerenkov é omitida sempre que a velocidade da partícula carre-
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Figura 4*10 - Perda de energia por ionizaçao paro / / , fí , K ,

p e d atravessando hidrogênio líquido (PAR 80).

gada for maior do que a velocidade da luz no meio, ou seja sem

pre que

/5c > .Ç.
m (4.21)



onde n e o índice de refraçao do meio. A radiação emitida for

ma urna frente de onda com ângulo 0 em relação à direção de

propagação da partícula (veja figura 4 . 1 l ) t A medida deste ân-

gulo é equivalente â medida da velocidade da par t í cu la pois

co?> e - — (A oM

Figura 4.11-» RadiâçSo de Cerenkov emitida por uma partícula mo

vendo-se com velocidade (Je num meio com índice de refração n .

Por exemplo, qualquer partícula carregada atravessando a á

que tem índice de refraçao n=l,33, emitirá radiação de Ceren-

kov desde que tenha J3> 0.73*

As partículas carregadas, além de perderem ener

gia por ionização ao longo da trajetória também sofrerem esp¿i-
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lhamento coulômbico com os núcleos do meio. Este espalhamento

limita a precisão com a qual é possível determinar-se a traje-

tória de uma partícula, pois apesar de ser pouca a perda de e-

nergia comparada com a ionização, há grande transferencia de mo

mento neste processo, havendo portanto uma mudança na direção

da trajetória.

Os hadrons além de perderem energia por ioniza-

çio sofrem também absorção nuclear. Nesta absorção a energia do

hadron irá transformar-se em energia cinética dos núcleos e tam

bem será usada na criação de novas partículas.

Um feixe de partículas iluminando um certo volume

de matéria sofrerá uma perda de partículas dada por (veja figu

ra 4.12)

_ ¿ " — área de feixe bloagueada

ti área do volume irradiada

— n? de partículas no volume irradiado

área do volume irradiado

0 número de núcleos no elemento de volume QclL é

( 4 # 2 3 )

onde f é a densidade do material, A o número de massa do nú -

cleo e Ho o número de Avogtiro. Usando a definição ¿Xa

para o elemento de comprimento, estabelecemos
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Figura 4.12 - Volume adL irradiado pelo feixe de partículas.

lf (4.24)

com <T sendo a secção de choque total do núcleo. Por outro Ia

do <f tem uma relação geométrica com a secçao de choque total

per niScleon (proton ou neutron) definida por

213

) *

A integraçSo da equação (4.24) permite-nos derivar a fórmula

de absorção nuclear
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{-••$-}

onde usamos a definição

- .213

)
- .213

a - i—) A
Ao — \ L J

fill

A secção de choque tT© para o espalhamento pion-núcleon é da

ordem de 25mb, para energias maiores que 5Gevf portanto X> —

43.3A*'* (g/cm2). Ferro tem A=55.85 e densidade f =7.87g/cm3,

de modo que o livre caminho médio do pion em Ferro pode ser es

timado usando-se Kf = Xo t obtendo-se X f < - 21cm. Um feixe

de neutrons incidindo em ferro, com <So a 40mb terá XFc ± 13cm.

Na tabela 4.3 exibimos os comprimentos para ab-

sorção de neutrons com energias acima de 5Gev/c, em vários ma-

teriais. Observe que o valor experimental para absorção no Fe

é um pouco menor do que o valor calculado acima.

A absorção dos fótons em matéria envolve proces-

sos mais complexos e entre eles podemos distinguir três efeitos

a) absorção fotoelétrica, b) efeito Compton e c) produção de

pares e e~. A contribuição destes 3 efeitos paru o coeficiente

de absorção do fóton em chumbo está Ilustrado na figura 4.13.

Nesta figura, há uma descontipuidade no coeficiente de absorção

á energia de ligação de elétrons nas camadas K,L.«. do elemen-

to em consideração.
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MATERIAL

H (liq)

D (liq)

He (liq)

Li

Be

C

N

Argônio

Al

(cm)

607

273

397

100

30

38

74

53

26

MATERIAL

Fe

Cu

Pb

U

Ar

H20

Folietileno

Concreto

(ca)

10.2

9-3

9.8

6.2

67500

79

78.4

36.8

Tabela 4.3 - Comprimentos de absorção nuclear em diferentes

materiais, para neutrons com energias acima de

56ev/c.

A contribuição do efeito Comoton é induzida pelo

espalhamento elástico dos fótons em elétrons, que provoca um

deslocamento da freqüência do fóton para valores mais baixos.

Fotons com energia maior do que 2m\tC podem converter-se num

par e e~, sob a influência do campo coulômbico de um núcleo.

0 coeficiente de absorção de fótons com energias maiores do

que 10 Gev é devida predominantemente a produção de pares e+e7

Uma vez formado os pares, eles irão dissipar sua energia na for

ma convencional dos elétrons.
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10 100
tut»** po r<m>o

Figura 4.13 - Coeficiente de absorção por gem de chumbo como

função da energia.

Elétrons com energias de alguns Mev dissipam es-

ta energia pelo efeito bremsstrahlung,, ou seja pela emissão

de radiação. Esta radiação por sua vez irá dissipar-se na for-

ma descrita acima. Um elétron energético irá provocar um chu-

veiro de elétrons ao penetrar em materia, pois os fótons emitid

dos no bremsstrahlung irão converter-se em pares, que por sua

vez sofrerão i-remss trahlung e assim por di ante. 0 exame das

características do chuveiro proverao o físico experimental in-

formações sobre a energia inicial do elétron. A fórmula para
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perde de energia por unidade de comprimento por bremsstrahlung

de um elétron num material com carga Z por núcleo é dada por

i V ] <«.«>

onde Te = e Mtit<^' Integrando-se esta fórmula temos a exprés

são da dissipaçao de energia do elétron

onde *k é a distância (em J/cm ) percorrida pelo elétron e

(o termo 1/18 em (4.28) foi desprezado). Para chumbo, com Z=82

e A s 207.2 temos \J* £ 5.8g/cm (o valor corrigido para %o -

6.37g/cm2 (TSA 74)).
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4.3 - DETETORES DE PARTÍCULAS

Nesta secçao iremos descrev/er alguns dos deteto

res de partículas, usados com maior freqüência em Física das

Altas Energias. Os detetores sao usados nas mais variadas fun-

(,0 9s, e um experimento, em geral, usara v/arios tipos de deteto

res simultaneamente. No final desta secçao vamos ilustrar a i ri

tegração dos diferentes tipos de detetores em sistemas comple-

xos, descrevendo alguns destes conjuntos.

câmara de bolhas. O princípio de funcionamento

de câmara de bolhas foi descoberto em 1952 por D.Glaser obser-

vando o rastro de bolhas deixado por uma partícula carregada

ao atravessar um liquido superaquecido. Estas bolhas formadas

ao longo da trajetória são núcleos de ebulição do líquido sup_e

¡aquecido, provocados pela ionização causada pela partícula.As

bolhas crescem ate atingirem a dimensão de alguns milímetros e

são então fotografadas. O volume do líquido e submetido a um

campo maynético intenso, possibilitando a determinação do m£

mento das partículas, pela medida da curvatura da trajetória .

O feixe e injetado na câmara por uma janela (alguns mm.de aço)

e interage com o líquido, que exerce a função de alvo, além da

de detetor.

Dois tipos de líquidos são uiaüos um câmara de

bolhas:

a) Líquidos criogénicos (ou leves) entre os

quais hidrogênio é o mais importante. Deuterio também e usado

para medidas de secçoes de choque de neutrons. Nestes líqui -
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dos observe-ae diretemantt a interação do feixa com os protons

a neutrons a os afaitoa da interação nuclear, ou não existem

(hidrogênio) ou são bem conhecidos (deutério).

b) Líquidos pesados como fraon (CF3Br), propa-

no (C3H4) e misturas como CFXCU ou C¿F5CI, são úteis na ob-

servação de neutrinos pois tam uma densidade de núcleons al-

ta.

Câmaras de hidrogênio são mantidas à temperatu-

ra de 26°K, a uma pressão de 5 atmosferas. Os campos magnéti -

cos no líquido são da ordem de uma dezena de kG, produzidos

por magnetos em torno da câmara. A pressão é mantida um pouco

acima da do vapor da hidrogênio, até o momento em que o feixe

irradia a câmara. A pressão é então subitamente reduzida por

intermedio da um pistão a o líquido torna-se superaquecido.Nas

trilhas de ionização as bolhas de ebulição se formam a crescem

por 2 ms, quando os fleshes são acionados a o volume do líquido

fotografado. Segue-ae a recompressão, o líquido volta ao nor-

mal e as bolhas colapsam (veja a figura 4.14)..

As câmaraa de líquido pesado operam a temperetu

ras próximas da ambiente, porém a pressões muito altas, da or-

dem de 20 atmosferas. Na tabela 4.4 apresentamos um resumo de

parâmetros típicos dos líquidos usadoa em câmaras de bolhas.

As maiores câmaras de bolhas atualmente em op_e

ração eatão no FERMILAB (com 15 péa de diâmetro) e a BEBC (Big

European Bubbla Chambar) no CF.RN, com 3.7m de diâmetro. Fstas
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Figura 4.14 - Ciclo da operação de uma cámara de bolhas de hi-

drogênio.

duas câmaras operam com líquidoa leuea a temperaturas de 26°K

e tem volumes da ordem de 30000 - 40000 litros. Ambas geram

campos magnéticos de 40 kG no líquido, usando magnetos super -

condutores. Na figura 4.15 mostramos um evento com a produção

de um méson com charme» fotografado na BEBC.
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Tabela .4.4 - Características de alguns líquidos usados em câma_

ras de bolhas.

Câmaras de bolhas tem como virtude sua eficien-

cia em detetar as partículas carregadas produzidas numa rea-

ção, permitindo estudar os detalhes dos produtos finais de co-

lisões. Sua desvantagem é a lentidão do seu ciclo de operação

e da análise dos dados experimentais. Muitas vezes são neces-

sárias centenas de milhares de fotografias para isolar-se uma

dezena de eventos de interesse. 0 processo de análise das fot£

grafias é um processo muito lento comparado com a análise de

dados obtidos em detetores eletrônicos.
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Figura ^.15 - Um evento fotografado numa câmara de bolhas onde

ha produção de um meson com charme.
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Cintiladores são materiais que emitem luz fluo-

rescente quando atravessados por partículas carregadas (ioni -

zantes). Os principais materiais com estas propriedades são

plásticos como poliestireno, líquidos orgânicos como tolueno ,

cristais inorgânicos como N I ou C l e cristais orgânicos como

antraceno.

0 comprimento de onda da luz emitida por estes

materiais está na faixa de 3600-4800Â. Alguns materiais qua e-

mitem luz na parte ultravioleta do espectro usam dispositivos

que deslocam a radiação para o espectro visível. Em geral os

cintiladores estão acoplados com condutores de luz (por exem -

pio, lucite) que transmitem os sinais até fotomultiplicadoras,

que por sua vez amplificam o sinal» transformando-os em impul-

sos eletrônicos (figura 4.16).

Cintiladores tem uma eficiência de praticamente

100% em registrar a passagem de uma partícula carregada. A es-

cala de tempo de resposta típicos variam entre. 3 a 5 nanosegun

dos para o poliestireno a 250nseg. para N I . Cintiladores em

geral tem muito ruido (noise) ou eventos espúrios e por este

motivo são usados em coincidência. Devido a sua rapidez, flex^

bilidade e relativo baixo custo, cintiladores são muito usados

como gatilhos (trigger) de sistemas complexos de detecção.

Gatilho de um sistema á uma expressão usada pa_

ra indicar o acionamento de um sistema complexo de detecção.C£

mo a medida dos parâmetros de um evento, envolve uma grande
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Figura 4.16 - Cintilador acoplado a um condutor de luz (lucite)

e uma fotomultiplicadora (FAB 80).

quantidade tin informação, e necessário ter-se nos detetores um

sistema de filtragem de eventos, para evitar o acúmulo de ev/eji

tos espurios. fJs gatilhos de um sistema selecionam eventos de

interesse acionando os detetores quando uma seqüência pie de -

terminada de sinais é detectada. Por exemplo, em detetores de

alvo fixo poderia-se exigir a passagem de uma partícula carre-

gada no inicio P. no final do detetor.,
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Contadoras de Eerenkov. Como já discutimos anta

riormante uma partícula carregada atravessando um meio material

com a velocidade maior do que a da luz (no meio) emite radia-

ção da Cerenkov. Esta radiação forma uma frente de onda cujo

ângulo com a direção da movimento da partícula é dependente da

velocidade y . Uma partícula com 0*1 atravessando água

(n=1.33), emite cerca de 200 fótons por centímetro de trajetó-

ria no espectro visível, ou seja, cerca de 500el//cm. Isto deve

ser comparado com a perda de energia por ionização, cerca de

1 lieV/cm. Os fótons são detetados por intermádio de fotomult^L

plicadores, com eficiência típica de 10$6. A radiação de Ceren-

kov na água, produzirá cerca de 20 fotoelátrons por centímetro

de trajetória, enquanto que fotomultiplicadores acoplados a

cintiladorea de plástico produzirão cerca de 500 fotoelétrons

por centímetro de trajetória. Detetores de Eerenkov usam mate-

riais como gasea a pressões diferentes para variar o índice de

refraçao, líquidoa • também substância como aerogel. Eles são

usadoa em modos diferentes tais como:

a) Detetores de limite (threashold) oó regis-

tram um sinal quando a partícula tem velocidade acima da um H

mita estabelecido pelo material do Cerenkov (figura 4.17).

b) Detetores diferenciais, que selecionam parti

cuias com uma determinada velocidade, sendo senaíveis a um ân-

gulo específico. Contadores diferenciai» são usados para permi

tir a identificação da partículas na região de 100 GeV/c e de-

vam ter resolução da ordem de A^/p-v JO~* onde AjJ/fl » t o n í 4>

e Aê á a aceitação do detetor.
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Figura 4.17 - ferenkov dB limite (LIT 73).

Detetores de radiação de transição. Radiação de

transição e produzida sempre que uma partícula* carregada atra-

vessa a interface de duas substâncias com propriedades dielé -

tricas diferentes/ 0 efeito da radiação de transição foi pre-

visto teóricamente por V.L.Ginsburg e KM.Frank em 1946. A in-

tensidade desta radiação é proporcional a energia da partícula

atravessando o meio. A medida desta radiação permite a identi-

ficação de partícula? ultrarelativísticas em regiões onde ou-

tra? técnicas, como radiação de Perenkow, não tem resolução su

ficíentemente acurada para discrimina-las. A radiação original

mente previste ocorreria na parte visível do espectro, porém
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foi demonstrado em 1973 que ela se estende até a região de

raios X. 0 uso prático deste efeito na física das partículas é

possível pela detecção destes raios X.

A distribuição angular desta radiação e concen-

trada na região frontal e tem um máximo bem definido em

Q *v 1/Y . Esta distribuição é típica da radiação produzida

por partículas ultrarelativísticas e é encontrada na radiação

de síncroton e na de bremsstrahijng. A energia total irradiada

é proporcional a Y -

Os arranjos experimentais que utilizam este _e

feito tem cm geral, grupos de folhas de materiais como mylar

intercaladas com intervalos de vácuo ou gas. Seguindo-se ao ra_

diador vem um detetor para raios X. 0 detetor de radiação de

transição do Espectômetro Híbrido Europeu (EHS) por exemplo, e

desenhado para discriminar H/p a energias maiores que 80

GsV/c e K/P a energias maiores que 100 GeV/c e usa folhas de

mylar com 5 f* de espessura, separadas por um intervalo de 0.1

mm. As folhas são agrupadas em conjuntos de 450 folhas e esta

parte do detetor tem 21 conjuntos em um volume de 3.5 x 2.0 x

l.Om3.

Câmaras de faísca foram as precursoras de siste

mas mais avançados para a detecção eletrônica da posição de

partículas carregadas. Nestas câmaras, os eletrodos formados

por placas condutoras são mantidos a uma diferença de potencial

grande, separados por intervalos da ordem de lcm, e preenchi -



1
d'.-s? por qases jnertgs como He, Ne ou Ar. A diferença de poten-

cial entre os eletrodos é da ordem de 2 a 3kV. A partícula c«£

vecfñtia atravessando o plano de eletrodos deixa uma trilha ioni

?2-Ja, que estabelece um caminho para uma descarga elétrica

(faísca) entre eles. (Figura 4.18).

fi£'jra_4^i8 Diagrama de uma cãmaia de faísca
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As faíscas podem ser detetadas visualmente por

intermédio de um filme fotográfico ou por um sistema de TV, ou

então por transdutores (p.ex. cristais piezoeletricos ) que

transformam o pulso sônico gerado pela faísca num sinal eletrô

nicOt ou ainda diretamente pela detecção eletrônica dos pulsos

de corrente nos eletrodos.

0 período do ciclo de uma câmara de faíscas es-
' —4 —5 »

ta na faixa de 10 - 10 seg.. Este tempo e limitado pela ve

locidade de recombinação de elétrons e ions no gás entre os e-

letrodos. Este período pode ser reduzido a 10 seg. pela adi-

ção ao gas inerte de impurezas que absorvem os elétrons térmi

cos. A precisão numa câmara de faíscas é determinada pela difu

são dos elétrons de ionização com relação a posição da trajeto

ria. Esta resolução é da ordem de 0.2 a 0.8mm..

A determinação da trajetória de uma partícula

com grande precisão e fundamental para uma boa medida do momen

to, pois partículas muito energéticas imersas num campo magné-

tico sofrem uma curvatura pequena.

Aa câmaras proporcionais de muitos fios (MWPC

de "multiu/ire proportional chamber") tem um ciclo muito mais

rápido que as câmaras de faísca. Estas câmaras sao um desenvol^

vimento dos contadores proporcionais muito usados em Física Nu

clear nos anos 30. A idéia básica do contador proporcional é

muito simples: um ánodo é envolvido por um cátodo cilindrico

(figura 4.19) hsrmsticaments selado e cheio de gás. A passagem

d* uma partícula carregada deixa uma trilha ionizada que desen



1
volve uma avalanche de elétrons no ânodov mas não chega a pro-

vocar uma descarga elétrica (faísca). 0 pulso gerado pela ava-

lanche de elétrons é proporcional à ionização inicial.

Figura 4.19 - Contador proporcionai.

A configuração das câmaras proporcionais de mu¿

tos fios tem folhas planas como cátodos e fios paralelos a es-

tas folhas, funcionando como ánodos. Fm cada plano os fios são

** «*

alinhados em direções diferentes para melhor resolução espa-

cial (figura 4,?0)< Nestas câmaras o campo elétrico está sem-

pre ligado, e a avalanche de elétrons ocorre junto aos fios

(ánodos). Cada fio funciona como um contador proporcional indj»

pendente e requer um amplificador próprio» o que torna siste
mas 'f \ri¡; diimetrn ti-
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pico de 25 /J e comprimentos de alguns metros. A separação en-

tra os fios é da ordem de l-3mm e a diferença de potencial en-

tra ánodo e cátodo chega a alguns milhares de volts. Uma cama

ra proporcional de muitos fios com dimensões típicas menciona

das acima, com misturas de gas de argônio e isobutano podem

ter uma resolução temporal da ordem de 20 a 50nseg. e resolu -

ção espacial melhor do que lmm..

Cathode plants

ripura 4.2U - Câmara ^luporcional de muitos fios (MPWC)(FAB 80)

0 custo alto das câmaras proporcionais de mui -

tos fios para determinar trajetórias com precisão, muitas va-

zas • superado pelo uso das câmaras de airastamento (" drift

chambers")* Nestas câmaras dos fios são separados por distan -

cias da ordem de lcm. e nelas e medido o tempo entre o pulso
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.•j'j ::; n! íladcr (gatilho) e a chegada dos elétrons no ánodo. Co-

nhecendo-se a velocidade de arrastamento dos elétrons (da or -

dum de 50 A/.iseg.) é possível determinar-se a posição da traj£

tória com grande precisão. Nestas cámaras os cátodos sao fios

também, e há uma série de outroo fios nao ativos qua homogeni-

zam o campo elétrico na câmara (figura 4.2l).

P»rtid« MjecUxy

y
Anodt

•l.7kV

-0 5

C«¡-.odt

-1 -2 / -2-5 -3HV

L
Scintillation counter

f i g u r a 4.21 - Cámara de «rrastsroento (FA8 8C).

Cain<>'-i3 fje arrastamento &aü usadas em varias

conf i yur^ço-»8. c^ ""• peí examplu uma caixa ©m torno da região

da in t t í ragau , na forma de c i l i n d r o s ou mesmo em configuração

radiai;-/ a reg : ao ri? inr-feracfto.
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Uma evolução destas câmaras e a câmara de projj»

ção temporal (TPC de "Time Projection Chamber"). Esta câmara

tem o formato de um cilindro em torno da região de interação

com um campo elétrico uniforme paralelo ao eixo do cilindro. A

única parte sensível deste sistema são câmaras proporcionais

de muitos fios dispostas nas extremidades do cilindro. Os elé-

trons da trilha de ionização das partículas são arrastados da

maneira uniforme até os detetores no cilindro (figura 4.22) e

a diferença de tempo entre a ocorrência do evento e a chegada

dos elétrons no detetor permite reconstruir a trajetória da

partícula. Os detetores medem também a densidade de ionização

ao longo da trajetória, o que permite discriminar entre as di-

ferentes partículas.

Câmaras de correntes ("streamer chamber")são um

outro produto da evolução das câmaras de faísca. Nelas, a dij»

tância entra os eletrodos é grande (algumas dezenas de cm) e

uma díferença de potencial de 10-50 kV/cm é aplicada por perÍ£

dos de 5-20 nseg.. A ação do potencial induz a. formação de uma

avalanche de elétrons ou corrente, ao longo da trajetória ioni

zada. 0 potencial é subitamente interrompido, congelando-se as

correntes com comprimentos de alguns milímetros (figura 4.23).

A imagem da trajetória é então formada pela emissão de luz pe-

las correntes, podendo ser fotografada ou registrada via um

sistema de vidicom (TV). Este tipo de detetor tBm uma excelen-

te eficiência na detecção de muitas partículas e resolução de

muitas trajetórias, sendo a resolução espacial comparável à
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Figura 4.22 - Câmara de projeção temporal.

das câmaras de bolhas. Porém, em contraposição àa câmaras de

bolhas, as câmaras da correntes podem ser disparadas somente

em eventos de interesse enquanto que as outras registram todos

os eventos, que devem então ser examinados um a um para filtrar

os de interesse.

SOFTWARE. Os sistemes de detecção de partículas

tornam-se cada vez mais sofisticados e complexos. As informa»

çoes vindas de diferentes componentes do sistema devem ser

filtradas, cronometradas e agrupadas antea que a análise dot

parâmetros físicos possa ser feita.
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Figura 4.23 - Câmara de correntes.

Elementos como desenho e controle de sistemas,

processamento de sinais, reconhecimento de padrões ("pattern

recognition") para identificação de trajetórias e reconstrução

dos eventos devem ser integrados na conceptualização do experi

mento, ainda no estagio de planejamento.

Sistemas complexos em operação hoje em dia tem

um número de canais para coleta de informações ("read out chan

neis") que podam chegar a dezena de milhares. Isto impõe a exJL

gencia de mecanismos para pré processar a informação antes de

armazená-la. 0 limite atual da quantidade de eventos que podem
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ser registrados, transmitidos e guardados em tapes magnéticos

ou discos é da ordem de 10 a 100 por segundo. Este número deve

ser comparado com o numero de interações que podem ser regís •

4 7

trades pelos detetores» tipicamente entre 10 a 10 por segun-

do. Outro fator limitando o número de eventos que podem ser

úteis é o tempo de análise de eventos "off-line". A análise de

LID evento complexo pode levar de 0.1 a 10 segundos nos computa

oores mais rápidos e portanto o custo e disponibilidade de tem

po de computador é um fator que limita a quantidade de informa

ções que podem ser tomadas por um experimento.

Um evento usualmente envolve dezenas de milha -

res de bits de informação que devem ser transformados em quan-

tidades físicas, e para isso passam por muita manipulação. 0

controle e monitoria de um sistema complexo de detecção, do

fluxo e armazenamento de informações, os cheques e calibraçces

do equipamento, as correções sistemáticas nos dados são uma

parte wital num experimento.

Como ilustração de sistemas integrados de dete£

ção vamos descrever alguns sistemas em operação hoje:

a) Espectrómetro Mark I (SPEAR-SLAC). Este espectrómetro foi

usado entre 1974 e 1977 no anel de colisão e+e" no SLAC. 0 de-

tetor cobre cerca de 65% do angulo sólido em torno da região

de inte;ayão. 0 sistema é desenhado para detectar as partícu -

Ias carregadas que emergem da região de interação e também fó

tons. Um solenóide gera um campo magnético paralelo ao eixo

dos feixes, com uma intensidade de 15kG. 0 sistema tem um gat̂ i
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lho formado por contiladores próximos do feixe e outro conjun-

to cilindrico de cintiladores Lom raio maior (figura 4.24). Um

conjunto de câmaras de fios cilindricas encobrem o eixo do fe_i

xe e sua função e detectar as trajetórias das partículas. Cer-

cando o soleñóide ha um conjunto de contadores de chuveiros

("shower counters") usados para detectar fótons e elétrons. E¿

tes contadores são vidros de chumbo ("lead glass") ou seja, v¿

do dopado com átomos de chumbo para aumentar o Z médio. Em se-

guida vem uma couraça de ferro cuja função e prover o retorno

do fluxo do campo magnético. As únicas partículas carregadas

capazes de atravessar esta couraça sem serem absorvidas, são

os múons e por isso por fora do detetor há um conjunto de cama

ras de faíscas para identificar múons. Este detetor foi vital

para desvendar-se toda física da família das partículas com

charme ( T , fl,D,F , etc) e também na descoberta do lépton pe-

sado 5 . Ele foi construido e operado por uma colaboração de

cientistas do SLAC e de Berkeley.

