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I. INTRODUÇÃO

Existe atualmente um grande incentivo para a obtenção

de dados de experimentos envolvendo colisões em alta energia. Is

to já era verdade em 1958 guando Glauber desenvolveu a teoria pa

ra tais processos [1] - objetivo básico deste curso. Nesse tempo, po

rém, "alta energia" significava "protons de centenas de MeV e a

razão pela qual os físicos pesquisavam as colisões de alta ener-

gia era a esperança de obter informação mais detalhada sobre o

potencial nuclear. Quando o comprimento de onda é suficientemen

te peque. _ .. »»i.. ribuição angular de partículas espalhadas elas

ticamente se torna, num certo sentido, um mapa mais ou menos de-

talhado da região de interação [2]. As colisões inelásticas também

podem fornecer o mesmo tipo de informações e quando a energia au

menta', a importância dessas colições (inelásticas) também aumen-

ta e a sua variedade se multiplica.

Atualmente, com as altas energias de que dispomos pa

ra acelerar ions pesados (protons até 300 GeV, ions pesados - 3 GeV A) ,

pode-se ter esperança de realizar um projeto mais ambicioso:"ver"

a estrutura do nucleon. Pode-se também ter a esperança de atin-

gir situações tais, durante a colisão, que a própria linguagem em

termos de potencial se torna inadequada.

Os experimentos em baixa energia (baixa aqui incluin

do a alta energia de Glauber) tern nos fornecido informação bas-

tante detalhada sobre propriedades do núcleo frio: a distribui-

ção da matéria dentro do núcleo, a distribuição da carga, o mo-

mento de Fermi médio dos núcleons, estados de partícula indepen-

dente, excitações coletivas, etc. Como a densidade da matéria

nuclear é enorme

p -

(Compare can a densidade do sol p . - 1.4 g/cm ) é muito difícil comprimi-

la . Impossível, com co l i sões envolvendo ions pesados em baixa e
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nergia. O resultado disso é que sabemos quase nada sobre as pro

priedades da matéria nuclear com densidades p > p <? altas ener

gias de excitação. Seria, então possível atingir, através de co

lisões de alta energia envolvendo ions pesados, regimes onde a

densidade da matéria nuclear seja maior que p ? Seríamos capa-

zes de "ver" os pions soltos no núcleo formando uma matéria nu-

clear até então desconhecida? Se as densidades e temperaturas

forem suficientemente altas, poderíamos pensar em tormar uma ma-

téria nuclear ainda mais estranha, composta de quarks e gluons.

Essa é a esperança e a motivação atual para o grande incentivo ã

pesquisa com ions pesados em alta energia.

Naturalmente, existe uma série de dificuldades no

que se refere ã observação de tais transições de fase da matéria

nuclear. Por exemplo, a observação das diversas fases envolveria

a necessidade da sua completa equilibração, para que se possa de

tectar sinais característicos. Isto não ocorre experimentalmen-

te e daí a dificuldade de "ver" esses fenômenos. No entanto, em

bora esses objetivos não tenham sido atingidos ainda, podemos d_i

zer com segurança que muita física nova se aprendeu pelo caminho.

E boa parte dela é compreensível dentro do esquema da teoria de

Glauber.

Do ponto de vista teórico, existem várias simplifica

ções que ocorrem no tratamento das colisões entre ions pesados

em alta energia, se compararmos com baixa energia. Consideremos,

por exemplo, a reação

O -t X°*?b —-> l5o -+ X

Quais são os processos possíveis para produzir O em baixa ener

gia? São vários: transferência de um neutron para o núcleo do

chumbo (excitado ou no estado fundamental), break up do neutron

com ou sem excitação do alvo, excitação coulombiana do projétil

que decai a caminho do detector em 0+n (esse processo pode ser

bastante importante a energias abaixo de 20 MeVA, pois a energia

coulombiana desse sistema é da ordem de 5 MeVA) , etc. Em ener
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-tias acima de - 100 MevA (que parece ser o limite inferior da a

plicação da teoria de Glauber) muitos desses processos são elimi

nados, são pouco prováveis. O efeito coulombiano, por exemplo,

se torna desprezível, a interação residual entre o fragmento emer

gente e o alvo pode ser ignorada, pois não há tempo suficiente pa

ra isso e o processo que com maior probabilidade produz o se

reduz a apenas um, a colisão periférica de nucleons do alvo com

o neutron do projétil, produzindo 0 no estado fundamental e

um alvo excitado que decai.

Poder-se-ia argumentar ainda que o problema que que-

remos tratar, ou seja, a colisão de um núcleo incidente com um

outro núcleo, ambos consistindo de muitas partículas é difícil

de formular em qualquer energia. E que em altas energias a si-

tuação pode parecer ainda pior devido ao número elevado de canais

abertos e o numero elevado de ondas parciais a ser considerado.

Como mostraremos no que segue a teoria de Glauber é extremamente

bem adaptada para essas condições e tem o mérito de converter es

sas "dificuldades" em vantagens teóricas para simplicação da de£

crição da colisão entre ions pesados em alta energia.