Uma evolução deste espectrómetro, o Mark II es-

tá instalado no novo anel de colisão, PEP no SLAC.

b) Colaboração Eufopéia para Muons (EMC de"European Muon Coll¿

boration"). Este detetor, instalado no CERN tem como objetivo

investigar o espalhamento inelastico profundo de muons em nú-

cleos (figura 4.23). 0 detetor f»lém de medir os parâmetros do

múon, observa também os estados finais do espalhamento. 0 múon*

energético ( 300Gev) irradia um alvo de hidrogênio líquido m
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figura 4.24 - espectrómetro Mark I (colaboração SLAC-LBL)
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os produtos da reação sao analisados por câmaras de proporcio-

nais embebidas num campo Magnético (P), câmaras da arrastamen-

to (Vi), contadores de Üerenkov (C) e calorímetros hadrônicos

(H).

'li

Figura 4,25 - Colaboração Européia para Muons.

0 campo magnético envolve câmaras proporcionais (Pi) e o dete-

tor ainda tem câmaras de arraatamento (Wi), contadores de Cereri

kov (C) e calorímetros hadrônicoa. s



Zi Eãpactròmetro Hibridc EuropajJ (EHS .1B "European Hibrid 3pe£

trometer"). Este epectrômetro, mostrado na figura 4.26 e usado

por varias colaborações internacionais, incluindo um grupo bra-

sileiro do CBPF. Ele tem uma grande aceitação geométrica, comb_i

nada com uma boa resolução de momentos e uma excelente discri-

minação de partículas. 0 sistema consista de uma câmara de b£

lhas de ciclo rápido (RCBC) ou então a câmara Holebec ("holo -

graphic high resolution bubble chambers") que funcionam como

aluo, seguida de um contador de Cerenkov (SAD - Silica Aerogel

Detector) para discriminação de partículas na região de 2 a 5

Gev/c. 0 sistema ISIS (Identification of Secondary particles

by Ionization Sampling) e uma câmara da arrastamento (drift)

com sensores de ionização e sua função é determinar a trajetó-

ria das partículas e descriminar partículas com energias de a- :

té 100Gev/c pela densidade de ionização de suas trajetórias.Os '..

contadores de Cerenkot/ frontais (FC de Toward Cerenkov") ideri

tificam partículas com momentos ainda maioiss. A identificação

de partículas com momentos ainda maiores é feita pelo sistema

TRD, um detetor de radiação de transição.. 0 sistema tem ainda

dois identificadores de fótons, o IGD (Intermediate Gamma DetjBC

tor) e o FGD (Toward Gamma Detector), dois magnetos (M. e M-)
0

além de MPWC(Wi) e câmaras de arrastamento (Di).
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Figura A.26 - Espectrómetro Híbrido Europeu RCBC (câmara de bolhas de ciclo rápido), M

(magnetos), W (MWPC), SAO (contador de Cerenkou de aerogel de silica),

ISIS (sistema de identificação de partículas secundarias por amostras de

ionização), D (Cámaras de arrastamento),IGD e FGD (detetores de gamas),

TC (Cerenkov frontal) e TRD (detetor de radiação de transição)
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4.4 - RAIOS CÓSMICOS

Nosso planeta e bombardeado constantemente por

radiação vinda do espaço extraterrestre. Os componentes mais j>

nergéticos desta radiação são partículas carregadas, predominar^

temente protons, mas incluem todo o espectro de núcleos conhe-

cidos. Estes prótons (e os outros núcleos) interagem com oa nú

cieos da atmosfera dando origem a outras partículas que acabam

formando uma cascata na direção da superfície terrestre. 0 canj

po magnético terrestre tem a configuração aproximada de um di-

polo magnético e deflete as partículas incidentes nas latitu-

des mais próximas do equador. Esta deflexao age como um corte

no momento dos protons incidentes e somente partículas com e -

nergias de alguns Gev podem atingir a superfície terrestre(pa¿

tículas incidentes em latitudes mais próximas dos pólos tem

cortes menores). Os protons energéticos colidindo com núcleos

da atmosfera dao origem a pions carregados, pions neutros e

fragmentos nucleares. Os fragmentos nucleares e eventualmente

alguns pions sofrerão novas interações nucleares, multiplican-

do o processo. Os pions neutros decaem rapidamente em dois fl

dando origem a um chuveiro eletromagnético, enquanto que os

pions carregados irão decair em muons e neutrinos e alguns

unions em elétrons e mais neutrinos. A maioria destas interações

ocorrem a alturas de algumas dezenas de quilômetros e os chuve_i

ros eletromagnéticos e as cascatas nucJeares são amortecidas

pela atmosfera. Os muons devido ao efeito de dilataçao de Lo-

rentz, penetram na atmosfera até a superfície da Terra e cons_e

quentemente uma parte substancial de radiação cósmica é compos
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ta de muons. Porem, se a energia do proton primário for maior

do que lOTev, a cascata gerada por uma interação atinge as ca-

madas mais baixas da atmosfera (como por exemplo, o topo de

montanhas) e podem ser observados por equipamentos extensos. 0

espectro de energia doa raios cósmicos estende-se até "10 ev

• tem o formato indicado na figura 4.27.

Prunery

Figura 4.27- Espectro da energia primaria dos raios cósmicos.

Como ja mencionamos anteriormente, os experímeri

toa em Física das Partículas, na primeira metade deste século,

foram dominados pela observação de fenômenos originados por

raios cósmicos. No entanto, o advento dos grandes aceleradores,

no final da década dos 50, relegou a Tísica dos Raios Cósmicos
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a urn papel secundario. Os limites nas dimensões físicas dos a

celeradores e as restrições orçamentarias dos países, acabará

impondo um teto nas energias que podem ser atingidas em labora

torios, e experimentos com energias mais altas só serão possí-

veis com raios cósmicos.

Os experimentos em raios cósmicos são limitados

pelo fluxo pequeno de partículas primárias de altas energias e

pala dificuldade de reconstituir-se o momento inicial dos par-

ticipantes de uma reação.

Js experimentos atuais usando raios cósmicos co

mo fonte das interações podem ser divididos em duas classes de

acordo com a energia a que sao sensíveis:-

a) câmara de emu1são. Esta classe de experimentos á sensí

vel a reações i;om energia inicial indo de dezenas de Tev ("10

ev) até dezenas de milheres da Tev (-vlO ev). 0 principal ele

mento dos detetores destes experimentos são câmaras de emulsão

nuclear expostas aos raios cósmicos no topo de montanhas. Tip¿

cemente tem áreas de exposição de centenas de m ,

b) Chuveiros extensos. São os experimentos sensíveis a even

17tos originados na atmosfera com energias da ordem da 10 ev ou

maiores. Tipicamente tem áreas expostas da ordem de dezenas de

km .

Os principais grupos que fazem experimentos de

larga escala usando câmaras de emulsão em montanhas são* a)Co-

laboração Brasil-Japão envolvendo diversas universidades brasi

leiras e japonesas, tem seu equipamento montado no pico Chalca

taya (3220m) na Bolívia; b) Colaboração Soviético-Polonesa, mo£

tado no Pamir (4370m); c) Colaboração Monta Fuji (J750m) en-

volvendo diversas universidades japonesas.
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As câmaras da colaboração Chalcataya tem uma es

trutura de dois andares, mostrada na figura A.28. As câmaras

de emulsão são formadas a ,r >'m sanduiche de placas de chumbo e

a camada sensível for ¿da por uma placa de emulsao nuclear co-

berta com um filme de raio X (figura 4.29). Os filmes de raios

X permitem identificar rapidamente as regiões de pfc.ietração dos

chuveiros de elétrons, enquanto que as placas de emulsão nuclear

permitem a analise detalhada do chuveiro. As placas de chumbo

convertem os raios T em chuveiros do elétrons. A câmara supe-

rior tem uma espessura de chumbo da ordem de lOcm (varia de câ

mara para câmara) e uma área total da ordem de 44m . Abaixo

figura 4.2S- Estrutuia das câmaras da colaboração Brasil-Oapão

no pico Chalcataya.

desta câmara há uma camada de piche (essencialmente carbono) com

espessura de 28cm, que funciona como alvo para raios cósmicos,

sustentado por uma estrutura de madeira com espessura de 5cm.A

câmara inferior, separada da superior por um intervalo de 1.5 m

da ar, tem uma área de 33m e uma e&pes&ura de 7cm de chumbo.
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4.29 - Detetor dos chuveiros eletromagnéticos da Colabo

ração Brasil-DapSo.

Os eventos observados pela colaboração Brasil-

Oapão dívídem-se nos jatos C, que são eventos formados no alvo

de pict i e jatos A formados na atmosfera.

Uma compilação dos resultados experimenteis ob-

tidos pelas colaborações Chalcataya, Pamir e Monte Fuji podem

ser e icontrada no sumario da Conferencia de Nakhoda (URSS)rea_

Ii7ada em 1980 (BAY 81), e uma discussão detalhada dos experi-

mento» realizado» pela Colaboração Brasil-3apão foi feita por

Lattes et al (lAT 80)(veja também (McC 75)).

Os experimentos destinados a observar chuveiros
1 7

extensos, que sao sensíveis a energias maiores do qua 10 ev,

sao formados prr conjuntos de detetores espalhados por areas

grandes (<v/ dezena de km ). Estes experimentos detectar as carac

teristicas gerais de chuveiros extensos. Alguna dos grupos en-
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volvidos nestes experimentos são a Colaboração de Hav/erah Park

perto de Leeds (Inglaterra) formada por universidades inglesas

(área -v likm ), detetor de Yakutsk,na Sibéria (~25km ) e o

detetor da Universidade de Sydney na Floresta de Pilliga,na Aus

trália (~ 87km2).
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V. LEIS DE CONSERVAÇÃO

A solução de um problema em mecânica clássica

resume-se em resolver suas equações de movimento, dados um con

junto de condições iniciais. Evidentemente, as soluções das e-

quações de movimento são em geral muito difíceis de se encon -

trar. Procura-se,então, estudar as simetrias so problema para

8implificá-lo. As simetrias de um problema manifestam-se em ge

ral, na forma de quantidades conservadas na evolução do siste-

ma. Em mecânica quântica, também, o estudo das simetrias do

problema levam a uma simplificação do mesmo. 0 problema funda-

mental no estudo das interações entre as partículas é desven -

dar a natureza dinâmica delas e o primeiro passo a ser tomado

nesta tarefa é expor as simetrias das interações. Neste capítu

Io vamos estudar as simetrias das interações entre as partícu-

las elementares começando pelo estudo daquelas associadas às

propriedades do espaço-tempo ou seja, as simetrias das trans -

formações de Lorentz. Estudaremos as simetrias por inversão es_

pacial de um sistema ou transformações de paridade, em seguida

BB simetrias devido a transformação das partícula? em suas an-

tiparticulas ou conjugação de carga • ainda por inversão temp£

ral. A operação seqüencial destas transformações» paridade,cojn

jirgação de carga e inversão temporal dao origem a um teorema

muito fort-e,baseado em hipóteses bem gerais, pelo qual as inte

raçces, são invariantes pela operação CPT. A discussão será

concluída com a discussão da simetrias associadas às propríedjs

des internas das partículas.
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Iniciaremos esta discussão com uma breve revi-

são sobre princípios de invariância e leis de conservação em

mecânica clássica e quântica.

5.1 PRINCÍPIOS DE INUARIÃNCIA E LEIS DE CONSERVAÇÃO

As leis governando o movimento de um sistema

físico na Formulação de HamiIton-Jacobi para a mecânica clássjL

ca são representadas pela Hamiltoniana Hlq¡,pí,t) , função das

coordenadas generalizadas do sistema. As equações de Newton ,

que são de segundo grau no tempo, são substituidas por equações

de primeiro grau,

A evolução temporal de uma variável dinâmica

do sistema é descrita pela equação

onde podemos definir

<5H
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denominado parentes» de Poisson. Se a variável n não tiver uma

dependência temporal explícita* sua evolução sera controlada pj?

Io parêntese de Poisson com a Hamiltoniana. Cm particular, se

í A . H i , A é então unta constante de movimento do siste

•ua.

A Hamiltoniana de um sistema isolado e invariari

tt* pui translaçSo espacial, fy —*- Cj,+ áq? * ou seja

ÓH =

(í. ?i) = O (5.4)

e portanto, o momento total do sistema 7-^* * e conservado.

Se H não tem dependência temporal explícita, i.e., nao há

furças dissipãtivas no sistema, a energia (a Hamiltuniana cal»

culada com condições iniciais) é trivialmente conservada, pois

{ H»H L » O
A invariâncias de H por rotação das coorden¿

das,

<5pi

1, ••í-ul ta e m
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e consequentemente, o momento angular

Lj= £'J*qjP< (5.7)

8 conservado. Um exemplo de Hamiltoniana onde L¿ é conservado

são as com potencial central, i.e., potencial dependente apenas

de q*= <\i<\i ,

(5.8)

0 parêntese de Poisson para

tem -¿Ü proporcional a P¿ e 4-tL proporcional a q. ,

e como €'^K é um tensor completamente antiaimétrico, ele s

nulo.

A mecânica clássica pode também ser formulada

em termos do principio da mínima ação. A ação de um sistema fí

sico B definida pela quantidade

H

L(q,4,t) (5§10)

or>:je a L agí anciana LWiHit) é a transformada de Legendie da

Hami]toniana,
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com a condição ^ =

As equações de movimento, derivadas do princí-

pio da minima ação, sao dadas pela equação de Euler Lagrange,

¿L ¿ ( ÓL

A invariancia da ação por uma transformação

nas coordenadas,

it

{ ]

iaplica qua a quantidade

e conservada, i.e., independente do tempo.

Um sistema físico é representado em mecânica

quântica por uma função de onda Y , um vetor no espaço de

Hilbert. A medida de alguma variável é expressa maternaticameri

te pela ação do operador correspondente na função de onda, e

seu resultado é o valor esperado do operador. Se A é uma va -

riavel dinâmica, uma seqüência de medidas terá como resultado

Jdv Y A T , ou na notação de Dirac «¿*pAlt> .

Na representação de Heisenberg as funções de ejs

tado y são independentes do tempo e a evolução do operador

• dada pela equação
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a, - " (5-15)

onde fv'jA3 é o comutador H A — A H . Esta equação é análoga

a F ' *vão (5.2) da mecânica clássica com a substituição do pe-

j -.tese de Poisson pelo comutador j i n » A J . Analogamente a

mecânica clássica, operadores independentes do tempo e que co-

mutam com a Hamiltoniana correspondem a quantidades conserva-

das. Uma transformação no sistema pode ser representada por

um operador atuando na função de estado. Se o operador for in

dependente do tempo e comutar com a Hamiltoniana, a transforma

ção correspondera a uma invariância do sistema.

A ação de uma transformação pode ser formulada,

também, na linguagem das integrais de trajetória. Nesta lingua

gem, a amplitude de transição de um estado \^i»tj>para

é dada por

(5.16)

onde X é a ação do sistema. A variação da amplitud» do sis-

tema a uma transformação,

= ¿
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tx

Invariencias em mecânica clássica tem seus correspondentes quâjn

ticos, pois a invariância da ação quantica implica na conserva

ção da jtr~^<\'

As propriedades físicas de sistemas relativís-

ticos devem ser invariantes por transformações de Poincaré

que mantém invariante o intervalo (*X/w- $*>){'**'-$*') . Esta con-

dição impõe sobre A a relação

/\ AMm = ó<% (5.20a)

ou w j

%JA/AU/A i[ m fo»^ (5.20b)

onde

A » i A u).
A -condição /IM» X implica que

dei A- ti (3

e A"-» ^ A £ , como pode ser facilmente verificável. As

matrizes A são reais, e podem ser caracterizadas por 6 pa-

iâmvtros.. As transformações (5.19) formam um grupo denominado

o.rupo de Poincaré ou grupo de Lorentz loomoojoto caracteri?»-

àa por 10 parâmetros, 4 deles associados às translaçSes ú-s e 6
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às rotações generalizadas f\/JV . Se impusermos a este grupo a

restrição dct A = + 1 , teremos o grupo de Lorentz inomogêneo

restrito, que e um grupo de Lie. Esta restrição exclui as tran&

formações onde há inversão de coordenadas. Se V « &t, ti *i •

f* = Axu/ A , então existe uma matriz '•»• tal que

V-
(5.22)

Exemplos típicos de transformações de Lorentz

sao:

a) "boost" de Lorentz do sistema ao longo do eixo z, com

velocidade /3 tal que

Definimos

a forma:

f tal qua

• O

o

1

O

O

O

O

L

O

(5.23)

a a matriz A tara

O

0
(5.24)

b) rotação por urn ângulo 9 em torno do eixo t . As co

ordenadas transformam-se de acordo com
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V

a matriz A ttm a furma

0

oosO

coso

O

o \

0

0

(5.25)

Uma transformação infinitesimal de lorentz

d« ser escrita como

(5.27)

= ãor de Oi •=.-OÍ ~ e # sao infinitesimals. Esta transformação

qiando aplicada a um estado físico, UM) I T> ; onde (J/A) ¿ urn

op. íridor unitário, pode ser representada na forma

Ü|A)= I + 1- (^.28)

MtV B r̂  aso os geradores das transforniaçoes do grupo; Pv

coi respondendo ao operador de momento e P\JLI<J ao operador de- r£

tações geneíalízado, Esta» operadores formam uma álgebra d, Lie,
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(5.29)

3 = •*

O operador de Casimir v^P = ^ a urn invariante

do grupo; i.e.» comuta com *A> e M ^ e quando aplicado a um

estado seus autovalores independem do sistema de referência.De

finimos um operador não linear»

1\ P (5.30)

onde énpt/1 é o símbolo de Levi-Ciwita, totalmente antisi-

métrico nos índices. 0 operador í*J* obedece às regras de comu

tação:

(5,31)

« Odv J £ O para p * V

D operador W=W**^ • é também um invariante do grupo,

J~*£iJL:[£ÍiL.~.dL ~ Mostre que o operador W - ^ ' K U J * é um inva -

ríante do grupo, i.e., comuta com os geradores

^ ft
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Os geradores íAiuV pedem ser separados em dues

GlassesI

3 3

Of geradores * são responsáveis pelas transformações tipo

•boost*» enquanto que os opeiadores 3 são responsáveis pe -

les. rotações,

0 operador ? aplicado a um estado correspon-

de • do a uma partícula» tem como autnualcr a massa da partícula,

¡30 considerarnos um estado em repouso» tai que Y » <̂  °
-» •• i * 2

tecemos u i o » 0 , tA)»rft3 e w •« m 3 . O s ai
d» W serão ** tí^-^i) t onde 5 é o spin da. partícula.

A inv/'ariancia de Lorentz impõe que os a'jtovalo

res d e ? » W v v / f W+rf e ̂ «i sejam conservados, ny entsntov

como estes operadores não comutam entre si» nem todos os auto

valore» sao úteie pera caracterizar um estado. Podemos esco -

]h-?r os autovalores de geradores que comuta* entre si para ca-

1«eterizar u» estado; um conjunto de operadores que poden ser

i;<;2dos F.ÃO P p V , *M e um dos í*J f Podemos entao» rotular

um 9v.lado pelo» autovalore» I P,^l rm f 6 <, ¿J> , onde M repr¿

3i»nta nutras números quint i eos internos da partícula* Hs rótu-

los 'w p » »// são característicos dos estados, invariantes

por transformações de Lorentz*
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5.2- PARIDADC

A operação de transformação de paridade ou in

versão espacial num sistema, corresponde a trocar o sinal das

coordenadas espaciais do sistema» ou seja

A aplicação da transformação de paridade a U M função

tl=; Fl-X,t)

é tal que repetida novamente, volta a função à sua forma origjL

,t) « FtS.U

Uma conseqüência trivial desta operação, • que autofunções do

operador de paridade 90 podem ter autovalpr ± 1 , i«ef, se

Ft*,t)

então usando a equação (5.35), temos que, "7p ~ i. » tste teore-

ma é vá]ir*o para funções tipo "número-c*, funções que cometam

entie sir Mu caso de funções espínoriais (anticomutam) e ne-

CF-Kii&iio aplicer o operador de paridade » quatro vr?zes, para

IÍ{.-..• mar d função ao seu valor original, portanto os autovalo-

le? de '.w sspinor que é autofunção de V , obedecem a condi-

çao



A operação de paridade corresponde também, à

leflexão especular de um dos eixos, seguida de uma rotação de

180° em torno do eixo perpendicular ao eixo formado pela dia-

gonal dos três eixos de referência,

0 mundo macroscópico nao e invariante por re-

flexao especular, nosso lado esquerdo e diferente do direito,

as moléculas do DNA não são invariantes por transformações de

paridade. Porém, durante muito tempo se acreditou que a nature

za ao nível microscópico seria invariante por transformações

de paridade, ou saja seria impossível distinguir-se nosso mun-

do, de um que fosse sua reflexão especular, que o conceito de

esquerda ou direita quiral seria apenas uma questão de conven-

ção, não havendo nenhuma maneira fundamental para caracterizá-

las ao nível microscópico. Hoje sabemos que há uma distinção,

o mundo microscópico não e invariante por transformações de pj»

ridade, podemos usar os neutrinos para caracterizar uma esquej:

da quiral, por exemplo. No entente, a violação da invariância

por paridade ocorre ao nível das interações fracas, enquanto

que as interações fortes e eletromagnéticas são invariantes

por esta transformação.

Vamos examinar o comportamento de várias quan-

tidadea por transformações de paridade. 0 momento espacial
v , . . ' » .

transforma-se como o vetor das coordenadas

— - -? ' (5.37)

• • • • < ' ' • •' • • f '¿' . ,

enquanto que o momento angular L » •* X ̂  transforma-se como

£.-£-«- t (5.30)

• . . . •; • - • • • • * r • i ' : ' i ' . '



Quantidades vetoriais qua so transformam como

o momento angular» sao chamadas pseudovetores, ou vetores a~

xiais, am contraposição aos vetores comuns que sa transformam

como X . Uma autofunçao escalar do operador de paridade» com

autovalnr -1 é chamada pseudo escalar, Podemos extender o can

cei to da função escalar ou pseudoescalar, vatorial ou pseudo»

veturial, etc.,, para quatro dimensões, notando que t—•• t .

As propriedades destas quantidades com relação às trans»orma-

ções de paridade são mostradas na tabela (5.1), Tensores con-'

portam-se como o produto de dois vetores ou dois pseudoveto-

res, enquanto que o pseudo tensor comporta-se cuino o produto

de um vetor por um pseudo vetor. Esta reçra pode ser generali

zada para tensores de ordem mais alta i.e,, quantidades tens<>

riais podem ser decompostos nu» produto dt* vtttures e um núme-

ro par de pseudovetores, enquanto que quantidades pseudotenst»

riais contam um número ímpar de pseudo vetores. As funções .CIJ

jas piopriedadss por transformação de paridade estão descri-

tas na tabele (9.1) tem paridade bem definida, mas evidente*

mente uma função arbitrária poderá ter paridade indefinida.As

partículas coa paridade, bem definida serão descritas por fun»

çoes com as mesmas propriadadea. Por exemplo, o pfon tem 3 =Cf

a sera descrito por uma função pseudoescalarr enquanto que o

fôtnr» com l", »erá descrito por uma função vetoiial,

ñ operação da txanafoimação por paridade dife

re de transformações como translnção, rotação, "boost" de t o*

rentz num aspecto cruciei» estas transformações podem ser obt

tidas por uma seqüência finita dm p9Qu»na9 transformações a

partir d» identidad» (transformação nula), enquanto <j'j<j a
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Quantidade

Escalar (¿>l£.t)

Pseudoescalar <£>*%. t )

Vator A^t-í.t)

• * •

Pseudo vetor Av»í,t»
(Vetor axial)

Tensor • . "WlHit l

Pseudo tensor Ty^lHit)

Transformação da
Paridada

f Ao'i.t)

í - Aol^tl

\ A i*,t)

—Tio'i^t)

TUj l^«t|

-TÒOITI^I

» • « . •

Tabala (5,1)- Propriedades da transformação de paridade da

funções a paaudofunçSaa,

transformriçao da paridada a diecrata e desconexa da identidade,

portanto nãp á possível realizá-la como uma seqüência contínua

de pequenas transformações.* . , • . •
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Na Mecânica Quântica a transformação dé parada

d» irá atuar no» vetores da astado do sistem». Jt ação do opsr¿

dor d» paridad» sobre outroa operadoras será análogo V operé-

ção sobra funções, então .

= - p-r (5.39)

0 operador de paridad*, r , comuta com o opera

dor de spin 5 tem propriedades formais idênticas ao momento

angular* o ©parador r ira também comutar com 5^ f h ação do

operador ^ sobre um estado á dada por

If S> a ^|-^.&> (5.40)

onde 3 ¿ o spin do estado a ^p uma fase. Se a Hamiltonia

na da um sistema comuta com o operador de paridade, i«eft *e

O (5f41)

os eutoestados. de H podam ser separados em estados (mplTfes s

pai«s, conforme o autovalor de ̂  « Per exemplo, uma Hamiltonta,

nd com potencial central tem autoestados na í-eguinte forma

(5,42)
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A parte da função depandanta da ** , fitfCO» ¿ invariante por

transformação da paridad». A inversão de coordenadas e equiva-

lents a fazer-se as substituições

Os esféricos harmônicos submetidos a esta inversão tem o com-

portamento

Vi* ITl-e, ••«)«• I-H1 V|4n««»í) (5.44)

6 portanto, qualquer autoeatado |i.#"»> de uma Hamiltoniana com

potencial central tap paridade

Um operador par por transformação de paridade

irá conectar estados da mesma paridade, lato poda ser vistof

usando-se a propriedade

* (W (5,46)

no elemento de matriz 0*a , onde os estados »»> e \p> tem pari

dada bem definida,
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e portanto Yfl*/fl¡p = i (são reais) e W> e \p> tem mesma pari

dade. Analogamente um operador ímpar ira conectar estados com

paridade oposta. ' ::-": '

Para examinar a questão da paridade intrínseca

¿as partículas fundamentais, vamos assumir que a paridade do ua

cuo é positiva, i.e.,

?IO> = + »0> (5.4?)

A paridade intrínseca das partículas será definida como a pari

dade relativa ao vacuo.

0 fóton está associado à corrente eletromagné-

tica pela interação 6 J A*/ , onde a corrente ¿¿/ transforma-

se como um vetor sob o operador de paridade, ou seja

(5.48)

Se a corrente eletromagnética estiver associada a partículas

escalares pontuais, Jo será proporcional a carga elétrica que

é escalar, enquanto que i é proporcional ao momento da par-

tícula. Por outro lado, se a fonte dos fótons forem férmiona

pontuais com spin 1/2, como é o caso do elétron, a corrente

eletiümagnética será descrita por Y'**6v i4*' > onde T são cam

pos espinoriais» %JJ matrizes de Dirac, e esta corrente tem a

propriedade (5.48), que será demonstrada no capítulo 8. Todas

as evidências experimentais indicam que as interações eletro-

magnéticas sao invariantes por transformações de paridade e

consequentemente o campo n//'*) deve comportar-se cpmo um vetor

por tran-ífarmações de paridade,
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e tem paridade intrínseca ímpar ou " ? * —A.

Nas transições atômicas e nucleares o fóton é

emitido ou absorvido em estados de momento angular por fontes

não pontuais. Nestas transições os momentos angulares e o spin

do fotón misturam-se e somente o momento angular total do fó -

ton, }» L + 5 é relevante. 0 fóton pode carregar paridade

positiva ou negativa para cada valor de 3 , a paridade sendo

determinada pelo momento angular í da radiação que toma os

valores 3-1» 3 ou 3+1. As transições do tipo 23-pólo elétrico

(E3), com mome-.to angular X m T i i , tem paridade - (--O — l-if

enquanto que a» tipo 23-pólo magnético (M3) com í » 3 (transi -

çõee com "spin-flip"), tem peridade - (-ir-l-i) ; 0 s¿

nal (-1) sendo devido à paridade intrínseca do fóton. Quando o

comprimento da radiação é muito maior do que es dimensões do

sistema que a está emitido ou absorvendo, a radiação de dipólo

elétrico é dominante e temos transições entre estados de paridj»

de opostas. A •missão ds luz no espectro visível por átomos e¿

tá neste caso, pois o comprimsnto ds onda de alguns milhares

de A deve ssr comparado com as dimensões atômicas da ordem

de dszenss di A ,

0 >> dscai predominantemente e» dois gama»

(com fração (96.85 t 0.05)£), com vida média 6 « 0.8/10"16seg.
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Se o decaimento do n for observado em seu sistema de repouso

haverão apenas tres vetores disponíveis para construir-se a am

plitude da transição, as polarizações ¿i e €2 dos fotons e o

momento k de um deles. A amplitude de decaimento e linear em

É L e €2 , e como os fotons sao transversais temos a condição

fc.êi» K € a = o (5.50)

l natureza bosônica dos fotons impõe q.je a amp]ilude de tian-

;ição deve ser simétrica pela troca dos dois fotons, ou seja

pela troca

k y * -vi.

(5.51)

Ds únicos escalares que podemos construir sob estas considera

çríes são:

léi.6*) (5.52a)

e

l€ixlO.* (5.í>2b)

onde K é a direção de úm dos fotons. 0 primeiro pscalar (5,52

a), e par por transformação de paridade, enquanto que o outro

f ímpar. Se o H tiver spin zero, sua amplitude de decaimento

será proporcional a um destes dois escalares. Se o <|b tivesse

spin l,o estado final dos dois fotons comportar-se-ia como um

(pseudo)vetor. As combinações (pseudo)vetoriais que podemos
J • * * * •»

construir com 61 , €1 • Vc gão
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€i Ui (5.53a)

( €i.£x)k (5.53b)

(5.53c)€€

As duas primeiras combinações nao sao simétricas pela troca

(5.51) e a condição de transversalidade (5.50) elimina a ter -

ceira. Portanto» uma partícula com spin 1 não pode decair em

dois fótons ( ou mais geralmente em duas pe.cículas vetoriais

sem massa), propriedade referida como teorema de Yang (YAN 50).

0 «If4 poderia ter spin 2, porém neste caso se esperaria uma

vida média mais longa do que a observada experimentalmente.

Além disso vamos exibir logo em seguida, os argumentos que evî

denciou o spin nulo dos pions carregados, e como o • • pertence

à mesma família de isospin que eles, é razoável assumir-se que

Assumimos que a interação eletromagnética, re¿

ponsavel pelo decaimento T\—-Z%f conserva a paridade e que a

amplitude de decaimento é proporcional a <€i.é%) ou (íi*c*).k..

Para determinar a paridade do " basta medir a polarização

dos fótons. A medida da polarização dos fótons energéticos ú

muito difícil, porém Kroll e Wada («RO 55) mostrarão) que quan-

do os fótons se convertem em pares e*e~, «les guardam a memó-

ria da polarização original. 0 decaimento *• —•• e e e e ocor-

re com uma fração de 3.3x10 ( Olct1)) do total; o plano forma-

do por cada um dos pares e+e~ tenderá a ser ortogonal se u

for pteudoescalar. A confirmação da natureza pseudoescalar do
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V [ V 1} Foi Feita por Plano e seus colaboradores (PLA 59),¿

nalisarido a orientação dos planos dos pares de cerca de 100 e-

v/entos (Ti* »e*e~e+e~) detetados em câmara de bolhas.

Antes de examinar a paridade dos piona carrega-

dos vamos discutir as evidências que conduziram à conclusão de

que o pion tem spin 2ero. Esta evidência foi obtida pelo exame

da reação

p+ ?*.-*: 11 +fd

A secção de choque para ambos os processos, a mesma energia de

centro de massa, é proporcional a

(estamos assumindo o princípio da reversibilidade microscópica).

A diferença entre as secçôes de choque é devida aos fatores ci-

nemáticos, i.e, fluxo incidente %, densidade de alvos e espa-

ços de fase dos produtos de reação. 0 espaço de fase já foi com

putado no capítulo 3 e relembramos aqui o resultado,

oil
(354)

0 fluxo incidente vezes a densidade de alvos pode ser calculado

a partir de

+ (^i^ij J J (55M)

Nestas reações, como os feixes incidentes não es

tâo polarizados deve-se tomar a média sobre os spins iniciais,

9 como a polarização das partículas finais nao e medida , deve-

se somar sobre os spins finais. A reação ??—*• üd tem como fa-

tor de media sobre os spins iniciais 1' \25p-» j) f enquanto

que a reação Tíd —• fp tem como fator, jlílSn+iXiam') além
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do fator 1/2 adicional devido as duas partículas no estado fi

nal serem idênticas. A integração sobre d<xO0cm é igual para

ambos os processos, podemos então estabelecer a seguinte rela-

ção entre as secções de choque.

- 1 L
(5.55)

onde os momentos são os do centro de massa. 0 dêuteron tem

spin l e o proton spin 1/2, e o spin do píon é calculado a paj:

tir das secções de choque experimentais,

(5.56)

Ambas as secções de choque foram medidas no

início da década de 50 ((CLA 51), (OUR 51) e (CAR 5?) lecando

à conclusão de que l2SfT+A)si pu Sn- O .

A demonstração da paridade do Tl~ foi feita p¿

ia análise dos experimentos, de absorção de TI por deutério.

Panofsky e colaboradores em 1951 (PAN 51) m Chinou/sky e Sten-

berg em 1954 (CHI 54) demonstraram • ocorrência da absorção

T\ (5.57)

e também TTVd—-«»+ **»-»• % ( a reação Ti*d-— n ^ T f pod,

ria a princípio ocorrer, porém não foi observada). A análise

da absorção de pions lentos por.deutério foi feita por Wightman
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(WIG 51) e foi demonstrado que o processo de captura ocorre

quando I- 0 (BRU 51).

A função de onda do estado finei da reação (5.

57) deve ser antisimétrica pelo princípio de exclusão de PaulJ.

Como o Ü~ é absorvido de uma camada com I= 0 , e o dêuteron

tem spin 1,0 momento angular total do sistoma é igual a 1. Se

o momento angular do estado TX'H for par, l~0, £,-••, o estado de

spin deve ser antisimetrico, ou seja £>« O , e o processo

não pode ocorrer. Por outro lado, se *= i , a função de onda

de spin é par, e í>=i . Como i- 1 , a paridade do sistema TI«>

é negativa e assumindo que a reação conserva paridade, o siste

ma O também é impar. 0 dêuteron tem paridade par pois sua

parte espacial' é uma mistura de ondas S e 0 (a função de onda

de spin, com S=l também é simétrica e o princípio de Pauli é

garantido pela assimetria da função de onda de isospin) e como

o H~ também está numa onda 5, a paridade ímpar do sistema só

pode ser conseqüência da paridade ímpar do íl •»

A paridade do " não pode ser demonstrada di_

retamente, pois a barreira coulómbíca impede que o " seja ajb

sorvido por deutério. Porem,se os pions forem descritos por

uma teoria de campos s forem membros de um mesmo multipleto de

isospin, então H terá também paridad» negativa. Uma generaU

7ação deste fato pode ser demonstrada em teoria de campos é que

para sistemas de bosons, partículas e antipartículas tem a mes

ma paridade.

Ha uma hipótese nao mencionada na conclusão do

caráter pseudoescalar cos pions carregados, a de que próton» e

neutrons tem a me?ma paridade. A paridade de férmions não pode



ser determinada de maneira absoluta, mas depende de urna conven'

ção, e a paridade igual de protons e neutrons, é apenas urna

convenção, tivéssemos escolhido a oposta e os pions carregados

seria escalares. Por outro lado, a paridade negativa do ' M e

absoluta, é sua paridade relativa ao vácuo.

Podemos examinar a questão da paridade relati-

va entre protons e neutrons explorando sua estrutura em termos

de quarks. Os quarks sao conservados nas interações fortes e

eletromagnéticas e a paridade intrinspca de qualquer sabor e

arbitraria, pods ser escolhida ao nosso gosto. Por outro lado,

dernonstraremos no capitulo 8, que a paridade relativa de um

férmion e UBI antifermion e negativa, ou seja ^ ^ q = - 1 , onde

"lcj e a paridade intrínseca do quark <^ . 0 proton e formado

pelos quarks uud e 3ua paridade será ^i ^o ^d —. ̂ t "Id

com ^l indicando a paridade da parte espacial da função de

onda (devida ao momento angular Je ) . 0 neutron, formado porudd

tem paridade Wtm» **d = ^)i^ e portanto a paridadB relativa

ent»e protons e neutron é (Oo'TW (como ambos tem massas seme-

lhantes, assumimos qua tenham a mesma função de onda espacial).

A convenção mais natural e escolher ^u = "?d , pois as interfc

çoes fortes não distinguem os sabores de quarks, e assim chega_

rrjs a paridade relativa entre proton e neutron par.

Um bóson composto pelos quarks 5. b terá par¿

dade - "U "W^b (0 sinal negativo vindo de "lg = - ̂ o. ),idert

tífica à sua antipartícula composta dos quarks b a , daí

e •' terem a mesma paridade. 3a o M é uma combinação ds

quarks do tipo £ í¡ <{* e terá paridade -1 vinda das paridades

intrínsecas dos SBUB componentes, assumindo-se que sua parte
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espacial t.*ja S, urna vez que é o méson de massa mais baixa. A

paridade do D é absoluta, não depende de convenção.

A estranheza é um número quântico conservado

nas interações Portes e eletromagnéticas. Esta lei de conserva

ção é um reflexo da conservação dos sabores de quarks por es-

tas interações. A paridade de pelo menos uma partícula com es-

tranheza diferente de zero e definida por convenção (eu seja é

necessário atribuir-se uma paridade intrínseca ao quark estra-

nho). 0 mais usual é definir-se a paridade da partícula A co

mo sendo positiva, o que esquívale a escolher ")& — 4- A. . A

paridade do *< foi deduzida a partir da observação da captura

destes mésons por He em câmara de bolhas (BLü 59). Nestes

rimentos foi demonstrado que os Kacns sao absorvidos pelo He ,

formando núcleos estranhos, pela reação

- H A • *° (5.58)

onde HeA e H* são hipernúcleos com um neutrón ou um próton

substituido por um bárion lambda. Dalitz a Downs (DAL 58) de-

monstraram que o spin total, tanto do H«<\ como H A forma-

dos nesta reação, deve ser zero e portanto a paridade do K~

idêntica à doa pions.

0 2 decai eletromagneticamente pela reação

• em 0.5% dos decaimentos pelo modo

°.̂ . A + e+e" (5.60)
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O espectro de massa invariante do par e+e~ depende da paridad»

relativa do 2_ (FEI 58) « foi medido por Courant et al (COI)

63} <» Alff et al (ÃLF 65) levando à conclusão de que a, por i da

de relativa entre ~%_°/\ é positiva.

A paridade da 3L não foi determinada expe-

rimentalmente ainda, mas em geral e essumido que te» a mesma

paridade que a A . Esta hipótese depende da paridade relativa

entre o quark S e U e d , e da hipótese de que os quarks que

a compõem estejam no estado fundamental |i=0).

Exercício 5.2 - Analise a matriz do decaimento

usando para isso a paridade intrínseca das

articulas.

5.3 - CONJUGAÇÃO DE CARGA

A matéria presenta no nosso cotidiano, no sis-

tema solar, na nossa galáxia é composta de protons, neutrons a

elétrons, no antanio, se uma galáxia vizinha fosse feita de an

timatéria, não a distinguiríamos de uma semelhante à nossa(#),

a não ser observando o fluxo de neutrinos vindo dela. Isto sa

deve a invariância das interações fortes a eletromagnéticas

por conjugação de carga.

(*) Nota: Isto não é estritamente verdadeiro, pois a região de
contato entre os ventos galácticos emitiriam,radiação
gama mensurável, caso tivéssemos uma antigalaxia vi-
zinha.
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A operação da conjugação da carga, ou operação

C , transforma uma partícula numa antipartícula sam afatar

suas propriadadaa espaciais;

onda Qi raprasante todos os números quânticos internos da pa¿

tíctila( como carga elétrica, número bariônico, número leptônico

•st ranheza( ate...

Assunúndo-se que o operador Q í unitario a

qua comute com a hamiltoniana das interações fortes,

l = H (5.62«)

ou com a matriz S

CSC - S (5.62b)

podemos estabelecer que,

S \"-$> (5.63)

Ou 8*ja, se na interações fortes forem invariantes por conjuga
*

ção dm carga, o espslhamento elástico d« Tl̂ p e B f devem ser

idênticos. Porém, nâo é muito fácil prover-se alvos com piona

ou p , s a invaríância das interações fortes deve ser testada

»M outros processos. As reações
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terão no centro de maasa a relação

in* \ ÒSL JTl-n r y = nz. -.- (5-">m

desde que sejam invariantes por conjugação de carga. Este teste

foi realizado em 1961 por Xuong et al (XUO ól), e também por lié

glic et al (HAG 61) confirmando a validade da simetria por cori

jugação de carga.

Os bósons que tem seus números quânticos inte¿

ternos iguais aos do vacuo, como { , •' » / ,T ,etc... (ol> B

/° tem isospin I, porém, somente os eutovalores de I5 mudam

de sinal por conjugação de carga), são autoestsdos do operador

C . Como a aplicação de C leva urna partícula a si própria,os

autovalores de C serão ±1.

0 fóton esta acoplado às correntes eletromegné

ticas que mudam de sinal pela operação C (a carga elétrica mu

da de sinal), e portanto deve ter auto valor -"1,

Q\\y » _ |1(> (5.66)

A invariância por conjugação de carga prediz também, que o mo-

mento magnético de uma antipartícula é o negetivo do da partí-

cula.

0 autovalor de C do M° pode ser deduzido, a

partir do seu decaimento Ti —~li\ , ou seja,

(5.67)
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0 decaimento " -»3l a proibido pela inwariância por conjuga -

cao de carga, a a determinação experimental deste modo (ftUE 78)

indica que

(5.68)

COM nível de confiança de 90% ( B a a taxa de decaimento). Se a

conjugação de carga não operasse, esperaríamos uma razão da OWO.

A determinação de C , para vários mésons neu-

tros é obtida pelo exame de seus modos de decaimento. Por exem

pio, a partir do decaimento ^fS^S)—-it pode-se determinar que

de pnJO)^^u
o% que ClPmoi>

* que Clu)n«3)> = -lwnt*>,etc...

Um dos modos de decaimento do méson J/^ 13100), indo para f°il°

indicam que esta partícula é ímpar por conjugação de carga, p£

rim, este número quântico foi determinado originalmente pela

observação da interferência do Jl4* • o fóton virtual no ej»

palhamento e+e~--» J/^--^tT indicando que ambos tem o mesmo núme-

ro quântico (BOY 75) (figura 5.1).

0 elétron ou o positron isoladamente não são

autuestados do operador C , mas o positronio, um estado liga-

do de e+e~, é. 0 positronio tem os modos de decaimento observa

dos, 25 e ò\ . A aniquilação de um átomo de positronio só p£

da ocorrer numa onda S , pois o elétron e o positron sâo par-r

tícjlas pontuais. Sua função de onda deve ser ímpar pela troca

da e~ e e+ pelo princípio de exclusão da Pauli. Vamos escre-

ver a função de onda do positronio como um produto dos fatores

"y = y (espacial) % (spin) 0( (carga) (5,69)
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O.OI
3.000 3.090 3095 3 lOO 3.105

FipLira 5,1 - Interferência do J/̂  com o fóton virtual no espa-

lham en to e+»~—-jH>-*>t/y. A existência da interfe-

rência indica que ambas as partículas tem os mes*

mos números quanticos (BOY 75)

A função y (espacial) tem um fator (-1)

quando trocamos e+ e e~, a função ^ (spin) fern um fator 1-1)

e a função OC (carga) o fator C » conjugação de carga do es-

tado. 0 produto destes fatores deve ser igual a -1, pela ant_i

simetria da função de onda.

C = -1 (5.70)

e portanto o autovalor do operador de um estado de positrô-

nio é determinado por

C = (- (5.71)
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0 autovalor de **\ fótons • Cl^t^ = l~M l/|>l{>t e por outro la_

do como a aniquilaçao do positrônio ocorra no estado I»O f po

demos identificar os decaimentos

3< _ _ ò% (5.72a)

(5.72b)

onde usamos a notação Lj para o positrônio.

Um sisterr.a semelhante ao positrônio é o dos es

tados ligados charme-anticharme, cujo representante mais conhe

cido e a Jfy (3100). 0 espectro dos estados do positrônio é de

terminado pela Eletrodinâmica Quântica, enquanto que o do cha_r

mônio pela Cromodinâmica Quíntica» 0 espectro dos mesons de

massa mais baixa é difícil de st r calculado a partir da Cromo-

dinâmica Quântica, no entan:t>, - . sécala de energia da família

do chermonio, a propriedade da libe jade assintótica começa a

operar, e modelos potenciais qua inis.-.ujam uma parte coulômbi-

ca, com um termo (aproximadamente)linear para simular o confi

namento, descrevem satisfatoriamente o espectro. Os estados M

, AH
gados tem paridade (-11 (o fator -1 adicional deve-se a parida

1+5

de relativa do par CÍ ) • conjugação de carga (-1) . Os esta-

dos previstos de charmônio estão indicados na tabela 5.2, en-

quanto que os estados observadas experimentalmente com seus mo

dos de decaimentos radietivoe *s ao mostrados na figura 5.2.

Todos estes estados tem tamben rr ior de decaimento hadrônicos.

j *So ^ ^1 ^ ^

3K cr" i- r cr r
Tabela 5.2- Estados ligados da família charmônio.
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•(3685)

Figura 5.2 Estados da família do charmônio observados experi-

mentalmente e suas transições radiativas.

Exercício 5.3- Analise os tipos de transições radiativas entre

os membros da família do charmônio.

A pperação de conjugação de carga e violada pj>

Ias interações fracas. Os neutrinos participam apenas das inte

rações fracas, com um tipo de helicidade (os neutrinos tem

massa muito pequenas ou nulas e portanto helicidade bem riefin_i

da). Ds neutrinos participam das interações apenas com a sua

componente de meio esquerda, ou seja, com seu spin antiparalelo

à direção do momento. Os antineutrinos participam das inteiações

com «tuas componentes de mão direita. A operação de conjugação
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de carga nao age sobre a helicidade, e leva urn neutrino de mão

esquerda a um antineutrino de mesma helicidade, uma partícula

que não existe (ou se existir, participa das interações com a

matéria, de modo não ortodoxo).

Aa operações P e C isoladamente são violadas

pelas interações fracas, no entanto, a operação conjunta CP é

uma invariância das interações fracas. Csta invariância é ilus

trada pela figura (5.3). A invariância por CP pelas interações

fracas não é perfeita, no capítulo sobre as Interações Tracas

será discutida a violação de CP no sistema ICoko (CHR 64).

mJL.

• «Ao «.«•»<«

Figura b.i - Operação CP sobre o neutrino.
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5.4 - REVERSÃO TEMPORAL E O TEOREMA CPT

A lei de Newton

- Fl*\ 15.73)

é invariante pela inversão da coordenada tempo, desde que

nao seja dissipativa, i.e., nao dependa explicitamente de t

ou da velocidade. Uma maneira mais prosaica de dizer isto, e

que o filme do movimento da partícula controlada pela eq.(5.73)

se passado num sentido ou ao reverso gera movimentos legítimos

enquanto que o filme de um objeto escorregado num plano incli-

nado com atrito, se passado ao reverso imediatamente seria re-

conhecido como ilegítimo. A invariância por inversão temporal

é conseqüência da lei de Newton ser unia equação diferencial de

segunda ordem no tempo e não ter dependência em termos de pri-

meira ordem (velocidade), em f.

Mesmo nos problemas de mecânica estatística, o

princípio de reversão microscópica é válido. Por exemplo uma

caixa com dois compartimentos ligados por um furo, com uma con

dição inicial onde apenas um doa compartimentos estiver cheio

de molecules, as moléculas se distribuirão nos dois espaços

com o correr do tempo. Se o filme desta evolução fossa passado

ao reverso notaríamos a diferença. A razão é que a configura-

ção inicial foi preparada cuidadosamente, mas ela ocorre espori

tâneamente com uma probabilidade infinitesimal. No entanto, se

houvesse poucas partículas nas caixas, uma situação fora do e-

quilíbrio não causaria tanta estranheza (figura 5.4)



1

• • • •
• ' • • . • • :

••t. ••;!

Figura 5.4- Evolução de sistemas estatísticos: a) com muitas

partículas, b) com poucas partículas.

Por outro lado, sistemas onde ocorre difusão

do calor não são invariantes por reversão temporal, pois são

equações de primeira ordem no tempo, como por exemplo

-= IC V'T (5.74)

onde T e a temperatura e jC" o parâmetro de difusividade do

material,

A equação de SchriSedinger,

~Ò t (5.75)



- 209 -

e de primeira ordem no tempo, e portanto, nao e invariante por

reversão temporal. Porem, se as equações de movimento classi -

cas são inv/ariantes por reuersão temporal, esperamos que isto

reflita uma invariancia ao nivel microscópico. A conciliação

do conceito de rev/ersao microscópica e a equação de SchiBedin-

ger foi proposta por Wigner em 1932 (WIG 32, WIG 59). A solu -

çao deste piubleina esta em impor a inuariancia por reversão

temporal sobre a probabilidade e nao sobre a amplitude de um

processo. Denominando o estado obtido por rev/ersao temporal

por T Y ' M , a invariância da probabilidade implica que

<c¿) V> = <T<ÍM T 4 O (5.76)

ou então

$ (3.77)

A função

T^|*,O - +l*,-t) (5.78)

nao obedece a equação de SchrBedinger e e conveniente escolher

urna outra definição para o operador T. A definição

|4,-t) (5.79)

e apropriada pois obedecerá a equação de SchrHedinger e impli-

cará na condição (5.77).

0 operador de inversão temporal T, definido

por (5.79) é antilinear s antlunitário.

Se n for um operador antilinear, então
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(5.80)

onde os C* são números complexos e também

(5.81)

Esta última relação define o conjugado hermiteano do operador

antilinear " . Se o operador antilinear A , obedece: também

a relação

A-' = A +
(5.82)

então ele e antiunitario.

Exercício 5.4 - Se A e B forem operadores antilineares e C

um operador linear, mostre que AB é linear e que AC ou BC são

antilineares.

As quantidades clássicas

¿ T u

L ~ (5.83)

terão seus correspondentes quanticos
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T

TfcfT"1 - -?o? Í5.84)
t

I Lop i — — Loj>

0 spin não tem um análogo clássico, então usamos a última trans

formação (5.84) como modelo, para postular

T ê T - ' = - 5 (5.85)

Na representação de coordenadas onde f - ->•' V

T t-T V'JT'1 = J V (5.86)

• para tanto basta definir I ot VC , onde K é um operador

que toma o complexo conjugado dos números à sua direita e leva

t -»• -"t t ~T= K não a suficiente para definir a rever -

são temporal; se tomarmos o espaço das partículas com spin 1/2

a as matrizes da Pauli como operadores de spin, temos que

r̂ - T (5.87)

e não T ? T ' = - T como foi postulado em

Porem se definirmos

(5.88)
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con I^TI = 1 ° postulado (5.85) e obedecido.