II. ESPALHAMENTO ELÁSTICO

II.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Consideraremos no que segue o espalhamento elástico

de partículas que interagem com um potencial estático V(r). Nes

te caso, a equação de Schrõdinger a ser resolvida se escreve

- Ê T Cr)
~ (II.1.1)

onde E é a energia da partícula incidente

t " 'V-* (II.1.2)



8

Podemos r e e s c r e v e r a e q u a ç ã o ( I I . 1 . 1 ) da seguinte f o r

ma

(II.1.3)

0 problema do espalhamento elástico de uma partícula pelo poten-

cial estático V(r) se traduz então, matematicamente, em resol-

ver a equação (II.1.3) com a condição de contorno de que a dis-

tâncias grandes em comparação com o alcance do potencial, a fun

ção de onda tenha a forma assintõtica

'ter) —» e + [&) ̂ r (li.1.4)

ou seja, a soma de uma onda plana incidente e uma onda esférica

emergente com amplitude de espalhamento f(e) . Se a densidade

da onda incidente for 1 , então o fluxo incidente coincidirá com

a velocidade incidente v=fik.

O fluxo espalhado através do ângulo sólido dft é

.1.5,

de tal forma que o elemento diferencial correspondente do , da se

ção de choque será dado por

(n.2.6)

A solução do problema, como formulado, envolveria duas

coisas: determinar as funções de onda que satisfazem (II.1.3) e,

dentre elas selecionar aquelas que obedecem á condição de contor

no (II.1.4). Ê possível formular o problema de uma maneira mais

unificada, que incorpora ambas, a equação de Schrõdinger e a con

dição de contorno. Isto pode ser obtido através de uma equação

integral. Define-se, para tanto, a função de Green do problema,

( I I > 1. 7 )
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Ê fácil verificar que a solução geral dessa equação,

pode ser escrita

q»t" \r-- r'l

com a+6 = 1 . O requerimento de que G(r,r') representa a amp li.

tude que corresponde à radiação estacionaria de uma fonte coeren

te em r1 , imçli«_i a=1 , B=0 . Essa função de Green, pede en-

tão ser escrita

(II.1.9)

£ fácil verificar que a função de onda

(II.1.10)

satisfaz a equação de Schrõdinger identicamente. A condição de

contorno (II.1.4) está automaticamente incorporada ã solução. Pa

ra ver isso, expande-se a solução encontrada para r*»

\f-?'\ —•> r - r±f

I r ' I
com •* 0 . Essa razão e pequena quando r e grande,

pois a integração em r' está limitada à região do espaço onde

V(r') i 0 . Agora define-se o vetor de propagação que tem a dire

ção de r

Wr ^ \*\ £ - h £

Da equação integral

- e

obtém-se, no limite
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Esta é a forma assintótica desejada, eq. (II.1.4). Mais

do que isso. ãá uma expressão exata para a amplitude de espalha-

mento f(8) . A forma geral e mais usual para f(6) é a seguin

te,

n

£1
- ,C V<f) Tyff'J^r (ii.1.13)

onde a notação f(k,k') para f(9) denota a amplitude de espa-

lhamento da direção k para uma nova direção k1 , onde, é cla-

ro |k| = |k'| e ^(r) denota a solução do espalhamento com on
.?••*• kik rda incidente e * . A expressão (II.1.13) deixa claro que para

calcular precisamente o espalhamento, basta conhecer iK(r) na
k

região do potencial, V(r) ̂  0 .

II.2. EXPANSÃO EM ONDAS PARCIAIS

A expansão em ondas parciais da função de onda, é um

dos métodos mais usados na teoria de espalhamento. Faremos, nes

ta seção um resumo desse método.

Se um potencial V(r) tem simetria axial com rela-

ção à direção de propagação da onda incidente, pode-se expandir

a função de onda numa série do seguinte tipo:

f^U)

onde P/(w) é o £-ésimo polinômio de Legendre com argumento u=

=cos(k,r) .

Esta expansão, eq. (II.2.1), é particularmente conve

niente para potenciais centrais. Nesse caso, devido ã conserva-

ção do momento angular, a equação de Schrõdinger se desacopla em
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I e ficamos com equações diferenciais ordinárias desacopladas pa

ra as funções radiais g^(kr) .

Quando r -»•<», ou seja em regiões longe do alcance do

potencial, as funções c^fkr) se reduzem a superposições de on-

das esféricas "incidentes" e espalhadas. Sua forma assintótica

pode ser escrita

0* J;kf I
.2.2)

onde os coeficientes C^ são escolhidos de forma que C^=1 quan

do V(r) =0 e

"- * (II.2.3,

Porisso, os desvios dos coeficientes C^ a partir da unidade,

dão uma descrição do efeito <̂"> potencial na onda espalhada, isto

é, do espalhamento.

A forma assintótica da função de onda é

o que implica, imediatamente

2 . •

É fácil verificar que se o potencial de espalhamento

V(r) for real, os coeficientes C. tem módulo 1. Portanto, se

escreve usualmente

2 . ^

Ç -=- e
VC (II.2.6,

Quando V(r) é complexo, as defasãgens 6 „ também serão comple

xas. Em particular, para um potencial absorvedor

Tr^ Ocf; CO
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os coeficientes C. devem ter valor absoluto menor que 1, e por

tanto

Pode-se facilmente integrar a equação" (II.2.5) e ob-

ter assim a seção de choque de espalhamento

-- 31 Z

Pelo teorema óptico, por outro lado, sabemos que

e portanto, a seção de choque de absorção

tut **f LI

Portanto, para conhecer qualquer uma dessas secções

de choque, fica claro que o ingrediente físico essencial é a de-

fasagem 6. ou os coeficientes C« . No entanto, encontrar es-

ses coeficientes nem sempre é fácil. Para encontrá-los, é necess

sário resolver uma equação integral radial, uma tarefa que quase

sempre envolve cálculo numérico. Outra complicação, em particu-

lar para os problemas de alta energia, é o grande número de ter-

mos que devem ser computados para convergência da série. Isto é

esperado, uma vez que o momento angular cresce com a energia da

partícula e quando a energia aumenta, significa que partículas com

momento angular grande ainda passam dentro do potencial e são de

fletidas por ele. Em outras palavras, se a é um parâmetro ca-

racterístico do potencial, o momento angular máximo aprcciavel-

ente afetado por ele será

G>_ _ h. a—

um número que pode ser bastante grande.
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Um dos objetivos básicos da teoria de Glauber é pro-

por um método alternativo e aproximado que permita calcular com

bastante precisão a solução de alguns problemas de espalhamento

com ka >> 1 .

III. APROXIMAÇÃO DE ALTA ENERGIA EM UMA DIMENSÃO

Consideremos um problema de espalhamento em uma diroen

são. Esse espalhamento só pode ocorrer em duas direções: ou na

direção incidente ou a 180° dessa direção. Embora este problema

não seja realistico, contém todos os ingredientes que necessita-

mos para estudar o espalhamento em 3 dimensões.

A equação de Schrõdinger em 1 dimensão é

(dl i tf) tc*> - ^ ^ v/c*) t<*) im.il

Quando a energia da partícula incidente é muito maior

do que V(x) , que tipo de aproximações podemos fazer nessa equa

ção? Se V representa o valor absoluto do potencial V(x) , e

a um comprimento característico do mesmo, teremos

E
ou seja o comprimento de onda da'partícula incidente é muito me-

nor que a .

Nessas condições, é possível imaginar, por exemplo,

que o espalhamento a 180 será desprezível e podemos, então, es-

crever a função de onda de partícula na seguinte forma

^ C x ) = fi
l*X Vfv*; (III. 2)

onde \ (x) varia lentamente num comprimento de onda de partícu-

la. Substituindo (III.2), na equação (III.1), obtemos



Como { (x) varia lentamente, podemos ignorar o ter

mo contendo

dl

e nesse caso, (III.3) se reduz a

ÇLl - - i— \J(*) ^ ít) (III.4)

Queremos, também que quando x -• -°° , ^ (-») = 1 (is-

to é válido, se o espalhamento a ângulos traseiros for realmente

desprezível). Então

~ (III.5)

A

-- c

Ê fácil verificar que a expansão de \(x) em série

de potências fornece os termos sucessivos da série de Born. O pa

rãmetro da expansão dessa série é

Vo c-~

É possível também, obter uma equação integral para

\ (x) , usando a função de Green do problema, que é dado por

,Vdlx u\
Q tx x̂ ') = - j_. C (III.8)

Escrevendo

~- €
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obtemos a equação integral para ^(x)

^ i » - - 1 - -A- \ e c >i(v) H c i . - ) ^ »

^ (III.9)

A equação (III.9) é obtida quando se separa a região

de integração em duas: x>x* e x < x ' . Observa-se que a con-

tribuição da integral nessas duas regiões ê bastante diferente.

Se Mj* (x) e V(x) variam lentamente num comprimento de onda, a

exponencial do segundo termo vai oscilar rapidamente e reduzir

muito a contribuição desse termo. Como primeira aproxinação, des-

prezamos esse termo. Ele representa a contribuição do espalhamen

to a ângulos traseiros. Temos, então

n ^ j (III. 10)

a qual pode ser resolvida imediatamente, se diferenciarmos, com

relação a x

com a condição de contorno

e com a solução

• * .

K - -«- í V. ( x ) c\ K'- -«- í V.1 ( x ) c\
- e

U (III.12)

As condições de validade dessas equações podem ser

obtidas da seguinte forma: supusemos que tanto V(x) como ^f(x)



variam pouco num comprimento àe end... wO signifies

Ya. .O 1

A segundu _t3:iéição p<v>i ser obtida da equação para

ou

que são as condições que acabamos de discutir.