0 operador T mais geral tem a forma

T « UK (5.89)

onde (j é urn operador unitario e K o operador de conjugação

complexa e inversão da.variável t . A invariâncfa por reversão

temporal vale se o operador T comutar com a hamiltoniana, ou

seja, se

k*1 ü'1 H O k = H (5.90)

Esta r,eJação de comutação pode ser usada para determinar o opje

rador U em cada situação específica.

0 operador T agindo sobre a função de onda

de uma partícula sem spin, movendo-se na direção %

trarsforma-a em

\ * * £ * ] . (5.92)

que iepiesenta uma onda mov/endo-se na direção -% . Uma part£

cuia com spin 1/2, descrita pela função de onda

e submetida à ação do operador T»"7$lK.f onde escolhamos

para tornar ^ T i real, transfoima-sa como
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o i

-i o b*

(5.94)

O operador de reversão temporal, axém de invar

ter a direção de movinento, inverte també* o spin do estado co

mo pode ser verificado e partir da (5.94)^'

Exercício 5.3 - Mpstre que o operador T atuando num estado

com spin 1/3, com projeção numa dirdçãu «tbi-

trária, inverte a projeção do spin.

A ação dp pperador T pode str sumarizada pe-

Ia seguinte relação

Tlf, «IV
i

(5.95)

Esta relação pode ser generalizada para uma função da onda da

um estado com momento angular total J ,

{-i}
¿o'*»»

(5.96)
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onde a representa os números quanticos do sistema e GT , a

transformada deles por reversão temporal. Se LT, tf ] , en

tão G T = ü

As propriedades de un sistema não mudam pela

aplicação dupla da operação de inversão temporal. Os estado com

spin 5 sao auto vetores do operador T , pois

2
= (-i)

e po r t an to es tados com um numero impar rte f PI mirins (?5= j mi'^r)

coriepondem aos eutovalorea nega t i vos . Por ou t ro l ado ,

* • *

T <D T = lD (5.98)

fe p o r t a n t o a o p e r a ç ã o de i n v e i s ã o , t e m p o r a l induz urna r e g í n de

super se l b i , ao , p e l a qual um e s t a d o i n i c i a l com um numero m p a r

Je f e n ü i o p s so pude sjofr&r t r a n s i ç ã o p a r a n i t r o «-übt-ido i;um mi-

iiiefo i¡ ' ipar d e f e rmions , , .
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Exercício 5.6- Demonstre a regra de superseleção pela qual as

matrizes de transição conectam estados, iniciais

com spin (ou momento angular) semi-inteiro (inteiro) apenas a •

estados finais com spin semi-inteiro(inteiro).

A simetria por inversão temporal tem como outra

conseqüência o princípio d° balanço detalhado (detailed balance)

já usado na análise da reação pp±?TV\d para determinação do

spin do pión. O spin do pion pode ser determinado por outros fné

todos (p.ex.: medindo-se a polarização do JU no decaimento

fl —9>)jy) ) e a reação acima pode ser usada como teste da inva -.

riância por reversão temporal das interações fortes.

O efeito rta operação de inversão temporal sobre

a corrente eletromagnética,

T fr1 - i°

ou então

implica que

JA"'*.!)""!-1 m ^ / í , - t ) (5.100)

para que a Hamiltoniana da interação eletromagnética seja inva

riante. Consequentemente a transformação do campo elétrico é

dada por

1 » E<*.-fcl (5.101)
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e a do campo magnético ,ior

(5.102)

Da momentos de dipolo elétrico, U • C , .a dipolo magnético, T. ô

de uma partícula, submetidos a inversão temporal e espacial tem

a seguinte propriedade pelas transformações:

li (5.103)

TB — ^ +^ (5.104)

Uma partícula ei ementar , com spin *'/' , não pode ter momen-

to de dipolo elétrico, se a Hamiitonianã da interação elatromajj

nética íor invariante por P e T. 0 adjetivo elementar aqui k

bastante crucial e significa que a partícula não tem estrutura

espacial complexa, e a única direção que pode ser associada à

partícula (em repouso) é a do seu spin A$l% . Se esta partícui

Ia tiver momento de dipolo elétrico, ele necessariamente terá

a direção ^ . Por outro lado, uma molécula complexa tem vá

rias direções qua podem sar associadas a sua estrutura espacial

e portanto a existencia de momentos de dipolo elétrico não in-

valida a simetria por inversão temporal*

Um teste bastante crucial para a simetria por

inversão temporal é dado pela medida do dipolo elétrico do nêu

tron, 0 neutrón e uma partícula bastante adequaria para a Medi-

da do momento de dipolo elétrico, pois não tim carga elétrica

que mascare a medida. 0 momento de dipolo elétrico (COM de

"eletric dipole moment") do neutrón poderia ser causado por
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uma assimetria na distribuição de carga no seu interior. Uma

estimativa simples cja ordem de grandeza do-EDM do neutron pode

ser feita, supondo que as interações fracas violem 7. 0 EDM se

ria o produto de 3 termos,

t D W = e d -f (5.105)

onde 6 , é a unidade de carga elétrica, d a dimensão cara£

terística da assimetria de carga. Se a assimetria fosse gerada

pelas interações fracas, d seria da ordem de CM, onde G é a

constante de acoplamento fraca e M uma massa característica

que poderíamos tomar como riendo a massp do neutror». 0 parâme-

tro \ indica a intensidade da violaçap de I e portanto,

( e cm) (5.106)

A medida do EDM do neutron foi feita peja primeira vez em 1957

por N.Ramsey e seus colaboradores (SMI 57), a o limite experi-

mental mais recente medido obtido pelo mesmo cientista e outro»

colaboradores (DRE 75) é dado por

(5.107)

As interações fracas não sâo invariantes pelas

opbi .-ít(,~es C e P; a invariância pela combinfição CP, por outro Ia

do é violada fracamente no sistema kl0-¿° e a invariância por f

presumivelmente é violada fracamente também no mfísmo sistema

(porém isto nunca foi medido experimentalmente), no entanto e£

pem-se que invariância pela operação conjunta TCP (en»-qualquer
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ordem) seja absolutamente conservada. Esta crença baseia-se nt-

existência do seguinte teorema em teoria de campos:

TEOREMA: Se:

a) As equações de movimento dos campos forem invariantes

por uma transformação continua de Lorentz;

b) Estas equações foram locais;

c) A conexão spin-estatistica usual foi valida;

. d) A hamiltoniana for hermiteana; então a operação TCP

(em qualquer ordem) e uma simetria do sistema físico.

Este teorema foi sugerido originalmente por

Schuinger (SCH 51) e LlSders (lUD 52) em 1951 e provado subsequer»

temente por outros autores (a demonstração deste teorema pode

ser encontrada no texto de Streater e Wightman (3TR 63)).

0 teorema TPC é baseado em condições gerais e

fracas e os testes experimentáis de sua validade sao muito im-

portantes, pois uma violação do teorema induzirá alterações ba_s

tante radicáis nas idéias sobre a representação matemática das

partículas.

Uma das conseqüências diretas do teorema é que

partículas e antipartículas devem ter a mesma massa. 0 melhor

teste de comparação de massas é dado por:

•' A igualdade nas massas de partícula-antipartí-

cuia para elétrons, muons e pions tem precisão entre 10 e

10 . Por outro lado a vida media de partículas e suas an¡.ipa_£
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tículas também deve ser idêntica. A medida da ra2ao entre as

v/idas médias no sistema k é dada por

= JL OOO5 ± O.OOI

5.5 - SIMETRIAS DAS INTERAÇSES FORTES

Nas secçoes anteriores deste capítulo, descreve

mos simetrias associadas a estrutura espaço-temporal das parti

cuias e a simetria particula-antipartícula. Nesta secção vamos

estudar simetrias especificas das interações fortes, que estão

associadas à estrutura intrínseca dos hadrons, isospin, estra-

nheza, charme, etc... Estas simetrias são um reflexo da compo-

sição dos hadrons em termos de sabores de quarks, i.e., são

consequeência da insensibilidade das interações fortes aos sa-

bores de quarks. No próximo capítulo vamos examinar a relação

entre estas simetrias e os sabores de quarks, enquanto que nes_

te nos restringiremos a examiná-las sem fazer referência a

eles.

A Física Nuclear teve início quando Heisenberg

postulou a existência de neutrons (em 1932) e nesta mesma épo-

ca, ele conjecturou que as interações fortes ligando o sistema

p-p são idênticas as que ligam tn-or) . Uma evidência experimen

tal para a simetria de carga das interações nucleares (fortes)

pode ser encontrada nos núcleos espelho que tem níveis de ener

gia pareció"* P01 exemplo na figura 5.5 são exibidos os níveis

de csxcitação dos núcleos ^*L\ e '$e .
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MeV

11.13

9.7

7.47

6.64

4.C5

0.470
O

TL¡

JP I

7.21
7/2- 1/2 * - 7 3

5/2'1/2 4.57 r

7/2" 1/2

0.431
0

1/2" 1/2

7/2"

3/2"
1/2
1/2

ENCfttY DIFFERENCE DUC
TO COULOMB CNCMT

TB«

Figura 5.5 - Núcleos '-spelhos *•' e ut.

Ambos os núcleos tem um cerne com a estrutura

do {.i , ao qual é adicionado um proton para formar o ' & ou

um neutron p&ra formar o *¿.¡ . Estes núcleos tam o mesmo núm¿

ro de ligações p-0 , sendo que o Be tem uma ligação p-P ej<

tra enquanto que o 7t-J tem um par ̂ '^ extra (figura 5.6).

A hipótese de simal ria de carga foi generaliza^

da em 1936 para hipótese de indeperdencia de carga (BRE 36),pjj

Ia qual as interações entre p-p , ̂--p e ^ ^ são idênticas

quando desligamos as interações eletromagnéticas, ou seja, as

interações fortes não distinguem prótons de neutrons.
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O
'Li

Figura 5.6 - Representação pictórica dos núcleos ^Qte

0 conceito de isospin foi introduzido ainda em

1932 por Heisenberg (HEI 32). 0 proton e neutron são considera

dos como estados diferentes da mesma partículas N (nucleón).Os

dois graus de liberdade do nucleón podem ser representados por

um dubleto ( P\ , e em analogia com a representação dos dife-

rentes estados de uma partícula com spin 1/2, podemos definir:

P> 2 (5.108)

0 formalismo usado para spin pode ser transpôs

to para isospin. Um estado composto por vários protons e nêu -

trons será caracterizado por um valor da isospin I e sua comp£

nente na direção 3f representados na forma IliTs^ . As dirje

ções 1,2 e 3 não tem nenhuma relação com as direções espaciais,

elas são direções no espaço interno das partículas e escolhi-

das de acordo com a conveniência, tal que o operador I3 seja
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diagonalizado. 0 proton e o neutron são representados pelos es

tados Hll» + l/*> e M»2,-'»2> , respectivamente. Um núcleo

com A núcleons e 2 prótons terá isospin

I = L I' (5.109)

or.de a soma sobre os vetores I> obedece às mesmas regras

que a soma sobre o momento angular. A projeção I 3 é dada por

A
(5.110)

0 operador de carga elétrica é definido por

Q , c(l3 + JL) (5.111)

e para um núcleo composto,

(5.112)

0 pión e um estado com 3 componentes e portan-

to I»l. Podemos identificar então,

n° = i i,o> (5.113)

re » ii.
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e o operador de carga com

Q= e l j ( 5.114)

Os barions, como o proton a o neutron sao con-

servados nas interações, podem transformar-se entre si, mas

nunca desaparecer. Eles tem associados a si um numero quantico

que e conservado pelas interações fortes eletromagnéticas e

fracas (#) e por convenção vamos atribuir-lhes o numero bariô-

nico B=+l e consequentemente, suas antipartículas terão B=-l.

Os mésons podem ser criados em profusão e portanto tem 8=0. Os

operadores de carga (5.111) e (5.114) podem ser expressos de

uma forma simples,

(5.H5)

Uma função de onda de dois núcleons deve ser

totalmente antisimetrica, pelo principio de Pauli. A função de

onda total deve incluir a componente de isospin, e pode ser sja

parada na forma

(espaço) O( (spin) X (isospin) (5.116)

(assumindo-se que os diferentes espaços estejam desacoplados,

uma hipótese nem sempre apropriada para a parte $ 0¿ ). 0 dêu-

teron, composto de um proton e um neutron, esta numa onda espjs

ciai S (com uma pequena mistura de onda 4 ) « portanto

Nota: Teorias grande unificadas prevêem interações fraquíssi -
mas que violam o número bariônico. Estas teorias prevêem

uma vida média para o proton de 0(10 anos) (SHE 80).



(espacial) é simétrica, mas tem spin total 1, portanto

CÁ (t;fi in) também é simétrica e pelo princípio de Pauli, 9\ (isĉ s

pin) dev/e ser antisimetrica ou seja 1 = 0.

A conservaç~ao do isospin pelas interações foj:

tes pode ser expressa pela relação de comutação,

[Hf.r , I ] = O (5.117)

As interações eletromagnéticas nao conservam o

isospin I, no entanto conservam 1^ , i.e.,

(5.11B)

[H(pr +Hem, 1,,]= O

A conservação de I 3 está associada à conservação da carga e

número bariônico.

A reação

He +T1° (5.119)

nao conserva isospin pois X» ~Xv? «0 , enquanto que o isospin do

V\ p 1. A secção de choque experimnntal para esta reação e

pelo menos duas ordens de magnitude menor do que seria de se

esperar, caso ela fosss mediada pelas interações fortes, deve

então ocorrar por um canal eletromagnético.
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Se a simetria de isospiri não fosse violada, pja

deriamos esperar que multipietos de isospin fossem degenerados

em massa, porem, como a violação e provocada pelas interações

eletromagnéticas, podemos esperar variações de massa dentro de

jm multipleto tais que

OUl (5-120)
rrr\

3a mencionamos anteriormente que o isospin tem

propriedades formais idênticas ao spin, podemos então definir

operadores de criação e destruição da componente I :

O

O

(5.121)

r - X

Podemos representar os estados 'JL^a^em ter

n,08 dos dois autoestados de isospin 1/2, que rotulamos do se-

guinte modo: .

?=

rr\m
(5.122)
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Estes rótulos nao indicam rv.cessariamante o proton e o neutron

e por exemplo, no proximo capitulo, estes estados serao ident¿

ficados com os quarks 0 e d . Se estivermos construindo as

funções de onda de nucleons, e ¡tao e apropriado identificarmos

p e n com o protón e o neutron respectivamente. Os operado

res 15 , It agindo sobre p e n resultam em;

n = ? (5.123)

T- p = H > T_ n = O

As funções de onda com isospin mais alto podem

ser construidas a partir da representação básica, juntando-se

um cordão de vetores básicos (p e n ) numa ordem definida e opj»

rando nestes estados com os operadores de criação e destruição

de isospin. Por exemplo,

(5.124)

onde os índices 1 e 2 indicam a posição de P no cordão. 0 op£

rador I é definido por

X « ílií + Til) (5.125)

onde I*'*) só age sobre os vetores coin índice J , e assim;



ou ainda
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Exercício 5.7 - Construa os vetores |3/í.iTs> , obtidos a pa¿

tir de 13/Z . 3/3. > = piií ?n\ pi*) e tam-

bém os vetores lllX.I»> formados pela combinação dos tres e-

lementos fundamentais (diz-se 1/2 « 1/2 <ã) 1/2) (Os estados

devem ser ortogonais a

Exercício 5.8- Construa os vetores 1 2>la> , ti

foimados pela combinação de quatro vetores basi

COS.

A combinação pión nucleón (ÜM ) pode ter isos-

pin 3/2 ou 1/2 e para determinar-se esta composição, basta fa-

zer uso dos coeficientes de Clebsch-Gordon, como está indicado

na tabela 5.3.

PT3

- 5

A-

5-

iTfn>=

Tabela 5.3t Coeficientes de Clebsch Gordon para o sistema íT Isl
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A Hamiltoniana das interações fortes conecta

estados iniciais e finais de mesmo isospin e poderá quando mui

to depender do operador I (veja o comutador (5.117)). Podemos

usar esta propriedade para estabelecer relações entre diferen-

tes canais de espalhamento (quasijelasticos do sistema U-K» .

Definimos as amplitudes

\

(5.133)

A amplitude do espalhamento elástico de ll̂ p e

D f| depende apenas de M^ , e ambas tem a mesma secção de

choque,

- (fín-n— rrn) = im 5\V (5.134)

onde o fator f inclui os fatores de fluxo ue2es densidade

da estados iniciais e o espaço de fase das partículas finais

Por outro lado,

e também

(5.135)

(5,136)



- 230 - " I
Usando as definições de (Ti , $x a ^5 pode

mos estabelecer a seguinte relação entre as secçoes de choque

Ha duas situações limite para esio ilação

a) M3 » Mv onde

^ r <Ta:Ç"5 = 5: 1 : 2 (5.138)

e
b) M* « Mi onde

í\: <Tx* <TT> =O*. 1 : 1 (5.139)

A relação entre Ws e W L é dependente da energia e varia muito.

Por exemplo, para energia total no centro de massa da ordem de

1240 Mev, as amplitudes são dominadas pela componente M 5 ,pois

nesta região temos a ressonância A (1236) com isospin 3/2. A

energias mais altas e necessário fazer a decomposição da ampl_i

tude em ondas parciais e analisar as componentes ttj e Mi que

terão comportamento diferente para cada i .

As propriedades de isospin de um hadron refle-

tem sua composição interna em termo? de quarks Ü e d que são

estados d» isospin |llli Ml> % lUl,-l/a>, respectivamente (por

convenção). 0 fóton por outro lado nao tem isospin bem defini-

do, pois acopla-se a hadrons com isospin 1 como é o caso dof ,

como a hadrons com isospin 0 como o (0 ou y , e por isso as

interações eletromagnéticas nao conservam isospin (as intera -

çoes eletromagnéticas sio necessariamente me dia ría a por fotons

reais ou virtuais). 0 foton e uma partícula elementar, não tem
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uma estrutura interna composta por quarks, apesar de acoplar-se

a eles, e por isso não faz sentido atribuir-se isospin a ele.

Além do isospin, os hadrons também tem outros

números internos como e o caso da estranheza. A estranheza e um

número quântico violado pelas interações fracas e reflete a pre

sença de um outro sabor de quarks que pode compor um hadron, o

quark s. 0 méson K tem estranheza diferente do K e como a

rotação no espaço de isospin nâo muda os outros números quânti

cos, eles devem pertencer a multipletos de' isospin diferentes.

Os káons neutros ocorrem com duas componentes com estranheza

diferentes, o Ko e o Ko , e é natural designar ao sistena de

káons os seguintes multipletos de isospin:

(5.140)

0 bárion estranho A (1115) não tem nenhum es-

tado estranho com massa próxima (i.e., ÔW^lOMev), portanto,

tem isospin I=*0. Por outro lado, a família £ , que como o /\

tem S=-l, ocorre em três estados de carga, 2 , X e ¿- e por-

tanto deus ter 1*1. Os fcárions com S=-l, estão então nos seguijn

tes estados de isospin,

A» |o,o>

5 - - i (5.141)



1
As partículas H com estranheza S=-2 ocorrem

em dois estados de cama e são designados pelos seguintes esta

dos de isospin: t

5- -2 (5.142)

As partículas com 5/0 não obedecem a relação

para o operador de carga. Porem isto pode ser remedia-

do, se substituirmos 8 em (5.115) por B+S, como pode ser facial

mente verificado. 0 operador de carga fica agora

0 . e [ I3 + ^ ) (5.143)

Usualmente é definida a quantidade

s B+S (5.144)

denominada hipercarga, e o operador de carga é reescrito como

que toma o nome de relação de Gell-Mann Nishljima (GEL 53, NIS

53). Esta relação foi formulada antes da observação experimental

da 2 e da ¿L. , mas estas partículas foram previstas por

Cell ¡"lann, em 1956 (GEL 56), estudando »s relações entre l e y

tais que IUlá.1 . Nesta ocasião ele piopos também a existência

de dois outros bárions com X i ~ O , um com S»-3, chamado X I

e o outro com S*l, o ¿ . Mais tarde (1963) com a proposta do

"Eightfold Way", que será discutido no próximn capítulo, Gell-

Mann pode estimar • massa do £i (observado em 1964) e abundo-
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nou a previsão do 2 .Ha uma maneira bastante sugestiva de

dispor gráficamente os multipletos de isospin para diferentes

estranhezas, que esta mostrada na figura (5.7).

Figura 5.7- Multipleto» de isospin para diferentes : a) me-

sons, b) tiarions.
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Além de estranheza, as partículas tem timbea o

número quântico charme, refletindo a presença do quark com sa-

bor charme, mas deixaremos a discussão deste numero quantico

oara o proximo capítulo, onde discutiremos os diferentes sabo-

res de quarks.

Exercício 5.9- Mostre as relações existentes entre as secçoes

de choque de todos os canais II Kl —•KX. a urna

dada energia. Faça o mesmo para os canaisXlJ-•-*~T» X.

Exercicio 5.10 - Assumindo que sao disponíveis feixes de K ,

e K e alvos N, mostre os possíveis canaii

para a formação de =- e da £C .

Exercício 5.11- 0a mésons com charme C=lf 5=0, D
+(l868) e D°

(1863) forman um dubleto de i sospin 1/2 com D*

tendo I =+1/2. Por outro lado é conhecido o bárion Ac (2273)

com C=l, S=0 que tem isospin 0. Inclua o número quântico char-

me na relação de GellMann Nishijima e estude todas as possíveis

combinações de partículas com C/ 0 (e S¿0) tais que l&K2,3ál

e B ~ O ou i . Exiba os multipletos para cada valor de C na

forma indicada na figura 5.7.

5.6 - PARIDADE G

A simetria de conjugação de carga pode ser as-

sociada a invariancia por rotação no espaço de isospin pera

foiçar uma simetria de muita utilidade na física dos hadrons,

a paridade G» A paridade G é definida por uma rotação de 18Ü°

em turno do eixo 2 no espaço de isqspin, seguida da operação de
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G 2 C (5.

A rotação em torno do eixo 2 de isospin leva urn estado com

T ^-la » enquanto que o operador C também leva I3--*—13 e

as duas operações em seqüência levam I^ ~*"^3 . Portanto es

tados carregados podem ser autoestados do operador G. A rotação

de isospin não altera números quânticos como B,S,C,..., porém

a conjugação da carga inverte seus sinais, e por isso, somente

sistemas com B=S=C=...=Ot sao autoestados de G.

A rotação no espaço de isospin (para I intei -

ros) á equivalente a rotação no espaço usual, onde um estado

\ í,m\> pode ser representado por esféricos harmônicos. A rotja

ção de 180° em torno do eixo ^ , tem como conseqüência,

rotíT
lomo d« ¡

= (-1)'
i-on

(5.146)

e analogamente definimos

(5.147)

(para I inteiro). Como em qualquer transição o i é conservado

nao precisamos incluí-lo em (5.147) pois terá o mesmo valor

nos estados inicial e final.
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Um estado nucleon-antinucleon sofrendo a opera

ção de conjugação de carga, tem autovalor

S > = (-1) *5 !KÍ

como ja foi visto anteriormente, e portanto

¿+5-I-I

(5.148)

onde usamos a convenção

(5.149)

(5.150)

P paridade C do H é +1 ( n°-»2Í ) e portanto

= - \~ft*> (5.151)

Por outro lado, usando-se a convenção (5.150) podemos determi-

nar que

G i n * > = - in*> (5.152)

Como a paridade G é multiplicativa,

A reação p + r> -»- ñ + H ocone no canal I=i e

portanto o estado final tem G=-l e portanto, a cumbinaçâo X +

S+I do estado inicial deve ser ímpar e l+S, par. 0 estado fi-

nal está numa unda * e sua paridade é (-1) , enquanto que

a paridade do estado inicial é (-1) , e a conservação de mo

mento angular impõe que S=l. Portanto esta reação só pode

rer no canal p (ou ondas ímpares mal» altas) de pn , com o

siatfeina M»°íO numa onda 5 .
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A partícula ^ (549) decai em dois gamas, por-

tanto tem C=+l, por outro lado, como nao tem nenhuma parceira

carregada, tem 1=0 e portanto G=+l. A conservação de paridade 6

proibe o decaimento ft\~m' ¿<l B a conservação da paridade G su-

prime o decaimento "¡ —» 3fi . Portanto, o decaimento ^ — • 3H é

eletromagnético e comparável com o decaimento ^—• 2fi . Experi

mentalmente, BlT~ 2ií)*3«£enquanto que &W1 — »»)- 5 t í %

0 estado ligado CC , Jly (3100) tem os núme-

ros quânticos S=*l, I =0 e 1=0 e consequentemente G=-l. A con-

servação da paridade G impede o decaimento Y~"" 2»l (este de-

caimento pode ocorrer eletromagneticamente, mas tem um fator

adicional de supressão pois os pions estão numa onde p ). 0

estado Jlty irá decair predominantemente em um número ímpar de

pions em comparação com o número par, pois são os decaimentos

permitidos pela conservação da paridade G. Porém, as razões de

decaimento deste estado para um número par de pions, não são

neglígíveis, pois o decaimento forte é suprimido pela regra da

Okubo-Zu/eig-Iizuka, sendo comparável aos decaimentos oletromajj)

néticos onde os argumentos de conservação de paridade não se

aplicam.