Note que não impusemos nenhuma restrição no produto

dessas quantidades

fee- Í. - 2 V«-

Portanto, vemos que, ao contrário da aproximação de

Born ou WKB, a aproximação de Glauber é válida para qualquer va-

lor do parâmetro

IV. A APROXIMAÇÃO DE ALTA ENERGIA EM TRÊS DIMENSÕES

Agora podemos desenvolver a aproximação em três dimen

soes de uma forma completamente análoga ao caso anterior. A e-

quação integral para ^(x) e m três dimensões é a seguinte

Escrevemos, novamente

onde \ (r) deve variar lentamente com r. Obtemos, então, ana

logamente, para ^(r) a seguinte equação:
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- -aja. \ £-
^ 'r ' (IV.2)

Define-se, então

r* " = r-r 1

e com isso, a equação (IV.2) pode ser reescrita da seguinte for-

ma

<\»x^ J r K > . . « - . , (IV 3)

Vamos supor agora que não só V e ^ variam lenta

mente dentro de um comprimento de onda como também o produto V̂ -f.

Isso implica, como antes, que nas regiões em que as exponenciais

oscilam rapidamente, a contribuição da integral na equação (IV.3)

será desprezível. Se consideramos pontos r dentro do poten-

cial a contribuição maior para a integral virá dos valores de r"

que tem direção paralela a k , pois nesse caso a exponencial se

rá praticamente estacionaria.

Quantitativamente, obtém-se a expressão dessa aproxi.

mação da seguinte forma: o elemento de volume dr" pode ser es-

crito como

onde
JUL -- cto

e 4> , um ângulo azimutal.

Supomos que V varia apreciavelmente numa distân-

cia d , muito maior do que r • Podemos então efetuar a in-

tegração em p , por partes, e obter a ordem mais baixa em j-? co

mo

HÍ^

-is (IV.4)



18

O limite u = -1 corresponde a r" antiparalelo a

k . Como, nesse caso a exponencial varia rapidamente, a contri-

buição desse termo é da ordem 1—3 e portanto pequena. Ficamos

então, com a contribuição do termo r" // k

4 Cf) - 1 - J L \ V/ir-r9") 4> if- r)\ * r>'

u

OU

- -
(IV.5)

Esta equação tem precisamente a mesma forma da equa-

ção correspondente no problema unidimensional. Sua solução pode

ser escrita como

\ V/ t x, M \)

E a função de onda total, aproximada

É claro que nesta expressão está faltando a onda es-

palhada! No entanto, se olharmos cuidadosamente as condições sob

as quais deduzimos a equação (IV.7) veremos que essa função de on

da só é válida na região do potencial. Não é uma boa aproxima-

ção fora dele. Mas, como já discutimos antes, isso é tudo o que

necessitamos para conhecer a amplitude de espalhamento.

De posse da função de onda, o próximo passo natural é

a definição da amplitude de espalhamento. Seja k um vetor un_i

tário cuja direção é a direção incidente, que determina o eixo z

positivo. Então qualquer vetor posição r pode ser decomposto

em 2 componentes
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onde b é um vetor perpendicular a k

L «MC MVC

Podemos, com isso, reescrever a função de onda da se

guinte maneira

/a
(IV.8)-«o

Se o potencial for centrado na origem, a distância

b= |b| tem a interpretação evidente de um parâmetro de impacto.

Substituimos então a função de onda (IV.8) na expre^

são para a amplitude de espalhamento

Av<ti W

Essa expressão pode ser reescrita da seguinte forma

<-{Ctt»V J

(IV.9)

A conservação de energia exige |k| = |k'| de tal for

ma que para ângulos de espalhamento pequenos o vetor Ê-Ê' é a
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proximadamente perpendicular a k . Essa aproximação é consisten

te com a aproximação feita para deduzir a função de onda, portan

to não representa uma nova restrição. Com essa simplificação, a

integração em z pode ser efetuada, e ficamos cora

\) iw* a v)

(IV.10)

Este é o resultado básico para espalhamento elástico

em alta energia. A interpretação intuitiva desse resultado é a

seguinte: cada porção de onda incidente passa através do poten-

cial através de uma linha reta e sofre uma defasagem caracterís-

tica desse caminho.

Para potenciais que possuam simetria azimutai, pode-

mos reduzir ainda mais a integral, se notarmos que

(IV.11)

onde X-<A> é a função de Bessel de ordem zero. Usando a expres

são para ângulos pequenos

obtemos, para potenciais axialmente simétricos

_ , (IV.12)

onde

IIV"131

Embora essa aproximação fosse deduzida supondo angu-
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los pequenos, a maior parte da secção de choque vai se ooncentrar

na direção frontal. Pode-se então demonstrar que a expressão de

duzida para a amplitude de espalhamento obedece o teorema óptico

e portanto fornece uma estimativa razoável da secção de choque

total, embora sua validade seja lirritada a ângulos pequenos.

De acordo com o teorema óptico, a secção de choque to

tal de espalhamento deve ser dada por

Considerando-se a expressão deduzida para a amplitu

de de espalhamento

a secção de choque total deve ser

^ -- J \

Para verificar a validade do teorema óptico, basta in

tegrar |f(9)j no ângulo sólido

.**.')

Como um sub-produto dessa discussão, podemos deduzir

uma expressão para a secção de choque de absorção, no caso das

defasagens serem complexas

IV.1. CORRESPONDÊNCIA DA APROXIMAÇÃO DE GLAUBER COM O MÉTODO DE

EXPANSÃO EM ONDAS PARCIAIS

Ê fácil obter essa correspondência se compararmos as
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duas expressões para a secção de choque.

Aproximação de Glauber:

Expansão em ündas Parciais:

Na aproximação de Glauber, a soma em ondas parciais

é substituída por uma integração sobre o parâmetro de impacto. Se

adotarmos a correspondência

"£

a soma e integrais assumem a mesma forma. Os coeficientes

devem ser identificados com os fatores

de tal forma que termos a correspondência

( *^P

Uma ilustração disso pode ser feita, por exemplo com

a secção de choque de absorção

K \ th b tJb Cv
^ J

r
( i-

Para mostrar a correspondência da expcnsão em ondas
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parciais para a amplitude de espalhamento.

com a aproximação de Glauber, usa-se a forma aproximada dos

nõmios de Legendre para ângulos pequenos

Embora esta relação seja mais exata para l grandes

e ângulos pequenos, o segundo termo adiciona uma correção de 6%

para £=0 e 8=60° . Ohtemos então a forma de Glauber para f (9) ,

com a única diferença

Isso pode ser facilmente obtido, se reformularmos a

expressão de Glauber para a amplitude de espalhamento: ao invés

de usar k como sendo |k|y , escolhe-se k numa direção inter

mediaria entre ic e íc'

Essa aproximação 'revisada" representa a onda espa-

lhada de uma direção Jc para )t' como tendo sofrido através do

potencial, uma defasagam apropriada a uma trajetória defletida da

metade do ângulo final
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IV.2. EXEMPLOS

Nesta secção consideraremos três exemplos simples pa

ra :L tstrar o formalismo desenvolvido até aqui. '

O mais simples é o caso do potencial completamente ab

sorpí ivc U.e., negativo e imaginário) confinado numa esfera de

raio a. Neste caso podemos escrever

.XIS)
e -

de tal forma que a amplitude de espalhamento possa ser escrita co

mo

o

ou, mais explicitamente

A secção de choque diferencial, pode, então, ser es-

crita

\{L(e)\7-- O - 1 ^

que apresenta o comportamento típico de difração de curtos com-

primentos de onda, como mostra a figura 1.

A secção de choque de espalhamento é simplesmente da

do por
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A secção de choque de absorção pode ser escrita

Esse último resultado corresponde ao dobro da sec-

ção de choque clássica de absorção. A razão do fator dois é um

efeito puramente quântico que consiste na difração da intensida-

de em torno das bordas da esfera. Note que o resultado obtido,

isto é, a secção de choque total ser igual ao dobro da secção de

choque de absorção não dependeu do potencial ser esférico ou não.

Continuará válido para qualquer potencial opaco, cujas dimensões

sejam grandes comparadas com o comprimento de onda.

Um exemplo um pouco mais geral é o poço quadrado de

um raio a

\ V o C í o_

-- \

A função de defasagem, então, pode ser calculada

O

Ê complicado calcular uma expressão para a dependên-

cia angular da amplitude de espalhamento. No entanto, se nos res

tringirmos â região frontal (0o) é possível deduzir uma expres-

são fechada para a secção de choque total. Definimos, então, o

parâmetro

Em termos desse parâmetro, podemos escrever
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o
0 gráfico de **"£ como função de o está mostrado

Tie
na figura 2. £ interessante notar seus valores limites

2 otX pcvxa o/
*

0 primeiro caso corresponde à aproximação de Born.

O segundo corresponde ã aproximação WKB.

Um cálculo análogo pode ser feito para o potencial

gaussiano

V (r) - l/o e

Neste caso é possível obter uma expressão para a sec

ção de choque de espalhamento integrado

cn oi

que está na figura 3. Novamente, podemos calcular os limites des

sa expressão como função de a

Hrt.

É interessante notar que no limite

oi -. ̂ íí?- > ©o

a
a razão •f- cresce indefinidamente. (Por quê?)

na

V. INTERAÇÕES DEPENDENTES DO TEMPO
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Antes de descrever a interação com uma partícula li-

gada, é conveniente tratar as interações dependentes do tempo, de

vido ã analogia formal possível.

Consideremos a equação de Schrõdinger de um potencial

dependente do tempo

Novamente, escrevemos a função de onda na forma

- e ^ c*.t) (v.2)

onde k = •=• = -=— e H (x,t) varia lentamente como função de x .
n 2m T

Como antes, então, podemos desprezar o termos em — ç na equa-
d x

ção de Schrõdinger e obter uma equação para ^ (x,t)

^ o.-t)- -J- M i v O H (T.t) (v.3)

A solução dessa equação é:

iv.o

com a condição de contorno \(-»,t) = 1 , que despreza reflexão,

como antes. Essa solução significa, fisicamente, que, para des-

cobrir-se a defasagem da função de onda deve-se integrar o poten

ciai, calculado no tempo correspondente â passagem da partícula.