Exercício 5.12- Analise o sistema pf e seus possíveis modos

de decaimento em 2 e 3 pions (escreva os nume

ros quânticos dos diferentes modos). 0 modo de aniquileção

pç» —» Tf3!!0 não é observado experimentalmente. Interprje

te este fato.

Exercício 5.13~ Analise os modos de decaimento forte em pions

dos estados ligados CZ (veja tabela 5.2)
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Exercício 5.14 - Examine as reações abaixo e indique qual o

tipo de interação pelo qual elas procedem,as

regras de seleção que estão em operação no caso de reações prcñ

bidas (p/ cada tipo de interação).

a) íl f[ -> V< P i) ' *

b)

c) n p

d) VCof

e) f?

f) d 4

g) àâ

h) ^"P

p —

^ T~f

k) f»

1) U)»

m) Ç'*

n) V

1" u

XoA°
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VI. SIME¡RIAS UNITÁRIAS

No ultimo capitulo discutimos yarins exemplos

de transformações que mantém as propriedades físicas do um

sistema invariantes. Em particular, discutimos as transforma-

ções de Lorentz e rotações no espaço de isospin, que são con-

tínuas. Neste capítulo v/amos examinar com mais detalhes a es-

trutura matemática subjacente as transformações do simetria,

i.e.. teoria dos grupas de simetria.

A profusão de partículas elementares descober-

tas na dr?c.5ria de 50 eram classificadas de acordo com seus nú-

meros quânticos internos, spin, ieospin, Bstranheza, e t c . .

porem, faltava um elemento unificador desta ordem. Y.^e'eman

(NfE 61) e M.Gellinann (GEL 62) propuseiam, em 1961, um esque-

ma de classificação, conhecido como "Eight-Fold Way", incorpo

rando isospin e estranheza num mesmo multipleto. Esta idéia

foi pioneira no uso de simetrias unitárias no estudo daa par-

tículas elementares, e foi precursora do modelo fi quarks, pro

posto alguns anos depois.

Neste capitulo faremos uma breve revisão de teo

ria dP grupos, e depois especializaremos no estudo de grupos

unitários. Discutiremos algumas regras mneunirjpicfis para o cal

culo da dimensão e de produto de representayõen. Estudaremos

o modelo a quarks e alguma das suas conseqüências rias reações

mediadas pelas interações fortes. Conclui i fj.nos com algumas cori

• ideiaçoes sobre a quebra de simetria no espectro rJas partíru

Ias elementares.
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6.1- TEORIA DE GRUPOS

' .14

Um conjunto de elementos |Q.,b,C»««« forma

um grupo G, quando é definido o produto entre quaisquer dois

elementos do conjunto, tais que os seguintes postulados sejam

obedecidos:

a) CLb = C

onde

b) identidade, entre os elementos do grupo existe e tal que

para qualquer G €. G ,

O.e =e a=s a

c) inverso, todo elemento O. € G tem um elemento inverso

0TA6 6 tal que

or1, a = a-a'1 = t

d) associatividade, se O-, b e C € 6 , então

{ (a.b).c ) = (a. Cb.

Exercício 6.1 - Mostre que o conjunto de permutaçoes

(1 2 3\ , (1 2 3\ , (1 2 3\,/l 2 3\ , [l 2 3V e f 1 2 3) ,
\1 2 3 ) \l 2 3/ \l 2 3j [l 2 2) [ 1 2 3) [ 1 2 3/

mam um grupo. O produto de duas permutaçoes e definido por

/ a b c w a' b1 c' ) _ ( a b c \
v a' b'c1)" \an b" C) ~ \ a- b" c11 /

Exercício 6.2 - Mostre que o conjunto de matrizes

formam um grupo.
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Grupos com um numero finido de elt-mentos, como

o grupo de permutações, são ditos finitos. Grupos onde os elj»

rentos sao caracterizados por parámetros que tomam valores con

tmuos, como no exercício 6.2, sao ditos continuos.

As matrizes quadradas com dimensão t\*.T\ for -

mam um grupo com relação ao produto usual de matrizes, se o

Ò €T A #*0 para toda matriz A pertence ao grupo G (condi-

ção de existência da matriz inversa).

Q grupo de matrizes

_ / cose
cose

onde 0^-Q-^ 2U , deixa invariante a forma 'Xi "+ %% com 'X, 6

e a transformação definida por

Este grupo e denominado 0(2) ou grupo ortogonal com dimensão

2.

Ha uma grande variedade de grupos que podem ser

representados por matrizes regulares (de+Af'O) de grau T\

(dimensão T\ f>f\ ) com elementos ieais ou complexos. Alguns e~

xomplos são:

a) Grupo linear geral, 6 N , C ) formado por matiizes

regulares com dimensão ^ e tendo elementos com-

plexos. Este grupo é caracterizado por 2n parâ-
2

metros, corresporidendo aos n elementos comple -

xos da matriz. 0 grupo (Gl.(n,c) tem um subgrupo

real, UL(n,R), caracter i.zado prir n parâmetros.



b) Grupos unitarios, L)(n), formado per matrizes que

mantém invariante a forma /. ¿¿ ¿¡ e tais que

—1 + ' ~ ~ 2
U = U . Esta ultima condição impõe n restri-
~ 2 *•

çoes sobre os 2n paramtros que caracterizam
GL(n,C), resultando então, que U(n) é caracteri-

2

zado por n" paramtros. J numero de parámetros

que caracterizam os elamentos de um grupo é dema

minado a dimü.isao do grupo. 0 grupo U(n) tem di-

mensão n . As matrizes A €. Ul'A) obedecem à rela

ção A+A = I, que impõe sobre os elementos de ma-

triz Gij a condição

(6.3)

ie portanto . 0 dotr.ir.ic dos parâmetros

que caracterizam cada elementos do grupo é limi-

tado e este grupo é dito compacto

c) Grupo unitário especial, SL)(n), é formado pelo

conjunto de matrizes unitarias cujo determinante

é igual a 1, ou seja, cJe^A- i para todo A t5Üln)

Esta condição impõe uma restrição adicional aos

parâmetros das matrizes do grupo unitario e por-

tanto a dimensão do grupo SU(n) é n -1. Este gn¿

po é particularmente importanto no estudo das pa_r

tículas elementares pois é característico de muj^

tas simetria fundamentais.

d) Grupo ortooona], 0(n), é formado pelo conjunto de

matrizes que manv.em .invariante o produto Í. ^

onde >̂í são elerrentos reais e a transformação é

análoga a (6.2). As matrizes reais AéOh) obede-

cem a relação Ar - f\~ (o oobrescrito T indica
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natriz transposta). 0 grupo 8 caracterizado por

fUtfl-i)/ 2, parámetros reais ( n elementos menos n

restrições dos elementos diagonais menos (o¡--or>)/2

restrições sobre elementos fora da diagonal). Ds

elementos de 0(n) obedecem a condição (deTA I = 1

, portanto

= ti (64)

0 grupo 0(n) admite como subgrupo 50(n) formado

pelas matrizes tais que c l eXn*+i t para ^ € On>l

Os elementos de 0(n) para os quais detA=-i irão

corresponder a transformações onde ha inversão

de coordenadas.

Se os elementos A de um grupo contínuo G pude-

rem ser expressos por um conjunto Y de parâmetros contínuos,

^ ¡fò = Alflfi, di,-, oír) (6 .5)

o elementos identidade AÇO) ser expresso pelao parâmetros to-

mando valores nulos, então a propriedade de fechamento do pro

rJuto

(6.6)

implica que \ é uma função de oi e p t

(6.7)

A contiriu i dcide de ̂  e garantida, se -f for uma função ana

litica em o< e p . A existencia da identidade implica q;e:
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i.oi (fi#B)

e a existência do elemento inverso que

f ¿ , o h = O (6.9)

onde /l^ 1= n(/l e S
1 é uma função analítica de d . 0 pos

tulado de assoaciatividades,

induz a ralação

ílí, fia

Os grupos contínuos que satisfazem estes requerimentos são d¿

nominados grupos de Lie.

Exercício 6.3- Mostre que o grupo especial de rotações em

duas dimensões forma um grupo de Lie de dimen-

são 1.

Vamos estudar as propriedades do grupo de Lie

na vizinhança da identidade, fazendo uma expansão de Taylor,

= /lio)

e definindo a quantidade

=o (6.13)

denominado o gerador infinitesimal do grupo. Podemos escrever
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e também

¿Ml = flwl - I A X* + T
be. I «.»-'

O comutador de dois elementos do grupo,

Por outro lado, Aw\A»^=AlO) + I ^ X
K

L AwwAi60_= 1 w^ v^ ( 6.i7)
e identificando (6.17) com (6.16) temos a ralação de comutação

*í /\»n V o

e W-»n = o(* yi >̂jâ . O coeficiente Ck< % denominado cons-

tante estrutural do grupo, depende apenas da natureza do gru-

po e nao do ponto o< .

Urn elemento qualquer do grupo de Lie pode ser

obtido por um produto sucessivo de elementos infinitesimais a

partir da identidade.

Os geradores do grupo obedecem ainda as relações
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a) L ** , Xct ] =O (6.19a)

(identidade de Dacobi).

Um conjunto de objetos obedecendo as condições

(6.18) e (6.19) formam uma algebra de Lie. O estudo da álge-

bra de Lie de um grupo, determina sua estrutura.

Um grupo como 0(n) nao e grupo de Lie, pois

nem todos os elementos do grupo podem ser cobertos por uma de

formação contínua dos parâmetros do grupo, a partir da unida-

de. Os elementos tais que eletA=-l f nÕo estão conectados com

a identidade. 0 grupo S0(n) por outro lado é um grupo de Lie.

6.2- GRUPOS UNITÁRIOS

Os grupos unitarios são particularmente relê -

vantes em FÍsica, pois preservam a norma da amplitude de pro-

babilidade. A transformação

preserva a norma

Se a transformação U comutar com a Hamiltoniana, estará aj

sociada a uma simetria do sistema.

As matrizes unitárias A podem ser escritas

na forma

A ^ e (6.22)



¡sis, i . e . , B B e

~ 1)

Ant^s de t .xplr- : .^r a . p r ó p r i a

a lguns i r j üien ias su La': £ , '

da m a t r a z A f o r e m . l i m i t a d o s

( 5 . 2 3 )

as 8 , va^Jt e

s quando ob elementos ú

l o i ni-: -— e ( i . e . , l u ^ j i / - '

fa-ii a) JÉI A e 8 comutam

b) Se 8 for uma r-3 triz regulai ¿i dimensão n,

entao

5 e
A ú"1

 = e
ar t

(6.25)

- A , - 1

(6.26)

d) (6.27)

A matriz heimit^ana B e caracterizada por n

parâmetros, e podemos expandi-la na foima

B = o d t J 0 ^ (6.28)

onde I r A i — O . Como a m a t r i z I t u n n j t a com À j , usamos

o t t i o : fc^d ó . J . a p a r a s e p a r a r a m a t r i i u n i t a r i a A tm d o i s

ç o s ,

A» e e ' (6 .29)
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O grupo de matrizes A = 6 '

dei Av - e ' = 1

tem

(6.30)

e são os elementos do grupo SL)(n). 0 grupo L)(n) é Formado pe

lo produto direto

onde ü(l) é caracterizado por um parâmetro, a seus elementos

num espaço de matrizes TI*T> são

JGol

UM = e
0 grupo SU(n) é caracterizado por n -1 parâmetros que são os

coeficientes das matrizes X» em

1 >i
(6.31)

e Ai são matrizes hermiteanas com traço nulo.

As matrizes Aj obedecem à relação de comu-

tação

^* . (6.32)

onde 4-MK- sao as constantes de estrutura do grupo e reais*

' 2

Uma construção bastante comum dos n -1 gerado-

res hermiteanos, com traço nulo e dimensão 'flxTrç do grupo

SU(n) a a seguinte:

1) fr»(nr>-ij_ matrizes tem um par de elementos Gj$ s. Gj¿ s. j.

para -J<3 , e todos os outros nulos.

2) n(n-l) matrizes tem um par de elementos G>¿ s - Gj; =s -J

para J<3 e todos outros nulos.
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3) n-1 matrizes diagonais e reais, normalizadas da mesma ma -

neira que as matrizes nao diagonais i.e., dçt X; «* 2 . Ha

várias escolhas possíveis para as matrizes diagonais, uma baj^

tante usual e a seguinte:

0

-i 0
o

o I

1 o
-l I, . . . , ~-7=^=^r

o
V '» " \

<

1 0

0 ](6.33)
-fn-ll

A escolha dos Ai determinará as constantes

de estrutura do grupo, e ev/identemente uma outra escolha im -

plicará em -fij* diferentes.

Os geradores do grupo SU(2) segundo estas re-

gras, são as matrizes da Pauli

5 ^
J O 0 - 1 / Í 6 - 3 4 )

que obedecem a relação de comutação

• E B ¿ , 6 ¡

onde o tensor

€ijK Sic (6.35)

é completamente antisimétrico nos indi-

ces e éti5 = i

Os geradores do grupo SL)(3) podem ser represeri

tados pelas matrizes de Gell Mann
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0 i O

1 O O
\o o o

O O i
o o o

\ i- O O /

\

> * -

= -1-
i O O
0 1 0
o o -i i
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(6.36)

As constantes de estruturas definidas pelo comutador C Xa

Kc t são dadas na tabela 6.1

a
l

l

1

2

2

t>

2

4

5

4

5

C

3

7

6 ,

6

7

,ObC

1

1/2

-1/2

J/2

1/2

3

3

4

6

b

4

6

5

7

C

5

7

8

B

/•QK

1/2

-1/2

3/2

3/2

Tabela 6,1 Constantes de estrutura de SIJ(3)

As matrizes geradas pelos A4 tem dimensão

3X3 e sao transformações agindo sobre uma base v/etorial de di



- 252 -

mensao 3, i.e., as transformações geradas por esta representa

ção de SU(3) atuam no vetor

e mantém invariante o produto 2. V %
4

As transformações que sao representadas pelos

elementos de utn grupo SU(n) nao sao restritas a matri2es com

dimensão nxn. 0 grupo SU(2) por exemplo e o grupo de rotações

no espaço de spin, no entanto os spins nao estão restritos a

spin 1/2 (dimensão (2s+l)=2), o grupo representará transforma

ções sobre objetos com spin 1, 3/2, etc.. Analogamente o. gru

po SU(3) terá representações com dimensão diferente de 3.

Um grupo de transformações lineares no espaço

vetorial C que á homomórfico a um dado grupo é dito uma re

pre8entação abstrata do grupo no espaço de representações C"

Num grupo G, podemos associar a cada elemento A de G, uma ma-

triz D(A) de dimensão N, de tal maneira que

D/A1DI6) -"D/A-b)

onde A,B&G. Uma representação de um grupo de Lie com r parâ-

metros será determinada, se houverem r matrizes P K , tais

que

onde Cut sâo as mesmas constantes estruturais do grupo de

finidas em (6.18). As matrizes ~VK formam uma representação
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para os geradores do grupo. Se todas as matrizes OCA) associa

das a diferentes elementos A do grupo G, forem diferentes, a

representação sera isomorfica ao grupo G e forma urna represen

tação fiel do grupo. A dimensão da representação é a dimensão

das matrizes que a formam.

Uma representação e dita irredutível se nao e-

CIN|

, invariante pelas transforma-

ções operadas pelo grupo. Uma representação e redutivel quan-

do deixa um subespaço C de L invariante, ou seja quando

todas as matrizes da representação tiverem a forma

O A"

A representação sera totalmente irredutível se a matriz B=0,

para todos os elementos do grupo.

As representações irredutíveis de SU(2) tem dj¿

mensão 1,2,3,..., correspondendo a spins 5= 0, 1/2, 1,... . 0

produto de duas representações irredutíveis pode ser decompo_s

to numa soma de representações irredutíveis, do mesmo modo co

rno separamos as componentes na composição de momentos angula-

res. Por exemplo

J/Z $ M = 1 © 0

(6.40)
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onde estamos usando o spin para indicar a representação.

A base vetorial das representações pode ser ob

tida pelo produto direto da base da representação fundamental

(base da representação de menor dimensão nao trivial). Urna ba

se para spin 1 pode ser obtida pela combinação do produto de

dois elementos da base 1/2, como foi mostrado no capitulo 5

ao construirmos as autofunçc>es de isospin 1> I A»1V> . Para

caracterizar um elemento de uma base de representações de SU

(2), devemos usar um rotulo correspondente ao spin da base (£

parador de Casimir) e ainda o autovalor do elemento com rela-

ção a um dos tres geradores da representação, uma i/ez que os

geradores nao comutam entre si ( usualmente escolhemos I3 ),

Os geradores %*> e 7\g de S(j(3) comutam entre

si, e então os elementos das bases das representações de SU(3)

poderão ser rotulados pela dimensão de representação (opera-

dor de Casimir) e pelos autovalores de \j e A« . Os elementos

das bases das representações de um grupo G, serão rotulados

pela dimensão da representação e pelos autovalore? dos gerad£

TB3 que comutam entre si. D grupo 5U(N) tem IM-1 geradores que

comutam entre si.

Na próxima secção vamos dar algumas regras mne£

mônicas para construir-se todas as representações de um grupo

5U(l\l), calcular suas dimensões e decompor o produto de duas r_e

piesentaçoee.

6.3 - DIAGRAMAS DE YOUNG

As representações do grupo SU(n) podem ser cons
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truidas corn o algoritmo dos diagramas de Young (Young ta

bleaux). Estes diagramas são particularmente úteis para fazer

a decomposição de um produto de representações em suas compo-

nentes Irredutíveis. Para ilustrar as aplicações dos diagra -

mas de Young vamos usar o grupo SU(3) e depois generalizar pa

SU(n).

Uma representação do grupo SU(3) pode ser aprje

sentada na forma de um diagrama de Young, ou seja um conjunto

de duas linhas de quadrados de Young dispostos de tal maneira

que o número de quadrados na primeira linha é maior ou igual

aos da segunda linha. Alguns exemplos de diagramas de Young

de representações de 5U(3) estão mostrados na figura 6.1

Q
0 i

Figura 6.1- Alguns exemplos de diagramas de Young corresponded

tes a representações de SL)(3).

Um diagrama de Young pode ser denotado por um par de números

(M,N), tais que a primeira linha do diagrama contenha M+N qua

drados, enquanto qua a segunda contenha N (figura 6.2).
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1
1

Figura 6.2 - Diagrama (M,l\l)

Os diagramas de Young podem ser usados também

na construção dos tensores da base da representação, em termos

dos vetores da representação fundamental. Oo vetores da repre-

sentação fundamental de SU(n) são representados por um quadra

do, com um índice 1 , que pode tomar valores de 1 B n, indi-

cando os n vetores fundamentais. Os tensores de uma dada repre

sentação serão associados ao diagrama de Young rotulado de a-

cordo com as seguintes regras:

a) Cada quadrado do diagrama pode ter um índice ^ que

toma valores entre 1 e n.

b) Cm cada linha os índices n?o podem decrescer indo-se

da esquerda para a direita.

c) Os índices em cada coluna devem crescer de cima para

baixo.
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Como exemplo mostramos as B possíveis combina-

ções da representação 8 de SU(3) na figura (6.3).

i

3

l

3

1 i

2

2

3

2

2

i

3

2

3

2

3

Figura 6.3 - Tensores da representação 8 de SU(3).

Como os índices devem crescer de cima para ba^

xo, nenhuma representação do grupo 5U(n) pode ter mais do que

n linhas. Por outro lado, qualquer coluna com n quadrados tem

apenas uma configuração possível (ou seja, l,2,...,n) e por-

tanto pode ser eliminada do diagrama, e os diagramas de SU(n)

tem no máximo n-1 linhas. Como já vimos, os diagramas de SU

(3) tem duas linhas e são denotados por dois algarismos (M,N),

Uma representação do grupo SU(n) sera denotado, analogamente,

por n-1 números (Pi » TH. »• • • t ?*-* )f tais que a primeira li-

nha t.8nha Z ?< quadrados, a segunda -̂.P' e assim por dian

te. Como exemplo mostramos algumas representações de 5U(5) na

figura (6.4).

Uma maneira de calcular a dimensão de uma dada

representação de SU(n) indicada por um diagrama de Young, se-

ria fazer todas as possíveis combinações formando tensores da

base, da acordo com as regras estabelecidas anteriormente. Ijs
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(1.0.0,0/ (O.O.O.O (1.0,0,1) ( 2,0.1.1)

Figura 6.4 - Algumas representações de SU(5).

to obviamente tornar-se-ia muito tedioso, assim que a dimen-

são das representações começasse a crescer. Existe, porém, um

algoritmo simples para computar a dimensão de uma representa-

ção:

a) A dimensão da representação e a razão entre dois nume

ros,sendo que o numerador e obtido, associando ao qua

drado mais à esquerda da primeira linha o numero n (para o

grupo SU(n)), ao quadrado à sua direita n+1, ao próximo n+2 e

assim por diante, adicionando-se uma unidade a cada quadrado

à direita, na mesma linha. Na direção vertical de cima para

baixo subtrai-se uma unidade, assim o primeiro termo à esqu«£

da da segunda linha é n-1, o debaixo n-2 e à dirsita n. 0 nu-

merador é formado pelo produto de todos os números associados

desta maneira ao diagrama.

b) 0 denominador e o produto de números obtidos associan

do-se a cada quadrado uma reta a partir dele para a

direita e outra para baixo e contando-se os quadrados inter-

ceptados pelas duas retas.
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Como exemplo computamos na figura (6.5) a di-

mensão da representação (2,0,1,1) de SU(5).

NUMERADOR

DENOMINADOR

Figura 6.5-

5

4

7
2

7

4

3

1

T
5

7 8

5

2

1

2 >

Dimensão da

DIMENSÃO =

representação

876554432

752423

(2,0,1,1)

= 480

de SU(5).

A representação (M,N) de SU(3) tern no numerador

B no denominador

1 t*\ « !
(M+ilt

e portanto sua dimensão éã é

(6.41)

Exercício 6.4 - Demonstre a fórmula (6.41). Calcule a fórmula

para a dimensão da representação (L,M,N) de

SU(4).
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Exercício 6.5- Desenhe os diagramas e compute as dimensões

das seguintes representações de SL)(3): (1,0),

(0,1), (1,1), (2,1), (1,2), (2,2), (2,0),(0,2),

(3,0), (3,1), (3,2), (4,0).

Exercício 6.6 - Desenhe os diagramas e compute as dimensões

das seguintes representações de SL)(5): (1,0,0,0)

(0,0,0,1), (1,0,0,1), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,1,1,0),(2,0,0,0),

(0,2,0,0,).

A representação ( ?w-i , jVi , ... , RL , pi ) é dita

conjugado da ( Vi t fi »...» Pu-i »p*-1 ) e tem amb¿--.> a mesma dî

mensão.Quando ambas representações forem idênticas, i,e, ( ?i ,

?x ,..., PM-1 ) = ( fw-i ,...» Pt- f?i ) a represantação é dita

autoconjugada, caso contrário as representações são inequiva-

lentes. Em geral pode-ss indicar urna representação pela sua

dimensão N e sua conjugada por N. Porem torna-se necessário

estabelecer uma convenção para indicar a representação N ( em

contraposição a N). A convenção usual é de que N é a represen

tação para a qual ?i > Y*t-\ , e quando são iguais, aquela on-

de pi > fVt , JB assim por diante.

Os diagramas de Young são úteis também para s£

parar as representações irredutíveis num produto de representa

ções. Para decompor o produto dispomos os diagramas de Young

das duas representações lado a lado e marcamos i.odas as caixas

no segundo diagrama com o numero de sua linha. As caixas do

segundo diagrama são desmembradas e associadas ao primeiro di£

grama em todas as combinações possíveis que obedeçam as seguijn

tes regras:
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a) Nenhum diagrama pode ter uma linha maior do que a de

cima.

b) Nenhum diagrama pode ter colunas com mais do que n

caixas (para o grupo SU(n)) e as colunas com n caixas

podem ser removidas pois sao supérfluas.

c) 0 numero nas caixas nao pode decrescer indo da esquer

da para a direita e devem aumentar de cima para baixo.

d) Se fizermos uma trajetória nas linhas indo da direita

para a esquerda e começando na primeira linha e descer»

do, o numero de caixas encontradas com o numero ¿ deve ser me

nor ou igual ao numero de caixas com j-1 . Alguns exemplos de

produto de representações de SL)(3), estão mostrados na figura

(6.6).

Exercício 6.7 - Faça o produto das representações

a) 3® (3® 3) em SU(3)

b) 5® 5, 5® 10, 5» 10, 5« 5© 5 em SU(5).

Exercício 6.8 - Faça a decomposição do produto ñ x n em SL)(n).

Exercício 6.9r Mpstre que a representação singleto 1 (repre-

sentação com todas colunas com n quadrados) e£

tá setipie contida no produto N($ N, onde N e uma representação

qualquer de SU(n).

Exercício 6.10- Mostre que a representação adjunta de SL)(n),

""dada pelo diagrama (1,0"" ,1) tem dimensão
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s 1
1

1

1 1

z

< • 1
JO

i

1

1

1

1

1 2

Figura 6.6 - Decomposição de produtos de representações de SU

(3).
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6.4- QUARKS

O esquema do "Eight Fold Way" proposto por Y.

Ne'eman (NEE 61) e M. Gell-Mann (GEL 62) em 1961, coloca os

bárions e mesons como membros do multipleto 8 de SU(3) (veja

a figura 5.7). A extensão deste esquema para incorporar a re-

presentação 10 (contida também no produto 3 « 3 ® i ) levcu Gell

r-iann (GEL 62a) à prever a existência do -QT(l672), uma partí-

cula com rpin 3/2 e estranheza 5=-3, (figura 6.7). Esta part¿

cuia foi observada experimentalmente em 1964 (BAR 64), ,em foto

grafias de câmaras de boinas, confirmando a relevância de SU

(3) como grupo de simetria dos hadrons. Em 1964, M.Gell Mann

(GEL 64) <? G. Zuieig.(ZWE 64), sugeriram que deveria ser atri-

buido um caráter físico as representações fundamentais de SU

(3), (3 e 3 são representações inequivaientes). Estas entid£

des, os quaiks, formam o substrato dos hadrons, senão que bá-

rions bao formados por estados ligados de C|C)Q e mésons por q^

onde Cf (quarks) corresponde aos elementos da base da represen

taçao 3, enquanto que C| (antiquarks) correspondem a 3. Os

três quarks de Gell Mann foram denominados Ü , cJ e 5 . 0r^

cipa Luiente, Sakata (SAK 56) havia proposto que os bárions p ,

T\ e f\ eram os constituintes fundamentais dos hadrons, sen-

do os mésons estados ligados destas partículas e suas antipa_r

tículas. 0 modelo de Sakata conduzia a inconsistencias, mas

serviu de inspiração para o modelo a quarks.

Como 3 quarks formam um barion, devem ter nume

ro Lariônico D=i/3. 0 pióton é formado pela cnmbinação UJd

enquanto que o neutron e formado por dec) e portanto o quark U
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tem o isospin do proton enquanto que d tem o isospin do neu-

tron. Se usarmos a formula de Gell Mann-Nishijima aplicada

aos quarks Ü e d , obtvmr? *uas cargas,

QlU> =

(6.42)

0 quark estranho tem estranheza S=-l e 1=0 e portanto

Tomando a base da representação fundamental de

SU(3), formada pelos quarks

V

0

d

5
(6.43)

os operadores de isospin e hipercarga são proporcionais às ma

trizes diagonais cie Gell Mann:

V -

Os quarks 0 e d formam a base de um subgrupo SL)(2) do grupo

SL)(jJ). Este subgrupo está associado à simetria de ísospin. (Ias

qualquer outro par de quarks que escolhermos também teiao asso

ciada uma simetria SU(2). A simetria (SU(3) nao e exata, como

sera discutido adiante, e os subgrupos SL¡(2) também não, e da



- 265 -

todos os possiueis subgrupos o de isospin e o menos afetado pe

la quebra de simetria.

0 numero de quarks nao se limita a três; desde

1964, outros dois tipos de quarks foram observados experimental

mente, o c (charme) e o b ("bottom"). Estes düis quarks foram

observados na forma de estados ligados cj-Cj (mesons), o "3If as-

sociado ao charme, em 1974 (AUB 74, AUG 74) e o V associado

ao b, em 1977 (HER 77). Ambos tem isospin e estranheza zero, sen

do que o c tem o numero quantico charme, C=l, enquanto que o b

tem numero quantico "bottom", B =-1 (*). Alem destes quarks, ha

argumentos teóricos que prevêm a existência de mais um tipo de

quark, denominado t ("top"), com carga Q=2/3 e número quantico

T=l. Na tabela (6.2) fazemos um resumo dos números quânticos

associados aos quarks. Os números quanticos dos antiquarks sao

os mesmos dos quarks, multiplicados por -1. Os números quânticos

dos quarks são atribuidos por convenção, nao tem nenhum signifi

cade absoluto. Isto reflete o fato de que estes números exprej|

sam . senas a qualidade, ou sabor. Como e mais freqüentemente d£

nominado dos quarks; se quisermos atribuir ao charme o numero

owântico C= II , apenas nos impede a elegância. Porem, uma vez

toir.ada uma convenção para os números quanticos dos quarks, os

dos iiadions estão fixados; por exemplo se: C=l para o c, o Ac

fox 'nado por lude.) terá charme C=l.

A iegra de Gell íiann Nishijima pode ser generally

¿hóh, para incorporar os novos números quanticos e tem a seguiri

te forma:

(*) Mota: Usamos 8 aqui pare distinguir este numero quantico
o f

do 9 de numero bar iónico.
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Ü
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2)3

1/2

1/1

0

0

0

d
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-W3
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0

0

0

s
i estranho)

-1/3

0

0

- i

0

0

c
(. Citar n>O

0

0

0

1

0

b

I bottom)

-1/»

0

0

0

0

- 1

Tabela 6.2 - Números quânticos dos quarks. Todos os quarks tern

número bariôníco B=l/3.

Q --= •*- c
(6.46)

fls diferentes qualidades de quarks ou diferentes

ss não sao reconhecidos pelas interações fortes, e entao,

piocessos ou quantidades controladas por estas interações, co-

mo Ü espectro de massa hadronico ou espalhamentos hadronicos,

terão uma simetria associada; SU(3) quando sao três os sabores
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SU(N) quando sao N os sabores. A simetria 5L)(l\l) de um sistema

de M sabores de quarks e dita global, pois nao esta associada

a nenhum mecanismo dinámico local ou a nenhuma teoria de cali

bre (pelos menos no que concerne as interações fortes). Esta

simetria seria exata caso a massa dos quarks fosse idêntica,

por outro lado, e a observação da violação djsta simetria que

nos peimite identifica-la. Por exemplo, se desligássemos as

interações que diferenciam as massas dos diferentes sabores,

seríamos incapazes de distinguir um proton de urn neutron, de

um £ e portanto identificar o octeto de barions. 0 simples

fato das inteiaçoes fortes serem cegas para o sabor significa

que os astados físicos da Hamiltoniana forte sao invariantes

por transformações unitarias. Se existem N quarks massivos na

natureza, então L)(N) e uma simetria das interações fortes, p£

rém a componente U(l) em U(l\l)=U( 1)® SU(N) está assuciada a

conservação do numero barionico, ou mais prosaicamente, a co£

servação do numero de quarks em processos físicos (um par cjq

conta como zero quarks), 8 resta Suit1»!) como grupo de simetria.

Nas tabelas (6.3) e (6.4) mostramos o conteúdo

em teimus de sabores de quarks de alguns barions e mesons, com

os números quânticos J' e o multipleto de SU(3) a que perteji

cem.

E •.<••.' c icju 6.11 - Descreva os bariüTS e mesons que c

quarks tipc c e b (i.e., suas caigas isospin,

estranheza, etc..., represan taçríes de Sll(3),

SU(4), SU(5) a que pertençam). Estime (a giojs

so modo) as massas dos barions assumindo
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PARTÍCULA

A**" (1236)

A* (1236)
P (938)

A° (1236)
rr\ (939)

A~ (1236)

1^(1382)

2*
Z°
A°

1382)
1192)
1116)

1*"Í1382)

S-(1315)

3*71530)
^"(1320)

-ÍT(1672)

QUARKS

uuu

UUD

UDD

DDD

uus

UQS

DDS

USS

DSS

SSS

MULTIPLETO
DE SU(3)

10

10
8

10
8

10

10
8

10
8
B

10
B

10
8

10
8

10

r
3/2*

1/2*

3/2*
1/2*

3/2*

3/2*
1/2*

3/2*
1/2*
1/2*

3/2;

3/2*
l/2+

3/2*
1/2*

3/2+

¡abela 6.3 - Composição dos barions em termos dos sabores dos

quarks.

Os quarks, alem do sabor, tem outro numero quân

tico as ociado, a cor. Cada sabor de quark vem em tres cores

diferentes, por exemplo: amarelo, azul e vermelho. A simetria

de SU(3) de cor, ao contrário da simetria SU(í\l) de sabor é exa

ta e esta associada a uma dinâmica local, ou seja uma teoria

de calibre, a Cromodinâmica Quântica, que será discutida com

mais detalhes adiante neste curso. Todos oe hódrcms aau jjiTĵ le

to_& em côr e portanto, ou são pares 2j <\ ( Cj » cj pode o ter sa
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PARTÍCULAS

Tl+ (140)
r (774)

n° (135)
f>° (780)

n" (140)
r (744)

K* (890)
Kú (498)

<fi (890)
K+ (494)

* * (890)
k* (498)

Kf~ (890)
vc- (494)

">;

OJ (783)

$ (1020)

V (958)

-T) ( 5 4 9 )

QUARKS

UÒ

-L lOU-dã)

dü

ds

-^r(aü-^ád-^55)

-i.( üü + dd +55)

-L |üü+dd)

- ^ t»ol4°+ ^ ' j COM40

^ cos»!*8 +'»)'1 t,io»i°

MULT1PLET0
DE SU(3)

> 8

1

Mistura
de S i n -
g le to e
Octeto.

0~
1 "

0~
1 "

0~

1~

1~
0"
1 "
0"

1 "
0 "

l "
0 "

l "
0~

1 "
0 "

1 "

l "

0~

0"

s

0

0

0

1

0

-1

-1

0

0

0

TabeJa - Composição de mesons em termos dos sabores dos

quarks.

s antisimétricas de três cores, ̂c|Cj . A razão pe]a qual

os bariuns sao formados por tres quaxka esta intimamente li-

gada à simetria Su(3)' e sua dinâmica interna. A Cromodinâ-

rnica Ouantica (OLD) confina os quarks e eles não pedem ser ob
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servados em estado livra na natureza. As interações fortes en

tre os núcleons podem ser entendidas qualitativamente como fo£

cas de van der Waals da QCD.

Uma das motivações para a introdução da cor na

estrutura dos quarks, foi dada pela estrutura dos barions de

massa mais baixa. Vamos examinar a função de onda da ressonâri

cia A++(l236): esta ressonância tem spin 3/2 e composição UüU,

portanto as contribuições de spin e quarks para a função de o£

da são simétricas, por outro lado esta ressonância deve estar

numa onda s, pois e o estado com isospin 3/2, com menor massa,

e portanto a função de onda total;

e totalmente simétrica, em confronto com o principio de Pauli.

A solução para este paradoxo é dada por uma outra contribuição

a função de onda dada pelos números quanticos de ccr. A função

de onda total deve ser antisimetrica e portanto a função de on

da deve ser um singleto (antisimetrico) em cor.

Como ja foi mencionado anteriormente, a sime -

tila SU(l\l) de sabor e apenas aproximada, vide as diferenças

de massas entre os diferentes multipletos de isospin nc octeto

de barions. A quebra de simetria dentro de um muítipl&to de

isuspin é de origem eletromagnética, como já foi discutido no

capitulo 5. A quebra de simetria nas outras direções são mais

complexas, refletindo as diferenças de massas dos quarks, que

aJteram as eneigias cinéticas deles, dentro dos hadrons e in-

flubnciam a constante de acoplamento efetiva da QCD alterando

portanto as energias de ligação entre os quarks.
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6.5 - QUARKS E INTERAÇÕES FORTES

Ja mencionamos anteriormente que a risica das

interações e controlada pela dinámica das cores, ou seja pela

QCD. Cada sabor de quark vem em três cores diferentes, que

são as cargas (no sentido eletromagnético) da QCD. Os sabores

de quarks são conservados pelas interações fortes, aliás pelas

interações eletromangeticas também, sendo violados apenas pe-

las interações fracas. A conservação de sabor pelas interações

fortes nos permite derivar regras heurísticas para a análise

de processos físicos como colisões e decaimentos mediados por

estas forças. Para usar estas regras é necessário deteiminar-

se o conteúdo em termos de sabores de quarks das partículas

que participam do processo. Estas regras permitem estabelecer

se um processo é permitido pelas interações fortes ou não, e

são as seguintes:

a) 0 tempo cresce da esquerda para a direita (tempo nes-

te contexto e um abuse1 de linguagem, o sentido usado

e que estados iniciais estão à esquerda e os finais à

direita).

b) A cada quark ou antiquark no processo, associamos uma

1inha.

c) A cada linha associamos um sentido (flecha), na dire-

ção poçitiva do tempo quando ela curiesponde a um quark

e na direção contraria quando corresponde a um anti-

quark.

d) As linhas de quarks sao continuas e a orientação da fie

cha ao longo da linha nao muda de orientação.
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e) SÓ podem formar estados iniciais ou finais as combina

ções ^ (mésons), £^e] (bárions) e ^¿f (antibá -

rions).

Qualquer processo cujo diagrama obedece estas

regras ocorre via interações fortes. Cada linha no processo

deve ser rotulada pelo sabor do quark correspondente. Uma li-

nha pode estar num estado inicial como quark e terminar em ou

tra partícula inicial como antiquark e isto corresponde a ani

quilação quark-antiquark em gluons. Os gluons nao sao mostra-

dos nos diagramas, mas sao os mediadores da interação.

Na figura (6.7) mostramos alguns exemplos de

reações iniciadas com um >• e um próton. Na figura (6.8) ana

Usarnos um possível decaimento do •&• no protom e mesons estra

nhos. Este decaimento e energéticamente proibido, pois a soma

das massas dos produtos do decaimento e maior do que a massa

da -̂ - . A -£!•" poderia dissociar-se em T. e ^ , mas este pro

cesso também a proibido e o -O-"* decai fracamente fazendo uma

casuata ate o proton,

•jfc 2— — •

1 A°\\°

0 méson Ç (1020) decai predominantemente em

dois kaons, pois como pode ser visto na tabela 6.3, ele í for

mado pelo par SS. Este rnodo de decaimento está mostrado na fi

gura 6.9a. , no entanto, o decaimento do 4> em 3 pions, mostr£

do na figura 6.9b., também e permitido pelas regras acima (a

paridade G do <p é -1 e portanto ele não poderia decair em
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Figura 6.7- Algumas reações iniciadas pelo par ¡V p : a) e c

ca, b) formação de ressonância, c) produção ass£

ciada, d) produção associada de charme e partícu-

las estranhas.
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Figura 6.8 - Decaimento forte do Sí em proton mais káons (pro-

cesso proibido por conservação de energia)

dois pions). Este segundo modo de decaimento e suprimido por

uma regra empírica denominada regra d¿ Okubo-Zmeiq-Iizuka (OKU

63, ZWE 64, IIZ 66), em homenagem a seus descobridores. Esta

regra pode ser formulada de acordo com as outras, em termos de

diagramas:

f) Processos onde as linhas iniciais de quarks sâo desco-

nexas das linhas dos estados finais, são suprimidos.

Esta regra pode ser formulada qualitativamente na linguagem da

Cromodinâmica Quântica, porém um tratamento mais quantitativo

ainda está para ser inventado.
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Figura 6.9 - Decaimento do Ç (1020) em: a) dois kaons, b) 3

pions (porem suprimido pela regra de Okubo

Zmeig-Iizuka),

Um exemplo onde esta regra é operante e o caso do decaimento

da partícula Tlj1 (3100) mostrada na figura 6.10. 0 decaimen-

to da J|<|> para um par de mésons com charme (fig.6,10a) é pro^

bido por conservação de energia, consequentemente os modos ha

drônicos de decaimento ocorrem via gráficos desconexos (fig.

6.10b). Como a regra de 0ZI suprime estes decaimentos, o de-

caimento eletromagnético (fig.6,10c) acaba competindo com o

processo forte e contribuindo de maneira sensível para a lar-

gura da J7^ . 0 decaimento T (3685) também é controlado pe-

la regre 0ZI e consequentemente sua largura e estreita. Seu

d&caimento dominante, 4*—* T'• " e&ta mostrado na figuia 6.11.
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O estado 4> (3770) tem uma massa grande o bastante para de-

cair em dois mesons com charme» de acordo com o diagrama 6.10a,

mas ele ainda é estreito pois o espaço de fase disponível para

o par D-D é muito restrito.

-<

a\

t
c)

Figura 6.ID- Modos d» decaimento dos estados Vice).a)Processo

proibido para 3H e <l> (3685) (conservação de

energia), mas permitido para ^ (3770). b) Deca¿

mentó em hadrons (suprimido pela regra de 0ZI),

c) Decaimento eletromagnético do f (da mesma or-

dem que o processo b)).
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í) +13100)

Figura 6.11- Decaimento hadrônico dominante do y (3685) (su-

primido pela regra de OZI).

Exercício 6.12- Sugira alguns processos para a formação da -fiT

e bárions com charme. Mostre estes processos

na forma de diagramas.

Exercício 6.13- Analise o processo ff-*" T X » onde K pode

ser qualquer coisa, em termos de diagramas*

Analise a situação onde as partículas em X

contenham o quark c e onde eles estão ausen-

to*.
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VII - TEORIA DE CAMPOS

Faremos neste capítulo e no próximo uma intro-

dução à linguagem da teoria de campos. Inicialmente, faremos

uma revisão dos conceitos de quantizaçao de uma teoria de cam-

pos, tomando como exemplo campos escalares. Mostraremos como

derivar o propagador de Feynman da teoria e como aplica-lo em

teorias com interação. No proximo capítulo faremos uma exten -

são destes conceitos a teorias com fotons e elétrons.

Desde o início da década de 70, com o advento

da Cromodinâmica Quântica como teoria das interações fortes, e

do modelo de Weinberg-Salam para as interações eletrofraças, o

estudo de teorias de campos passou a fazer parte essencial da

formação de qualquer pesquisador teórico na área das partícu-

las elementares. Antes deste período, as aplicações de teorias

de campos estavam restritas à eletrodinamica quântica, onde •

possível obter-se resultados de fantástica precisão como o fa

tor g-2 do momento magnético do elétron, ao uso de termos de

Bom nas interações fracas, e a conclusões de caráter qualita-

tivo nas interações fortes.

Esta introdução às teorias de campos tem um e_s

pírito operacional, visando instruir o leitor na aplicação das

regras de Feynman a processos de espalhamento e decaimento de

partículas. Ela é breve e recomendamos aos alunos mais aplica-

dos, a consulta aos textos mencionados na bibliografia ao fim

deste capítulo, que abordam o tema coro maior profundidade.
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7.1- CAKPOS ESCALARES

O movimento de campos escalares livres obedece

à equação de Klein-Gordon

) = O (7.1)
onde o d1Alembertiano

( 7' 2 )

e 4AI e u m a função escalar do espaço-tempo \A, . Esta equação

de movimento pode ser derivada da ação definida por

Atf] = jd'X / ( 4 , ^ ) (7.3)

A ação A é um funcional do campo ' f e a densidade da Lagrangea

na (ou simplesmente Lagrangeana por abuso de linguagem)¿ é de

finida por

A equação de Klein-Gordon e derivada da ação impondo-se a condi

ção de mínima ação para os campos físicos, i.e.,

O (7.5)

0 uariacional da ação com relação ao campo, .
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A variação do campo O T é arbitraria em cada ponto do espaço-

tempo e zero na hipersuperficio de contorno do sistema, S3 ,

segue-se então a equação de Euler-Lagrange,

=°

A equação de Klein-Gordon é derivada usando-se a Legrangeana

(7.4) na equação de Euler-Lagrange. O momento canónicamente

conjugado ao campo T e a derivada da Lagrangeana com relação

à velocidade

í (7.8)

A densidade da Hamiltoniana (ou simplesmente Hamiltoniana por

abuso d» linguagem) é a transformada de Legendre da Lagrangeana,

( T. 9 )

A equação de Klein-Gordon á de 2* ordem no tempo, e portanto ad

mi te soluções com freqüências positivas e negativas. Elas po-

dem ser expandidas em ondas planas por intermédio de integrais

de Fourier,

t 1

]
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onde a freqüência u)«. •=* -V l * + ™ Z ) , e

f* lTk> =. €~ (7.11)

e a medida relativisticamente invariante da integral

7 ,

As variáveis dinâmicas numa teoria de campos

são lí'í.t) e "l-i.t) t enquanto que os pontos no espaço-tempo,

^ e t sâo rótulos dos infinitos graus de liberdade nesta

teoria. A condição de quantizaçao e imposta sobre as variáveis

dinâmicas do sistema, e para campos escalares sao postuladas

as relações de comutação a tempos iguais

Os campos sao agora operadores, e tor.ia-se ne

cessário definir o espaço sobre o qual atuam. Podemos usar a

expressão em ondas planas definida pela equação (7.10) onde os

coeficientes (ou amplitudes) das ondas planas Gt*) e G Ifcl (*)

são operadores agora,

í-

(•) Uota: Como Qnti e_um operador, devemos usar o conjugado he_r
mitiano e não o complexo conjugado. ""
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A expansão em ondas planas do momento conjuga-

do a Y t

- GV) f*ÍTil.t) = - j jd¿ <J* lGtlt> W*\ - G M f* 'tí J (7.16)

pode ser usado com (7.15) para obter-se as relações de comuta-

ção entre os O.1*, pelo uso de (7.13) e (7.14),

, Q U I ] = l aV) |OV) ] » o (7.18)

A Hamiltoniana H * i&* Toll.t), ond» |b'£,t)

é definida por (7.9), pode ser expressa em termo dos operado-

res G.

H = 1 [dí CJic [Q+íitiaiic) + GlitíQVl] (7.19)

Esta Hamiltoniana juntamente com as relações de

comutação (7.17) s (7.18) permitem interpretar a teoria quanti

zada como un conjunto de infinitos osciladores harmônicos, um

para cada valor de K , num espaço com volume infinito (por i¿

to aparece a função à\<) em (7.17)).

0 vácuo deste sistema é definido e normalizado

por:

OLl*UO> = 0 (7.20)

<oio> = 1
para qualquer K . 0 valor esperado da Hamiltoniana no vacuo,

ou seja, a energia do vácuc, pode ser imediatamente computada
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Hio>

Q+|k)»O>

- J_ ¿*tO) JdV U)K (7.21)

0 termo O*(0) (função ó enk ), divergente, corresponde ao

volume do espaço, i.e.,

o k-»o ' uni»

(7.22)

Usando esta expressão, podemos calcular a densidade de energia

do vacuo,

-' iam» % *'

uma quantidade divergente, Este é o primeiro exemplo de diver-

gências ultravioletas que podem ser encontradas em teorias de

campos, e que sao eliminadas pelo processo de renormalizaçao.

Neste curso nao examinaremos as outr3S divergências ultravio-

letas que ocorrem em teoria de campos com interação, quando

são calculadas as correções radiativas aos processos de espa-
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lhamento, pois elas nunca ocorrerão nos usos que fizermos des-

sas teorias. Eliminamos a energia de ponto zero (7.23) pela re

lefinição da Hamiltoniana física. A quantidade que tem sentido

físico é a diferença entre a densidade de energia de um sistema

e a densidade de energia do vácuo, e portanto redefinimos a Ha

daltoniana do sistema subtraindo a energia de ponto zero,

= fdk 60* a V t G M (7.24)

A subtração da energia do vacuo e equivalente a ordenar os opj»

radores na Hamiltoniana de tal maneira que um cordão de CL e

0 tem todos os G à direita dos GL* . Esta observação vale

também para sistemas qu teorias mais complicadas do que o caso

livre que estamos estudando. Esta operação, denominada ordena-

mento normal é indicada convencionalmente por dois pontos pre-

cedendo e dois pontos seguindo-se a um cordão de operadores.

Por exemplo,

(7.25)

e a Hamiltoniana física, Hfi6 = ín!.

0 estado de uma partícula com momento K é def¿

nido pela ação do operador O U| no vácuo

(7.26)

0 estado IK> e normalizado pela mesma convenção usada no capítu

Io III,

3 2u3* <5(£-£') (7.27)
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A energia do estado l*> pode ser facilmente calculada,

= 6J*. 1*> (7.28)

Um estado com "n mésons (quantas) indistinguiveis é definido

por

(7.29)

0 operador

hi= (d«c Q+licíai>c} (7.30)

conta o número de quantas num determinado estado, como pode

ser facilmente verificado. Por exemplo:

N OV,UO> = Q+(VC.\IO> (7.31a)

( 7. 3 1 b )

e assim por diante.

7.2 - PtiOPftGADOR DE FEYNEIAN

Uma função muito útil em teoria quântica dos

campos é o valor esperado no vácuo do produto de dois campos

ordenados temporalmente,

< í ) í (7.32)
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O produto ordenado temporalmente e definido por

(7.33)

?/ u>t,

E conveniente separar-se num campo Y'*l sua componente com fre

quencia positiva e a com freqüência negativa

(7.34)

onde

(7.35a)

(7.35b)

A componente do campo com freqüência positiva, aniquila o vá-

cuo. Vamos supor qua ti> ti a computar

(7.36)

Substituindo nesta equação as funções (7.35) e usando a relação

de comutação (7.17) ficamos com

) -lio, 't.-ti)
e

(7.37)
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Supondo agora tz>ti temos analogamente

<oi « m i V»i)IO> = Jd* e

A definição do operador de ordenamento temporal implica que

(7.39)

onde a função degrau de Haviside e definida na maneira usual»

0 sir,ai que acompanha k em (7.37) ou (7.38) não é relevante

pois e feita a integração sobre todo o volume de k , e por

isso podemos escrever

d< €

JlJic(Í-tl)

A integral

(7.40)

onde

(7.

e o contorno Cf está indicado na figura 7.1

tem como resíduos '

(7.42a)

quando Xo < O e o contorno CF percorre o plano superior

de ko e

(7.42b)
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para >c> O e o contorno percorrendo o semipleno inferior. A

integral (7.41) é então equivalente ao negativo do termo entre

chaves na equação (7.40), dividido por 2(A* (que está presente

em di ). (• mais conveniente , ao invés de deformar o contorno

Res»'*» :
 2Ti: e

. ;*>.**

&», t .*"'*

Figura 7.1- Contorno Cr da integral (7.41)

CF à volta de t U)K. f como está indicado na figura 7.1, des-

locamos os polos por um pequeno termo imaginario substituindo

Co«c em (7.41) por u)« — it , com 6 tomando um valor infini

tetina 1. 0 propagador de feynrnan J> AF (V*Í) , como é chamado o
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valor esperado no vacuo do produto de dois campos ordenados tem

poralmente, fica então

|2ñiM

ou seja, ela e a transformada de Fourier (em 4 dimensões da

função)

o

(7.