Como 4(x,t) depende explicitamente do tempo,a fun

ção de onda total i|>(x,t) terá uma dependência temporal mais com

pi içada que e . A introdução de outras componentes de Fourier

na função de onda significa, em particular, que a partícula pode

ser espalhada inelasticamente. Devido às aproximações que fize-

mos, a função de onda assim obtida tem um certo limite de valida

de. Por exemplo, a aproximação só será válida se o espalhamento

inelástico não for muito inelástico no sentido
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d
pois supusemos que a mudança no momento inicial da partícula é

pequeno. Isto restringe a classe de potenciais a serem conside-

rados a potenciais V(x,t) cujas freqüências dominantes sejam me

nores que ÜI .

Uma generalização simples da equação (V.4) consiste

em considerar o caso em que o operador de interação não comuta

em pontos diferentes da trajetória. Esse seria o caso, por exem-

plo, para uma partícula que atravessa uma região contendo um cam

po quantizado. Nesse caso, a solução será dada por

£ "" •**" I t (V.5)

VI. ESPALHAMENTO POR UMA PARTÍCULA LIGADA

As partículas que fazem parte do alvo em experiên-

cias de espalhamento comuns têm uma certa liberdade para se movi

mentar e de absorver momento de recuo. Em espalhamento com nú-

cleos, estão quase sempre num estado ligado de algum tipo ini-

cialmente, confinadas dentro do núcleo e podem ir para um estado

excitado após a colisão. Esse estado pode ser discreto ou conti

nuo. Pode-se estender o formalismo discutido para tratar de tais

problemas. Para ilustrar essa generalização, consideraremos um

problema unidimensiona1, que pode ser descrito da seguinte manei_

ra:

A partícula do alvo tem coordenada q . Sua Hamilto-

niana H(q) tem autovalores e, que correspondem a autoestados

u.(q). Ê conveniente supor que um desses autoestados seja liga-

do e confina a partícula a uma região centrada na origem. A par

ticula incidente será descrita pela coordenada x e supõe-se que

interaja com a partícula q através do potencial V(q-x). Su-

põe-se também que esse potencial satisfaça as condições para o

espalhamento em alta energia.
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Para tratar esse problema, é conveniente formalmente

discutir em separado o comportamento da partícula incidente e do

alvo. Uma forma técnica que permite isto é, por exemplo, a equa

ção de Schródinger dependente do tempo. Seja ÍJ o estado do sis

tema. Temos, então

(vi.D

Vamos supor agora que a dinâmica da partícula alvo não

perturbada seja suficientemente bem conhecida, de tal forma que

o seu movimento possa ser descrito em termos de operadores depen

dentes do tempo, i.é, a imagem de Heisenberg

i (VI.2)

Substituindo na equação de Schródinger, vem

I »
(IV.3)

Definimos então o operador de coordenada dependente

do tempo

( V I > 4 )

Como as variáveis x e q comutam, a equação de

Scnrodinger se reduz a

\ 2,^ In.1
(vi.5)

Essa equação tem a forma própria para uma partícula

que se move num campo dependente do tempo. A única diferença é

que q(t) é um operador cujos valores a tempos diferentes podem

não comutar.
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Escrevemos, então

onde u. é o estado inicial do alvo, \ um operador implicita-

mente dependente de q o qual induz as mudanças apropriadas no

estado do alvo. Com isso, podemos escrever

cuja solução é

x.

(VI.8)

Ê possível justificar essa aproximação bem melhor, mas, para e-

feito de rapidez é suficiente argumentar que

ou seja, H(q) assume valores que são pequenos comparados can E.

Isso deve ser verdade ambos para o estado inicial do alvo e seu

estadc final. O momento transferido deve ser pequeno, uma fra-

ção pequena do momento incidente, ou seja o ângulo é pequeno e

portanto a colisão não pode ser muito inelástica. Desta forma,

fazemos então, a seguinte aproximação

Com isso, obtemos para \(x,t) a equação

tvi.io)

A generalização para problemas tridimensionais se escreve, então
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>

Tf ^ W ) = € r>-"̂

Para descrever uma colisão devemos especificar os e^

tados i e f do alvo assim como os vetores de propagação k-k'

da partícula incidente. A amplitude de espalhamento corresponden

te será escrita

-*) \

(VI.12)

Quando substituímos aí a função de onda acima obti-

da, a integração em z pode ser efetuada e o resultado escrito

como

(VI.13)

representa a componente de q J.K

e a função de defasagem

U (VI.14)