O propagador de Feynman obedece a equação

(ü> + ̂ X- -<í) A F l*-¿) = -J «5 í*-̂ » (7.45)

ou seja é a função de Green associada ao operador (0%-'ro2-Jt).

Esta função tem um papel importante em teoria de perturbações,

como sera mostrada mais adiante ao discutirmos o teorema de

Wick.

7.3 - INTERAÇÕES E TEORIA PE PERTURBAÇÕES

A Lagrangiana que discutimos ate agora represen

ta um campo livre, sem interações e evidentemente não há muita

física num conjunto de campos livres. Um dos exemplos mais sim

pies de uma teoria de campos com interação e o modeJo A y de-

finido pela Lagrangiana
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onde A e a constante de acoplamento. A equação de me cimento

clássica obedecida pelo campo

I Q ^ ^ I Í = - 57 ̂  (7.47)

é não linear. A Lagrangeana pode ser separada numa parte ciné-

tica e outra potencial,

J[ = 6c.fi - Xpot onde ícm= -i- y e

i f (7.,a)

Se a constante de acoplamento for pequena, %«. i , podemos

car a teoria de perturbações em torno da solução de campo livre

da teoria. Freqüentemente somente a parte que nâo contém o gra

diente do campo é referida como potencial,

^ ( 7. 4 9 )

0 gráfico funcional do potencial Vl^] em função de ^ tem

um mínimo para f = O e o potencial pode ser aproximado por

um oscilador harmônico onde m exerce o papel de constante do

oscilador (figura 7.2). A teoria de perturbações é feita sem-

pre em torno do mínimo do potencial e não do ponto onde T=o»

A massa dos quantas (partículas) é dada pela segunda derivada

do f i/tencial no mínimo. Por exemplo, se no potencial (7.49) to

maídos a massa m imaginária ( Wi<ú) o mínimo do potencial ocojr

rera em «f = $~- (figura 7,2). A teoria de perturbações ntst»
A

case deve ser feita em torno de um dos mínimos do potencial e o



- 293 -

quanta que corresponde a uma partícula é descrito pelo c^mpo

deslocado T — <J" » onde ••?"= ( ?-?!. 1 . Neste exemplo, ocorre o

fenômeno de quebra espontânea de simetria,.que será crucial ao

descrevermos os modelos das interações eletrofraces. A Lagran-

geana que descreve esta teoria e invariante por reflexão c*os

campos, ou seja, por *jf—•• - j .No entanto, os quantas fí

sicos escolhem um dos mínimos e perdem a invariância de refle-

xão.

Fioura 7.2 - Potencial funcional Vl^J = k '"^ t f -•• Y» P&ra jalo
• *• Ml ~"

res positivos e negativos de

fJa analise dos fenômenos fi9icos tais corno a

colisão de partículas, descritas pela Lagiangiana (7.46) ado-

taremos a hipótese adiabática que consiste em tomar a constan-

te de acoplamento X > dependente do tempo,
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O P/ t ¿ - T

'Kit) -{ )v f/ -TçtçT

, 0 ?/ t>T

com T-»oo . Na hipótese adiabática propriamente dita a cons -

tante de acoplamento vai de 0 a ^ de uma maneira suave, mas

isto sera irrelevante na nossa discussão, o único requerimen-

to é que os campos sejam livres em tempos muito pequenos e mui

to grandes.

A descrição do espalhamento de partículas ( ou

quantas de uma teoria de campos) é feita de maneira mais conve

niente na representação de interação de mecânica quântica. A

amplitude de espalhamento de um estado inicial (t—• -*») |Q^

para um estado final (t-»*) |b>, onde ambos são livres, na

representação de interação é descrita pela matriz S, tal que

¿final | inicial> = < b l O i a > (7.50)

Por outro lado, a evolução de um estado físico na representa-

ção de interação e controlada pelo operador de evolução

i G í t i } ^ - ( J í t i . t o ) | G ; to>IMT (7.51)

que obedece a equação de .movimento

t í f l a HUrlt|Ult,to) (7.52)



O operador de evolução *" ím as propriedades

U itO,to) = 1

O l t i , t ) Ü l t t t o ) - Ült i . t - ) ?*>« t . > t > t - (7.53)

e e um operador uni tar io . A solução formal üa equação de movi-

mento de U't..t.«s)y

t

iMt . to ) = 1 - -1 Jdi l H,Mt | Í i )Ül t l , to ) (7.54)

to

A matriz S=^"nUlT,-T) pode ser expandida iterativamente,

5 = 1 i- I tiíl jdi, (at>...|dt« T Hll.1 HIM... HIM (7.55)

Exercício 7.1 - Demonstre que S e descrita pela expressão

(7.55).

0 operador de ordenamento temporal aparece em (7.55) porque tro

canos integrais do, tipo

-* t« • *•

í d t l ( d t i H l t l H í t O — ' r ( d t l í 4 U r H ' t l ) H l t J ( 7 . 5 6 )

ou rrtais geralmente»

U,

étAôix..AèU H i t , i H i i . l . . . M I U l = - L (di-fdti...)iU

TH!M
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A matriz S pode ser escrita numa forma mais compacta»

S = T expi - J (7.58)

onde já incluimos o sinal de ordenamento normal para evitar a

aparição de divergencias ultravioletas associadas à energia de

ponto zero.

A amplitude de espalhamento para um processo

como Ki+kx—*• ?i+?it?ò+?H (figura 7.3), onde os momentos

Figura 7.3- Amplitude de espalhamento iCi.-vU.-i -—- ?.-»-?*

rotulam as partículas iguais descritas pelo campo escalar

teia a forma

5 (7.59)

Csta amplitud* e calculada expandíndo-se a exponencial em (7.

5S) e então contraindo-se os operadores de criação e destrui -

rrão indicados na amplitude (7.59) com os operadores gerados
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pela expansão dos campos na Hamiltoniana de interação. Esta a*

plitude é substituida na fon ula (3.¿7), obtendo-se assim a

spcção de choque para o espalhamento. A potencia ^ em ftnil na

expansão de S dará a contribuição de ordem N na constante de a

coplamento. As contribuições em cada ordem em teoria de pertur

bações são selecionadas depois de fazer-se n ordenamento nor -

mal em l"K>m»r) e n o exemplo acima somente os termos com duas

componentes com freqüência positiva e quatro componentes com

freqüência negativa no cordão de campos ira contribuir para a

amp]i tude.

0 procedimento para tornar-se o ordenamento

normal num cordão de campos e dado pelo teorema de Wick. Este

teorema indica como ordenar normalmente um cordão do tipo

onde o índice J está representando a variável de espaço tempo

Vamos apenas indicar o caminho para a prova do

teorema de Wick,deixando a prova explícita como exercício para

o leitor.

0 cordão Tfll) está trivialmente ordenado:

TfII) - í flU (7.60)

Multiplicados a expressão acima a direita pelo campo 112}, tal

q».% t.2< ti

\ ílil hl\ (7.61)
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Parem, nesta expressão o ultimo termo nao esta ordenada norma_l

mente e devemos usar a comutação entre os campos

d íñi - -fui "f "i + [ fío i (7-62)

0 comutador L M'*! ; i lllj é un numero tipo C » pois envoi we

apenas a comutação entre O. e 01 . 0 valor deste comutador e

obtido tomando-se o valor esperado no vacuo da expressao(7.6l)

portanto

(7.63)

Resumindo, para ti > X.Z , podemos escrever

: +• (7.64)

A restrição t»>tt pode ser levantada,.pois esta equação é in-

variante pela troca de 1 e 2. Este procedimento pode ser repe-

tido para um cordão de 3 campos, tais que li tz > tò , e en-

tão

No entanto

t fui

(7.65)

. <73» t : f u hi\:

(7.66)
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Juntando este resultado à equação (7.65) • levantando a restri

ção sobre os tempos resulta em

+ í fu
(7.67)

A generalização deste teorema e dada pon

(7.68)

Exercício 7.2- Prove o teorema de Wick, dado pela equação

Ç7.68).

Na equação (7.66) a ordem dos elementos não é relevante pois

estão ordenados normalmente. 0 ordenamento normal de /cw impe

de que na expansão da matriz S apareçam termos do tipo
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7.4 - DIAGRAMAS DE FEYNMAN

Como exemplo da aplicação do teorema de Wick no

cálculo de amplitudes de espalhamento, vamos calcular a aaplitu

de do processo Ki+fcx -• Pi + Ça. , ate segunda ordem na constara

te de acoplamento. A amplitude que vamos calcular,

tem como primeira contribuição nao trivial, o termo

- ^ (** ffw^lVl (7.70)

A única contribuição na expansão de 'y é o termo com duas

componentes com freqüência positiva para cancelar os CL à d¿

reita em (7.69) e duas componentes com Freqüência negativa pa-

ra cancelar os G. à direita de S em (7.69). Aliás isto será

verdade em qualquer ordem de teoria de perturbações, as únicas

contribuições vindas de S são aquelas com a forma T T (o»

pontos no espaço tempo nao sao necessariamente os mesmos) e

consequentemente os outros campos em 5devem ser absorvidos for

mando propagadores internos.

Duas relações úteis para o calculo das amplitu

des são

i r n, Q»¡n, a,k») (7.71a)
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Gin.) fix) = -fu!*) + jd* fk. I*) a V ) G » » 0 (7.7ib)

onde relembramos que +*''*) ~ ^ • Substituindo (7.70) na an

plitude (7.69) e usando as relações (7.71) derivamos a amplitu

de

_,A \<\\ [H**\ {*)** h
H ) [«i1*1 - -J *W? ¿ fpitfr-K.-ve*)

(7.72)

0 próximo termo en teoria de perturbações será gerado a partir

de

^ 4 *4

± í-i-L) ídH.dVz T:Ki:: í^» : (7.73)

Aplicando o teorema de Wick ao cordão de campos em (7.73), a

contribuição para a amplitude virá do termo

3.11 J <«wfln|: [ <O\Tht,)^^t)\0)> ) (7.74)

Para aniquilar os operadores de criação e destruição de (7.69)

devemos ter um produto ordenado de quatro campos, portanto en-

tre os oito campos no cordão T : f itil !,'finij*. devemos absor -

ver quatro deles* em propagadores ou seja (¿Ot"T ̂l*,) ̂|Hi)IO>)

pois jb.wr já á ordenada normalmente, restando então : fm,| fn

0 fator 3.4! origina-se nas diferentes maneiras que podemos

combinar os campos HT(H») e ílHi) para formarem propagadores;

entre os quatro v"*») podemos escolher \2 J paies para formar

os propagadores, o primeiro i"*»! tem 4 escolhas de vit), res-

tando ao segundo Mfl"*i) 3 escolhas de HlTU), resultando então em

2/ • 3.4! modos possíveis de combínar-se \ <OIT f\%,)
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1 *\

No produto t T lit) TI*Hx) • podemos isolar as contribuições

Como estes termos são integrados sobre X^ 8 TC* podemos trocar

o nome das variáveis do ultimo termo de (7.750) e rearranja-lo,

3 I fill)

A contribuição do prineiro termo,

Usando a representação

<OIT ViLifi-itiic» = J )-~i - — — r — <7-«6>

podemos calcular a contribuição total do primeiro termo em

(7.75»)

(7.77)

A integração sobre *KL e 'XL resulta em duas funções O dos

momentos, a integrando sobre um dos momentos temos

^ i & .̂i
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A integração sobra o momento G\ e logaritmicamente divergente

e para remover esta divergencia sera necessário renormalizar a

teoria. A amplitude <?i.fvl T\K|VCx"> da fórmula (3.47) é obti

da excluindo-se o fator l2filH 6 [ I^i) em (7.78). Esta ampli-

tude pode ser representada pelo diagrama de Feynman indicado

na figura 7.4. Neste diagrama, cada vértice corresponde a um

fator (-¿A) * cada linha interna corresponde a um propagador

Figura '.4- Grafico de Feynman representando a contribuição

da eq.(7.78) para o espalhamento k» + *x —* pt* p*

onde ^ e o momento correndo através da linha. Os momentos

são conservados nos vértices • a integração sobre — A s c

vido ao laço fechado formado por dois propagadores. 0 fator
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na frente de (7.78) é devido ao cancelamento incompleto dos fa

tores 4! no denominador de A . A contribuição do segundo ter-

mo em (7.75') é dada por

i

U-U*-^.t
(7.79)

representada pelos diagramas de Feynman indicados na figura

7.5, e cuja demonstração é deixada como exercício para o lei -

tor.

Exercício 7.3- Demonstre como obter a contribuição (7,79) para

a amplitude de

Figura 7.5- Diagramas ds Feynman representando a contribuição

(7.79) para a amplitude ^Í\^7~»

Esta contribuição também é divergente como a contribuição (7.78)

• deverá ser ranormalizada para definir uma amplitude finita pa_
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ra o processo. A discussão sobre a renormalizaçao da uma teoria

da campos esta fora do espaço deste texto, apenas no capítulo

13 serão feitas algumas considerações sobre o assunto. Nosso oj>

jetivo neste capítulo é apenas indicar como os diagramas de Feyri

man são úteis no calculo de amplitudes tais como (7.69) com S

dado pala expressão (7.58).

As regras de Feynman para amplitudes ero urna te£

ria descrita pala Lagrangeana (7.46) são as seguintes:

a) Um diagrama de Feynman é composto de vértices,

propagadores (indicados na figura 7.6) e pernas

externas.

b) A cada partícula inicial ou final da reação é ajs

sociada uma perna externa e um fator 1 (outros

tipos de partículas tem fatores diferentes de l)

c) Os diagramas da ordem N na constants ds ecoplaman

to X tem N vértices, e a cada vértice está as-

sociado um fator (—.3)0

d) Todas as pernas saindo ds vértices, sxcluindo as

pernas externas devem combinar-se para formar pro

pagadores, representados por linhas, e a cada pr£

paaador é associado o termo J (9 -fW *»t) onde O

é o momento correndo pela linha.

e) Os momentos são conservados em cada vértice s a

cada laço fechado de propagadores associamos um

momento K circulando por ele e a integração (4J£

f) Dada uma configuração de partículas iniciais e ri

nais em cada ordem em teoria de perturbações de-

vem ssr computados todos os gráficos topologíca-

mente permitidos.
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Ver t)Ce -at X =• - -> A

Figura 7.6 - Elementos de diagramas de Feynman descritos pela L¿

grangeana (7.46).

Os diagramas de Feynman que irao contribuir para aamplitude

(7.69) até 29 ordem podem ser então compilados e estão mostra-

dos na figura 7.7.

A cada o J. agrama de Feynman há ainda um fator com

binatorio que conta o numero de configurações topologicamente

idênticas que podem ser construidas com um dado conjunto de pejr

nas externas, vertices e propagadores, l/amos exemplificar a coni

putação deste fator calculando-o para o diagrama 7.8.

Tomamos primeiro os três vértices disjuntos e a¿

sociamos a eles o denominador 3!(4!) , onde 3! vem da exponen-

cial e 41 para cada vértice. Podemos associar o momento a qual

quer uma das 3.4 pernas saindo dos 3 vértices, porém o momento só

pode estar associado a uma das três pernas restantes do vértice
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Fiou i a Diagramas de Feynman ate 23 ordem em

cesso lei+Wi --

para o pro

F_ini)ra_ 7.J3- Diagrama de Feynrnan com fator coiribinatorio l /2 ,
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associado a ^i. , temos por enquanto um fator 3.4.3.. Das pe£

nas restantes deste vértice a primeira pode estar associada a

qualquer uma das 2.4 pernas dos dois outros vertices, porem a

linha restante terá apenas 4 pernas disponíveis. 0 momento ^3

pode ser associado a qualquer das 2.3 pernas livres restantes,

porém ki| so pode ser associado a uma das 3 pernas livres do

outro vértice. Restam agora quatro pernas livres, duas em cada

vértice que devem combinar-se para fazer dois propagadores e

podem formá-los de dois modos diferentes. Reunindo todos estes

fatores teremos

3) C 1-M) CO (2.5)
òl M)J3

Exercício 7.4- Compute explicitamente (sem usar os diagramas

de Feynman) ate 2$ ordem a amplitude para a

reação k n - K a - - pit P*•»• f»+ ?*<•

Exercício 7.5- Desenhe os diagramas de Feynman até 43 ordem,com

os respectivos pesos combinatorios que contri -

buem para a amplitude Wj. + t¿2 —*•

Exercício 1.6- Determine os pesos combinatorios dos diagramas

da figura 7.9.

A teoria de campos que descrevemos ate aqui e

uma das mais simples que podemos construir. 0 que aconteceria

as regras de feynman, se adicionássemos a Lagrangeana (7.46)

um termo de iiiterâçao como
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b)

O

O

Figura 7.9- Diagramas de F.eynman (Exercício 7.6).

(7.81)

onde D J l 8 K é u m a constante de interação? A resposta é

que devemos acrescentar aos elementos dos diagramas, urna nova

peça, um vértice com ^+ 1 pernas, com duas delas singulariza-

das (Figura 7.10) e a cada um destes vértices associamos o fa-

tor

unds <i e \¿l são os momentos saindo do vértice associadas as

d ias linras singularizadas.
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Figura 7.10- Vértice associado à interação -iL_

Os dois pontos associados às linhas Kte Ki indi-

cam as pernas a serem singularizadas.

0 fator J V.fj está associado à derivada sobre o campo e seu si-

nal é positivo desde que o momento tC esteja saindo do vérti-

ce. Isto porque o termo com uma partícula saindo do vértice é

equivalente a eçãe da derivada sobre o coeficiente de Cl \«)na

expansão do campo Î'X) (veja expansão 7.10).

No proximo capítulo vamos descrever as iegias

de h'eynman para fermions e campos uetoriais.
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will - LÜUA;ÃO DE DIRAC

Uma teoria de campos para partículas de spin

1/2 foi formulada ainda na década de 20 por Dirac (DIR 28).Nes

te capitulo vamos descrever a teoria de campos dos elétrons e

positions e sua quantizaçao. Neutrinos sao fprmions com spin

1/2 com massa muito pequena ou nula, e sua descrição exige uma

atenção especial. Discutiremos ainda as simetrias obedecidas

por diferentes termos na Lagrangeana de interação de uma teoria

de campos e encerraremos o capítulo estabelecendo as regras de

Feyrirnan para a eletrodinamica quantica, a teoria da interação

dp fermions e partículas elementares com spin l/2.

8 . 1 - EQUAÇÃO DE DíRAC

Os dois graus de liberdade associados ao spin

1/2 sao introduzidos em Mecânica Quantica por funções de onda

com duas componentes,

(8.1)

A HamiJtoniana e um operador hermiteano, agora uma matriz 2X2

e pnrie ser expandida na matriz unidade e nas matrizes de P a u H ,

(8.2)
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O termo cinético usual na Hamiltoniana, f> /2tn , é substitui-

do por lf. p)/!1™ , proporcional à matriz unidade. Os dois graus

de liberdade fazem sentido se a Hamiltoniana age de modo dife-

rente em cada componente de I . Quando a partícula está acopla^

da com o campo eletromagnético, haverá uma interação entre o

momento magnético da partícula e o campo magnético. Introduzi-

mos o campo eletromagnético na Hamiltoniana pela substituição

de

? — ?-e A (8.3)

poitanto

2*»
(8.4)

onde fizemos uso da identidade

0 rperador ^ nao comuta com o campo eletromagnético n , e

usamos a relação

p AÂ = -J l 7AÃ) - ÂAf (8.6)

deiiuar

- ¿- f ft .7)



~1
Esta Hamiltoniana descreve a interação de um elétron não rela-

tiv/istico com o campo eletromagnético; o caráter de spin 1/2 é

manifestado pela interação do momento magnético eletrônico com

o campo magnético, -/Je. • D , onde

%"**, (B.8)

e
 B ° magneton de Bohr, JS-=*/& ¿ o operador de

spin e Q^2 o Fator giromagnético do elétron.

Vamos nos inspirar no procedimento não relati -

v/ístico para derivar uma equação relatiuistica para o elétron.

Uma partícula relatiuistica livre obedece a equação 6 = r +/n* ;

vamos toma-la como uma equação para operadores atuando numa

função de onda <f> com duas componentes

4> (8.9)

Substituimos a equação (8.9) por

e usamos a representaçíão E-» J ^ e p -• --ÍV para coloca-la

na forma diferencialff

(8.10)

Esta equação e de 2o grau no tempo, mas podemos tiansforma-la

em duas equação de 19 grau,
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(8.11)

2- + -»<f ?)<f>D_ ' ^ i -

e ^a — 'YTi (p . As funções «Pt. e (J>ft são denominadas componen

tes de mão esquerda (L̂ sft) e mio direita (£ight) iespectivansn

te, pois no limite da masst»igual a zero, elas sao autofunções

do operador de helicidade IT ?)/lpl . No limte de massa nula,

fc -Ir' e ***«. e «Pa. obedecem as equações:

A helicidade de <P& aponta na direção do momento, enquanto que

a helicidade de <Pt_ aponta na direção contrária ao momento.

As suas equações (8.11) para funções de duas com

ponentes podem ser transformadas em uma ttquaçao para uma fun -

ção de quatro componentes, que definimos por

(8.13)

unde S e uma matriz unitaria 4X4 qualquer. A &q iação de Dirac

tem a forma:
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com as matrizes Qyi/ , denominadas matrizes de Oirac dadas por

(8.15)

A matriz 5o e hermiteana, o¿- 00 f enquanto que 4 seo anti-

hermiteanas, Q = ~0 • Elas obedecem à regra de anticomutaçao:

g (8.16)

Exercício 8.1 - Verifique a regra de anticomutaçao (8.16).

A equação de Dirac pode ser escrita numa forma

compacta,

-.O (8.17)

ou aínda

¿) - nrr\ } | = o (0#18)

usando a notação ¿ 0-p ~ y*- • Observe que
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e não com sinal negativo na parte espacial. A razão e que

X^IHo.i.a.j) e% = \1*,-1,--ò,-*) . e no entanto 3; -

e 9'* = dld1i=-V;.

Uma outra matriz de Dirac que usaremos mais ta£

de é definida por

também hermiteana.

Exercício B.2 - Mostre que

O operador

T L = — (I ~ fo) (8.20)

é o piojetor da componentes de mio esquerda, poi's

~ 5 ( L 1 (8.21)

que

? R = L ( I + ts) (8.22)

•? o piojetor de mão direita e

(8.23)
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Exercício B.3 - Mostre que

A cada matriz S corresponderá uma representação

específica, apropriada para uma dada situação. Alguns exemplos

de representações freqüentemente usadas sao:

a) Representação de Weyl,. usada na descrição de fermions

sem massa,tem S=l e

?¿)' M-°rí)' ^í"o°

b) Representação de Dirac-Pauli com a escolha

(.t i)
if,). ¡-tio')

c) Representação de Majorane com a escolha

5 (\ t

(8.24)

(8.26)

(8.27)



1

lo =
(Ti O / ' "* \ O

o

1
 U

(8.28)
H

Nesta representação todas as matrizes de Dirac sao imaginarios

puros, e portanto, o operador da equação de Dirac é real. Cía

e apropriada para a descrição de fermions reais, ou fermions

qt'9 são suas próprias antipartículas.

Definimos o espinor adjunto a y em qualquer

representação por

que obedece a equação de Dirac»

(1 ? + nnr\) =» O (8.30)

A corrente uetorial

(8.31)
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e conservada, i.e., ó/J J =. O .A densidade de probabilidade

associada a coirente,

= ¡o = W (8.32)

é uma quantidade positiva. Mais adiante mostraremos que ¿fv

comporta-se como um quadrivetor por uma transformação de Lja

rentz, e seu significado.

A função de onda de Dirac obedece a equação de

Klein Gordon, como pode ser verificado multiplicando-se a equa

ção (8.18) por \- J$~rrr\) ,

(o

As componentes <PL. e 0p. separadamente também obedecem a equa-

ção de Klein Gordon.

Exercício 8.4 - Mostre que <P<- e Q>fL , definidas por 8.11, obe

decem à equação de Klein Gordon.

As soluções da equação de Dirac podem ser expa£

didas em ondas planas; separando as componentes com freqüência

positiva e negativa temos

Y - U
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onde v<o > O . Substituindo (8.34) em (8.18), temos as equações

obedecidas por U»*l e &\*) t

(8.35)

Para construir uma solução em ondas planas para

a equação de Dirac vamos separar üiu.) = ( VA**) J e 0"lk) •= ( V )

e escolher a representação de Dirac Pauli para as matrizes de

Dirac. As componentes de U e iT obedecem as equações

(8.36)

K. Ü A H
ico -

(8.37)

I - -^ J A M
Os espinores ÜA , Ü© , 0"A B OQ tem duas componer)

tes, e podemos escolher dois conjuntos de soluções para os U

s 0" respectivamente. É conveniente escolher soluções linear-

mente independentes para Ü^ e iTft , e independentes de k .No

sisturna de repouso da partícula, as componentes <Jft e 1% seíao

nu!ds. l/amos escolher estes espinores como autofunções do ope-

radur f n , onde ""* é uma direção arbitraria. Por simplici-

dade, Mas S.3IT) perder a generalidade, vamos escolher n - €?5 ,

e portanto V? « [ » ) , U?* ( { ) , O*'* ( J ) • tf * [ \) .
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As soluções em ondas planas para a equação de Dirac são então

l+l
« M.

0

1
e

(8.38)

*." -

\

i

0

K.- «1*2

0

(8.39)

onde N e o fator de normalização. Estas soluções correspondem

a fermions com projeção de spin na direção 3 no sistema de re-

pouso. 0 operador de spin definido por (5.30), tomado no sist£

ma de repouso,

üü; _ 6 •
(8.40)

0 tensor i^\J refere-se a propriedade intrínseca do férmion e

portanto a única forma que podemos ter no espaço de matrizes

de Dirac é MJ =-J l̂ tf* onde o fator J é incluido para tor -
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nar este operador hermiteano. Usando as matrizes ]J em (8.15)

temos

X cm \ O í* (8.41)

Uma escolha alternativa para U« > f̂i , seria t£

ma-los como os autoestados independentes do projetor » •*•• * orí

de K ^ k/t*l é a direção do momento H. . Duas soluções inde

pendentes para os autoestados de <T te- sao

com 0 =

No limite

í.m

€>?

)'**+ W )'

«-¿9 « (l4lK»i)(|.|«c»l)¿

(8.42)

e portanto

Exeicfcio 8.5 - Construa ^| 6^2 tais que l(f ̂ l'Vl •* "71 e

lí *<) "?! = - ̂ i . Construa as soluções da equação de Di rae usan-

do li e 1i 8 mostre que elas são autofunçoes do operador de he

licidade I * .
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I"" V \>PO produto T (yM C^ T >N comporta-se como um v/e-

tor por transformações de Lorentz, como demonstraremos mais

adiante; escolhemos então uma normalização adequada a esta pro

pr iedade,

,x, h r,*í 0( i- 0 • (8.43)

cam a escolha

*- p ^ r c.-)

(8.45)

Exercício 8.6 - Derive as relações (B.45) usando a normalização

(8.43) para as funções de Dirac.

Exercício 8.7 - Demonstre que

J (8.46a)
2 m

- X F~,M iTuj

2,n ' <8'46b)
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1

Os operadores A*1*! e A-lw.) sao projetores que sa

tisfazem as relações

f\ ± nc| = A±lK.)

Tr At 1*1 = 2 (8.47)

e

A + 1*1 + A-1*) = I

8.2 - COVARIANTES BILINEARES

Uma transformação de Lorentz nas coordenadas de

um sistema,

V*' = A V * (8.48)

lev/a a função espinorial Yix) em VlV) . Exigimos que a equação

de Dirac seja invariante pela transformação de Lorentz,

*) (8.49)

e definimos a matriz S(A) tal que

(8.50)

As matrizes de Dirac são invariantes por transformações dt Lo-

rentz ; impondo a inuariância (8.49),

(j \M H k 3 - - m J t5(/\)
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e usando " ™ - I /\ M , podemos derivar a equação pa

ra a matriz

A matriz S depende de combinações de matrizer de Di rae e dos

paiâmetios que caracterizam uma transformações de Lorentz. A

matriz S construida a partir da transformação infinitesimal

A , V = <$/ + {jó/ (8.52)

onde U.\n — fliaj 0J¿/ é um tensor antisimétrico, tem » forma

e sua inversa

5"*(A) - I + i- ̂ U ) ^ + — (8.54)

e as matrizes antisimétricas

X ; (8.54)

Uma transformação finita tem a forma

onde agora, os ângulos generalizados üj sao finitos.
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Uma rotação por um ângulo -ô em torno do eixo

3, é representada pela matriz

1

o
A r - (8'56)

o o

0

0

0

0

0

1

e o ângulo üJ -» üJ =* "0 . Se a rotação de um ângulo &

for em torno do eixo * , o ângulo OJ — ^ *fe V; 0 produto

.-L

(8.57)

onde i a j estão ordenados 16' =i ) . Na representação da Di

rac Pauli, (com ordenamento ijtc )
O «\c/

0 operador de rotação do espinor, de um ângulo ^ em torno do

eixo «• ,

(8.58)

e seu inverso

|
( 8_ 5 9 )
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O o erador 5rv,t *©) é unitario 1tf'» 5 )•

A operação de rotação de Lorentz ("boost1* de Lo

itntz) au longo da direção 3, é análoga à rotação usual, mas

com ângulos imaginários» e pode sar representada pela matriz

0 o i o

cura o ângulo % definido por

tonh "k = & (B.61)

e consequentemente tosV^ - % . Se a rotação de Lorentz for

fe i ta ao longo do eixo « , Uyss % e o operador

^ (8.62)

e seu inverso

(8.63)

A niHtiiz '̂•a*1 é hermíteana.

A operação de inversão espacial uu transformação

^e ÍL2.LL^JdlS. e caracterizada pela matriz

o -
0 \

) ( 8* 6 4 )
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A matriz S que obedece a equação 5 6 o = Af%r« 6 « dada

por

Sp*r - 7? lío (8.65)

onde ")? é urna fase arbitraria.

0 espinor • transforma-se de acordo com

t 5 K

(8.66)

e a corrente

= /\ V J (8.67)

Por outro lado, esta corrente submetida a uma transformação de

paridade (8.65), tem o comportamento

i
(8.68)

consequentemente, 4¿»»V w i transforma-se como um vetor.

0 conjunto de 16 matrizes

P*= X
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são linearmente independentes, i.e., se J X P * O então t£

dos os X - O . Estas matrizes formam uma álgebra de Clifford

com as seguintes propriedades

a) (P./- ti

b) Para qualquer PJ * P*- I , existe um Pj tal que PiP¡=-P¿P;

c) 0 traço de todos Pj , exceto P é nulo.

d) Para qualquer par Pji Pj . J =£ \ existe um P* ^ P , tal que

Pi Pj - a P* ; com a - ± i ou ± J .

Os bilineares formados por TT» l tem as propri£

dades de transformação de Lorentz e paridade indicados na tab¿

la 8.1.

ííit Lorentz

$ T

Paridade

3S

jo

-J

-3o

J

- /

Tipo

ESCALAR

VETOR

TENSOR

PSEUDO VETOR
(Axial)

PSEUDO ESCA-
LAR

Tabela 8.1 - Propriedades de transformação dos bilineares
noriais.
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Estas quantidades bilineares caracterizam as pospiveis intera-

ções dos férmions com outras formas de matéria. Uma densidade

de Layrangeana é um escalar de lorentz, portanto, quando as

formas bilineares MIÍJT são acopladas a outros termos, deu em

ser tais que o caráter de escalar de Lorentz da Lagrangeana,

seja pieservada. Por exemplo, um termo como i dvp associado t>

mésons escalares somente poderia ser acoplado a Jy ou J^ , db

modo que uma interação como

seja um escalar de Lorentz. Por outro lado, a invariancia da

Lagrangeana por transformações de Lorentz nao exige que esta

seja invariante por transformações de paridade, como é o caso

das interações fracas.

8.3 - INTERAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

A equação de Dirac pode ser derivada da Lagran-

geana

/ » í ( J 1- m)if (8.70)
t

usando-se as equações de Euler Lagrange. Mas esta Lagrangeana

descreve apenas férmions propagando-se livremente pelo espaço.

A introd.jçao do acoplamento eletromagnético é feita pela subs-

tituirão

o ii — — Ôjj +- J 6 i\jj »
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e adicionando-se um termo cinético, - ̂  Fw r com í>jv

para o fotón. A Lagrangeana de interação entre fótons e fér

mions

(8.72)

tem a propriedade de invariancia de calibre. Se fizermos uma

rotação na fase do espinor diferente em cada ponto do espaço

tempo

^ «-***'+«» (8.73)

s simultaneamente adicionarmos o gradiente desta fase ao campo

eletromagnético,

t (8.74)

a Lagrangeana (8.72) permanecerá invariante. A invariancia por

transformações de calibre desta Lagrangeana já está automática^

mente construida na substituição (8.71). A equação de Oirac com

interação eletromagnética é derivada das equações de Euler La-

grange

l i -m -e/J)|so

A corrente acoplada ao campo do fóton

(8.75)

^,-s. er Bp f é a mesma associada a conservação do número fermi£

nico (8.31). A corrente fermiônica está associada a uma trans-

formação de calibre global, em contraposição a corrente eletro

magnética associada a uma transformação de calibre local, ten-

do um campo de calibre (fóton) ligado a si. A corrente fermiô-
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nica nem sempre está associada a corrente eletromagnética.t fá

cil construir-se uma teoria onde a carga elétrica e carregada

por outras partículas além doa férmions e onde alguns deles se

jam neutros. Nesta teoria, a conservação do numero fermiônico

é independente da conservação da carga. 0 modelo de Weinberg-

Salam é um exemplo típico onde isto ocorre.

Vamos procurar uma transformação que leve um cajn

po j ao seu conjugado de carga vf , tal que obedeça a equa-

ção de Dirac com o sinal da carga trocada, i.e.,

1

( = o (8.76)

0 campo y contém componentes de freqüências p£
it

sitivas e negativas, o campo . V ira trocar o papel destas

componentes, podemos supor então que r estará ligado ao cam-

po conjugado y . Vamos tomar a conjugada hermiteana da equa-

ção de Dirac (8.75) e em seguida to.nar a transposta da equação,

{»; i-^-e/n-"»}* 1 =° (8.77)

T = oo l T /onde T - °0 l T / . Em qualquer representação das matrizes

de Dirac, existe urna matriz C, tal que

C \ C" 1 = - fyü (8.78)

Identificamos entao

(8.79)
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onde o fatoi de fase arbitrário ^c e tal que

Na representação de Weyl e Pauli-Dirac, ou em

qualquer outra representação definida por (8.15) tal que a ma-

triz S seja simétrica l5 = 5Tj, a matriz C sera um produto de

)|0 \z • Escolhendo,

C - ¿Vt (8.80)

a matriz C sera real e obedecera as seguintes relações

C"1 = - C •» C T - C + (8 .81)

Na representação de Majorana por outro lado, orí

de 6c = - lo j 0 ~=- a

C ~ te
- C l -= - C T (8.82)

C I r~t
Nesta representação , T *" ~ 'c '

Na derivação de r fizemos uso da equação de Di

rae com interação eletromagnética, no entanto podemos prescin-

dir desta interação para definir conjugação de carga. A conju-

gação de carga, conjuga o número fermiônico (que em interações

eletromagnéticas com todos os férmions carregados corresponde

também a carga elétrica) e a exigência para definir ** é ape

nas que

4C í U (8.83)

e qu ¿ o teniio livre na equação de Dirac neja o mB^nc Lünto paia

y I:QÍIIO para o campo conjugado de carga 7 . A equi^ao de 0_i

iac descreve objetos com quatro graus de liberdade (p.ex.: el¿
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trons e positrons com duas projeções de spin cada), no entanto

poderíamos inventar uma teoria onde eliminássemos dois graus

de liberdade impondo a condição

(8.84)

Uma teoria deste tipo é necessariamente neutra em carga e os

férmions não carregam numero fermiônico, pois J// = O pela equa

ção (8.83).

B.it - qUANTIZAÇÃO DE FÉRMIONS

As soluções da equação de Dirac livre podem ser

expandidas em componentes de freqüência positiva e negativa,

na secção 8.1 mostramos exemplos desta expansão. As funções

e sua conjugada TMUI podem ser expandidas na forma

[
(8.85)

]

onde os espinoriais UW< e C'** (veja equações (8.38) e (8.39))

são soluções das equações
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(8.35)

Ü 1*1 I*-"*!' °

(TV) l^ml=O

e os índices 5í = *i2 correm sobre os dois graus de liberdade

ortoyünais destes espinores (duas projeções de spin no sistema

de repouso) e o fator de normalização N+e 2 rr\ .

0 momento canónicamente conjugado a Y1"*) , der̂ i

vado da Lag angeana (8.70) é dado por

J

.XI , ̂  IV) } = \ +í Ut / V W

.- J +m) . (e.86)

- po:tanto devemos impor as seguintes relações de anticomuta -

çâo (para que obedeçam a estatística de Fermi-Dirac) entre os

campos fermionicos:

( S- 8 7 )

(8-86)

Os c o e f i c i e n t e s b e d da expressão ( 6 . 8 3 ) , na

i/ei ¡ao q u a n t i / a d a da t e o r i a sao agora o p e i a d o r e s que obedL-cerão

ie laço í íS de a n t i c ü i n u t a ç a o . As r e l a ç o t s de eu mutação ( 8 . 8 7 ) i m -

p] i cam que ,

t » ] t " \à*\*), dp lK ' lJ^O (8.89)
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enquanto que (8.88) levam a

(8.90)

Exercício 8.8- Prove as relações de anticomutaçao (8.89)-(8.91),

0 operador de carga Q. , associado à corrente

j^ - T ajuT , é dado pela integral sobre todo espaço do valor

normal da componente zero da corrente,

Q = \à\ \ \o KI:

I X. I

>l*. (8.92)

0 operador de produto normal: : atuando sobre espinores ordena

os operadores de tal modo que os associados a freqüência posi-

tiva da função de onda (operadores de destruição como veremos

adiante) estejam sempre a direita da expressão. Como os opera-

dores associados aos férmions anticomutam, ao rearranja-]os há

um sinal que conta o numero de peimutaçoes executadas, sendo

posi tii/o para um numero par e negativo paiaurn numero i"ipar. 0

opeiódor de catira toma então a foirna

Q, s CL
Xrl.í

b A l (8.93)
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e t e m a s s e g u i n t e s r e l a ç õ e s d e c o m u t a ç ã o c o m b e d ,

Q > b,ik>] = Ulvcl (8.94a)

(8.94b)

Exercíc io 8.9 - Derive a forma do operador de carga (8.93) e

as relações de comutação (8 .94 ) .

0 operador de carga d e mais propriamente o operador de núina

ro fermionico, como ja discutimos anteriormente.

0 tensor de densidade de energia-mc^ento

pode ser integrado em todo espaço, usando-se a expansão ( 8 . 8 5 ) ,

para se der ivar o operador de momento

\i\ : d":

" [ l í ] (8.96)
«o <*. i, 2

A s r e l a ç õ e s d e c o m u t a ç ã o e n t r e Y/u e o s o p e r a d o r e s b e d s a o

e n t a o :

(8.97)
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Os operadores de destruição b e d definem o vacuo do sistema

de fermions,

o( = A, 1 (8.98)

dot If) l ü > = O

enquanto que os estados representando urna partícula são defini^

dos por

fií= ». 1 (8.99)

\i,*.-> = dJu

A aplicação do operador de carga aos estado (8.99) pode ser o

tida usando-se as relações de comutação (8.94),

Q t¿/c<( + > = -̂  IV<,K, + >

(8.100)

enquanto que a aplicação do operador de momento resulta em;

A densidade de momento angular de um sistema de

fermions, é dada por

í " 3 -̂ L í ; K . ] . e momento angular conservado

( a . m )
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Como vimos no capítulo 5 o operador

(5.30)

pode ser usado para rotular os estados. Vamos considerar o mo

mento do férmion na direção 3 e computar o efeito de i*¡*lE& —

— J nos estados definidos por (8.99). A componente espa

cial de N* nao contribui pois o momento do fermion tem a di

reção 3 e portanto devemos computar

(8.104)

onde 0 operador

i" t íí.
(8.105)

onde

= 0i- (- (0

Portanto temos que

(8.106)

*,i. +> -- - ~ w ^ ' 2



- 341 -

^ 1*5,

(8.107)

Podemos finalmente interpretar os estados definidos pela equa-

ção (8.99) como elétrons e positrons de acordo cum o que está

mostrado na tabela 8.2. Definimos o elétron como estado com nu

mero fermiônico +1 e spin positivo como sendo o estado com pro

jeção de spin na direção positiva do momento do fermion.

Tabela 8.2 - Estados fermionicos. 0 elétron tem numero fermi£

nico +1, e +S, significa projeção de spin na di-

reção positiva do momento.

Vamos computar agora o propagador de Feynman pa_

ra urna partícula de Direc, definido por

= <Q\ (8.108)
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Vamos separar o produto ordenado temporalmente nas suas compo-

nentes de Freqüência positiva e negativa e jogar fora os termos

com freqüências positiva a direita,

0 primeiro termo pode ser calculado,

¿o,

(8.109)

enquanto que o segundo e dado por

(8.110)

Juntando os dois termos acima, usamos o resulta

dn ubtido no ultimo capítulo (eqs. (7.40)-(7.43)) e temos

1.111)
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Podemos também, escrever o propagador do fermion na forma

(lá^it (e- 112)

0 propagador de feynman para os fermions tera

o mesmo papel que os propagadores de campos escalares; era teo

ria de perturbações ele indica a amplitude de probabilidada

de propagação de um fermion entre dois vertices de interação.

Nas amplitudes de transições são relevantes as transformadas

de Fourier dos propagadores, que no caso dos fermions é o te_r

mo entre paientesee na equação (8,112).

8.5 - REGRAS DE FEYNMAN PARA FÉRPüONS

A Lagrangeana que descreve a interação de fótons

e elétrons, dada por (B.72), não é ainda apropriada para quanti

zaçao. A invariância de calibre cria dificuladades para definir

um propagador para o fotón. Numa teoria de campos o inverso do

propagador pode ser derivado diretamente da ação X s p*X ¿

to^ando-se a derivada quadrática da ação cocn relação aos cam-
0

pos, ou seja, o inverso do propagador do campo <&'"*) é dado

por

•*'
(8.113)

Usando esta regra derivamos o propagador inverso do fóton, a pajr

t i r da Lagrangeana ( 8 . 7 2 ) ,



Q» - (8.114)

onde Q H

verso,

. A transformada de Fourier deste propagador in-

(8.115)

nao pode ser invertido, como pode ser facilmente verificado.

Uma maneira usual de contornar ests problema , consiste em ad̂ i

cional à Lagrangeana um termo que quebra a invariância de caU

bre, peimitindo então a inversão do propagador do fotón. Pode-

mos implementar esta.quebra de invariancia de calibre adicio-
2,

nando o termo - 1 '<' /V) (condição de calibre de Lorentz)* 8 a

Lagrangeana efetiva usada para definir a Eletrodinâmica

ca fica então

(8.116)

0 piopagador do foton pode ser invertido e temos

.i ÍJ,V (8.] 17)

Nota *: A escolha do termo que quebra a simetria deve ser cui-

dadosa, pois teinios mais complicados que o intioduzido

acima, como idrA^rfi^A") , induzirá termos adicionais na

Lagrangeana, chamados fantasmas de Fadeev-Popov.
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onde \ é um parâmetro arbitrario que caracteriza as difereri

tes escolhas da condição de calibre, X - O sendo conhecido como

calibre de Landau, e A-i , calibre de Feynman. As amplitudes

dos processos físicos não dependem de 'A e a escolha de uma ou

outra condição de calibre e guiada pela conveniencia.

Para definir as regras de Feynman vamos mostrar

a expansão do campo eletromagnético em termos de operadores de

criação de destruição sem discutir os problemas associados à

sua quantizaçao,

Í
» 2- f ul W —>**

\2T\P 2*o tfo\2T\P 2*o tf.o
J

(8.118)

onde <f p [*•) t o vetor de polarização do fóton, e um conjunto

de quatro vetores linearmente independentes e(*)

[at. ,

O estado 0 1*1 lO^ corresponde a um fóton com

momento Ve e polarização éM\\c\ num dado sistema de referência.

Uma escolha conveniente para os vetores de polarização pode ser

feita, tomando-se um vetor n arbitrário, tal que i\K i e 'T7o>o

e fazendo t V ) = n » os vetores ¿' e á são tornandos nas

direções ortngonais a ^ e O e tal que:

, Kl
t/j 1 OÍ,oi =• (, (8.120)

(*) ijota: 0 fotón físico tem apenas duas polarizações (transver
sais), mas, para manter o formalismo de quantizaçao cõ"
variante e conveniente introduzir-se as quatro polarT
zaçoes. Como uma das^con^bqufencias o espaço vetorial""
do estado üo fóton nao tem métrica definida. Úmidos
traços disto pode ser visto na regrai de comutação
(8.119) onde a polarização ««o tem sinal contrário
ao usual.
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e finalmente o vetor £ 8 turnado no plano'n e k , ortogonal

a '^ B normalizado ( €'* i*.| | - -1 . Desta maneira, os vetores

¿" e é são ditos transversais, o vetor é e a polariza^

',ãü longitudinal e £ , a polarização escalar.

Podemos agora estabelecer as íegras para cons-

truir e calcular diagramas de Feynmam para amplitudes de espa-

lhamento. A uma amplitude de bspalhainento associamos todos os

diagramas que pudern ser construidos de acordo com as veguintes

regias:

a) A cada elétron com momento * no estado inicial asso -

ciamos a função de onda \)i*\ e uma linha orientada da esquerda

p<i:á direita (sentido do tempo) e a cada position no estado ini

cia! absociamos a função de onda \Tw e uir.a linha orientada na

direção contraria ao tempo (Note que o momento do positron tern

sentido diferente à orientação da linha).

b) A cade elétron no estado final associamos a função CTIKI

e unia linha na direção positiva do tempo e a cada positron no

estado final a função ú"!*-) orientada negativamente em relação

ao tampo,

c) Ao9 fotons no estado inicial associamos a polarizarão

¿vi*t B unia linha ondulando com rotulo e fotons no estado final

é* (<) a ui.ia linfia uiiduidiido ,com xotulo ,'

j) t - > -1 •=> 1 inlids de feirniüiii e uma de fntun rontü Lam -se nv «e'r_

ticií, OU qual associamos a matriz -->& Çv , onde £ e a uuit,Lan

te de inLeidçau. A uríeíitai¿ao das d^dS linhas f«jimionicíib di v/e

sei '.-..lit i r M J a e a linha do foton e rotulada por P

e) Cs werticss sao conectados por prupayadüies de feimiuns,

-* ̂ Mlt' , a o qual assücianios ijma linda uiientada, e por pi .ibLjHúo

rfes fJcis fotons, •> VÀJV y*-) , ao qual astütiamos orna linha ondJ-ida.
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f) Os momentos sao conservados nos vertices. A cada conjun

to de laços Fechados (independente) de propagadores adicionamos

um momento arbitrário k¿j 'às linhas e integramos sobre ele,i.

g) Cada laço fechado de fermions e multiplicado por um fa

tor -1 (Este fator vem do numero impar de permutaçoes entre es

pinoies Y s r quando é aplicado o teorema de Wick).

Por estas regras uma linha de fermions é conti-

nua e a orientação das linhas também deve ser contínua. Pode-

mos sumariar estas regras na figura 6.1. Na figura 8.2 mostra-

rnos urna serie de diagramas que contribuem para o espalhamtnto

Cornpton do elétron.

Para teorias mais gerais contendo termos com de

rijadas nas interações podemos escrever as regras de Feynman

sem muita dificuldade. Por exemplo, termos que contenham 3^0 ,

onde <p B um campo escalar, terão associados aos vértices k",

onde K. é o momento correndo a linha do boson em direção con-

trária ao vértice. Analogamente um termo d^r terá associado

- J v , onde Kv segue a orientação da linha fermionica (os

campos y destroem ou criam linhas que apontam para o vértice

daí o sinal negativo em -iK*/ )

Podemos, seguindo esta regra, contruir o vérti-

ce para a interação

A cacja <. ompo neste vertiCB associamos urna linha, contínua (com

orientação) para fermions, ondulante para bosons vetoriais e

tiacfcjada para bosons escalares. A regra de Feynman para este

vértice e:-ta mostrada na figura 8,3.
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-mtit

=. - j e in

Figura 8.1- Regras da Feynman para Eletrodinâmica Quântica.

Estas regras de Feynman tamt&m pudum ser aplica^

das bus neutrinos de maneira direta. Basta a .v CUTÍ ir uma pequena

massa paia o neutrino 8 no final do9 cálculos 'u.iar o limite

da ¿ib;:a indo a zero. Mais adiante vamos descrever maneiias mais

convenientes de tratar o neutrino.
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/ \

Figura 8.2- Alguns dos diagramaç que contribuem para o espalha
mentó Compton do elétron.

?H

Fig'jia 8.3 - vér t ice para a interação J ^ í \Cd<i\ 9j </?*-</ F" .



- 350 -

Exercício 8.10 - Derive a regra de Feynman mostrada na figura

8.3.

8.6 - SIMETRIAS EM TEORIAS DE CAMPOS

Vamos estudar as propriedades de transformação

de alguns termos de interação sob a operação de paridade e co£

jugação de carga. Antes disto vamos sumariar as propriedades

de transformações dos campos pela ação destas operações, na te

bela 8.3.

- A

ipieudo

Tabela 8.3 - Propriedades de transformações dos campos por

rídade « conjugação de carga.
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A anticomutaçao dos campos espinoriais implica qua

(8.121)

l/amos fazer uso também das relações

'rj C

onde os Oil estão na tabela 8.4.

Fb

1

h

1
-1

1

1

Tabela 8.4 - Coeficientes ¿Oj das relações (8.122)

0 fóton tem conjugação da carga "?c = -l » • •

interação eletromagnética a invariante por transformações de ca¿

ga e paridade,

? L •/*"'-e Toy (8,123)

A interação de urn meson escalar ou pseudo escalar com fermions»

com a forma

(e.124)
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Nesta interação a presença do fator J na frente do ft é neces

sária para tornar a interação hermiteana. Se $1 • $2 • ° » es.

ta interação viola P e CP (e portanto T).

A interação tipo dipolo magnético

(8.125)

e portanto para o foton esta interação conserva tanto C como P.

Por outro lado, a interação (momento de dipolo elétrico)

í, e" * F W — ? — -^i! í «5

»
(8.126)

para fótons l'H/f^l) viola P e CP. A interação típica das inte

rações fracas,

3* í« h Oití K wv
+ + 3, k Ky (±J»)

(8.127)

viola tanto P, quanto C (as expressões devem ser multiplicadas

por «Jlj • "?¿, , mas estes fatores não são relevantes aqui).
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No entanto a operação P, seguida de C ou vice-versa, faz

3A (8.128)

e portanto as interações fracas usuais são invariantes pela ope

ração conjunta CP.
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