Esta função de defasagem é análoga à que discutimos an

tes, com a diferença de que o parâmetro de impacto aqui é substi

tuido pelo parâmetro de impacto relativo á coordenada transversa

do alvo q . Por causa do intervalo de integração ser infinito a

defasagem não depende da coordenada z do alvo.
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VII. ESPALHAMENTO POR OM SISTEMA DE MUITAS PARTÍCULAS

As condições de validade das aproximações discutidas

não restringem o numero de partículas do alvo. Para usar o mes-

mo método que acima só precisamos requerer que a interação entre

as partículas do alvo e a partícula incidente seja de uma forma

trai ivel na aproximação de alta energia e restringir as energias

dos estados ligados como fizemos acima. Assim, o tratamento de

um alvo de muitas partículas se torna uma simples extensão do ca

so de uma única partícula presa. Tudo o que temos a fazer é subs

tituir a função de onda de partícula única pela função de onda

de muitas partículas

(VII.1)

e a função de defasagem sofrida pela partícula ao passar através

de uma configuração de partículas do alvo

ÍVII.2)

O índice j em X porque as interações não precisam

ser necessariamente as mesmas.

Usando essas expressões mais gerais podemos escrever

a amplitude para um processo de espalhamento, no qual o alvo fez

uma transição do estado i para o estado f

(VII.3)

VIII. TRÊS APLICAÇÕES REALÍSTICAS
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VIII.1. EFEITO ECLIPSE DO DEUTÊRIO

Argumentos de plausibilidade sugerem que quando a e-

nergia da particule incidente sobre o deutério for suficientemen

te alta, o proton e neutron que o compõe podem ser considerados

como centros espalhadores independentes. Para comprimentos de on

da de de Broglie bem menores que o raio do deuteron, a secção de

choque do deuteron deveria ser igual à soma das secções de choque

do proton e do neutron, independentemente. Medidas dessa secção

de choque a 1.4 BeV (onde -* = 0.1 x 10" cm) revelam, contraria

mente ao que essas ingênuas hipóteses nos levariam a esperar,que

a secção de choque do deuteron é sensivelmente menor que a soma

das duas sucções de choque do proton e do neutron, independente-

mente [3,4]. 0 desvio, levando em conta as incertezas experimen

tais é aproximadamente 9 a 6 mb .

Qual é a natureza física desse efeito? Para analisar

o mecanismo responsável mais precisamente, podemos começar consi.

derando um modelo elementar. Representamos as regiões de inter;*

ção em torno dos nucleons como esferas negras. Cada uma delas

vai ter uma secção de choque total, compreendendo espalhamento ab

sorptivo e difrativo, igual a duas vezes a secção de choque de ab

sorção (ou geométrico). O efeito eclipse fica mais transparente

se considerarmos apenas a secção de choque total de absorção. Ij5

to se deve ao fato de que a absorção pelos dois nucleons são e-

ventos mutuamente exclusivos e de que efeitos de interferência

não estão envolvidos nesse caso, ao contrário do caso de espalha

mento.

Para calcular corretamente a secção de choque de ab-

sorção do deuteron, devemos corrigir a soma das duas secções de

choque independentes pelo fato de que as partículas cujas traje-

tórias iniciais atravessem ambas as regiões de interação serão ab

sorvidas somente por uma das duas partículas-alvo. Seja o. a

secção de choque de absorção de uma das partículas de alvo e eu

a da outra. Queremos calcular a probabilidade de que uma linha
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reta que passa pela primeira região de interação também interce£

ta a segunda. Suporemos, por simplicidade, que o intervalo efe-

tivo de ação da interação seja pequeno comparado com a separação

média dos nucleons. Como a densidade de probabilidade do segun-

do nucleon é isotrópica com relação ao primeiro, a probabilidade

procurada será dada por

que corresponde ao ângulo sólido médio subentendido pela segunda

região, vista da primeira.

Portanto, a correção à secção de choque de absorção

do sistema deve ser [5]

(VIII.1.2)

Podemos facilmente estimar a ordem de grandeza dessa

correção, usando os valores experimentais

(VIII.1.3)

e verificar que a ordem de grandeza do efeito está correta.

Podemos agora remover as hipóteses drásticas que fi-

zemos, ou seja, supor que os nucleons sejam esferas "negras" e

que o intervalo de interação seja muito menor que o raio do deu-

terun. Essa aproximação é bastante pobre. Usando a teoria de

Glauber podemos obter uma expressão mais realistica para essa cor

reção, que envolve espalhamento duplo. Consideremos, inicialmen

te o espalhamento da partícula incidente por um único nucleon,

por exemplo, um neutron
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Essa fórmula não contém nenhuma correção devido ao recuo do neu-

tron, que é considerado fixo. £ possível mostrar que em energias

altas, do tipo das que estamos considerando, esse efeito é bas-

tante pequeno.

A amplitude de espalhamento do proton é, analogamen-

te

(viu.1.5)

Procuraremos exprimir a amplitude de espalhamento do

deuteron em termos das amplitudes individuais do proton e neutron.

A amplitude de espalhamento elástica do deuteron, se

rã dada por

(VIII.1.6)

onde a defasagem x(b,s) corresponde a soma das defasagens pro-

duzidas pe]o proton e pelo neutron

(VIII.1.7)

A amplitude de espalhamento elástica do deuteron, po

de então ser vista como a transformada de Fourier de um conjunto

de funções que escrevemos da seguinte forma

- <-*-- < i n ^ « 6 1 =

\ ̂ ^ J : \ ~ 1 (VIII.1.8)

Essas funções tendem a zero quando o parâmetro de im

pacto 6 está fora do intervalo apropriado de interação. A úl-

tima dessas funções pode ser escrita em termos das duas primei-
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ras por intermédio de uma identidade.

(VIII.1.9)

Substituindo essa expressão na equação (VIII.1.6) e

transladando a origem do plano b nas duas primeiras integrais,

obtemos

^-fe'). %.

( V I I I . 1 . 1 0 )

Essa expressão separa explicitamente as contribuições

do espalhamento simples e duplo. As duas primeiras expressões do

lado direito da equação representam o espalhamento da partícula in

cidente por cada uma das partículas que constituem o alvo. O ter

ceiro termo contribui somente para as configurações do deuteron

nas quais a partícula incidente possa atravessar as duas regiões

de interação, a do proton e a do neutron, i.é, representa o espa

lhamento duplo.

A amplitude de espalhamento elástica (k=k'( pode en-

tão ser escrita

ff

Jk. \\u<ept7 ^ ( v i u . L I D

e a partir daí, por meio do teorema óptico, escrevemos a secção

de choque total

- •?** \ i - ^ ^ ̂  (x-í
(VIII.1.12)
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O último termo é a expressão geral para o termo de

correção à secção de choque do deuteron. Para calculá-la com pre

cisão, precisamos conhecer as defasagens para interações com pro

tons e neutrons e a função de onda do deuteron, particularmente

para pequenas distâncias.

A correspondência dessa expressão com a análise geo-

métrica inicial pode ser feita se supusermos novamente que o in-

tervalo efetivo de interação seja pequeno comparado com o raio

do deuteron.

Para isso, calcula-se inicialmente o termo de corre-

ção para uma função de onda esfericamente simétrica na qual o pro

ton e o neutron se encontram a uma distância fixa p. Ou seja,

\uc<)\1-- —hr 8(rç'\-f) «viu.1.13)

A integração em q= (s,z) pode então ser separada

numa integração em z e uma integração em s . A integração em

z pode ser feita imediatamente. Neste caso, a secção de choque

de espalhamento do deuteron será dada por

onde

(VIII.1.14)

Podemos agora usar esse resultado para calcular a co£

reção â secção de choque para qualquer representação esfericamen

te simétrica da função de onda do deuteron, fazendo a média de

S(p) sobre a função distribuição radial Si (/>)
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(VIII.1.15)

Para separações p-n muito maiores que o intervalo efetivo de

interação, S(p) se reduz a

(VIII.1.16)

ou, introduzindo novas variáveis

(VIII.1.17)

ou

(viu.1.18)

Substituindo essa expressão em (VIII.1.15), obtemos

Se as interações forem puramente absorptivas, f (0)

e f(0) estão ligados, pelo teorema óptico, à secção de choque

total. Neste caso ficamos com

(VIII. 1.20)

o resultado obtido por considerações geométricas.

VIII.2. ESPALHAMENTO PROTON-NÜCLEO



Até aproximadamente 1970, tudo o que se sabia sobre

a densidade nuclear provinha de experimentos de elétrons |e,e').

Em 1970 Glauber e Mathiae [2] mostraram que o espalhamentc proton-

nucleo em alta energia também é uma ferramenta útil para testar

a densidade nuclear. O que se mediu, então, foi a distribuição

angular das reações de protons incidentes em diversos alvos: Li,

7Li, 9Be, C, A£, CU, Ob, U de 2 a 20 mrd.

A descrição teórica dessas distribuições angulares fci

feita por Glauber e Mathiae em 1970, usando a teoria que acaba-

mos de descrever.

Partimos da fórmula para a amplitude de espalhamento

' \l ̂  e^V» (VIII.2.1)

onde iji. e ip, são as funções de onda dos estados inicial e fi.

nal do alvo, á = k-k' e as posições dos A nucleons do alvo são

definidas pelos vetores r. , j = 1,...,A. Como antes s. é a

projeção de r. no plano do parâmetro de impacto b .

A função de perfil T(b,s ,...,s ) pode ser expres-

sa como função das defasagens individuais dos nucleons, da seguin

te forma

_

- u ei-r^(f-r;)l (vm.2.2)

A expressão (VIII. 2.1) é a fórmula básica para o cá.1

culo de espalhamento elástico e inelástico de protons de alta e-

nergia em núcleos pesados.

A primeira aproximação que faremos para calcular

(VIII.2.1) é supor que o estado fundamental do núcleo possa ser

descrito pele modelo de partícula independente, ou seja, despre-

zamos todas as correlações entre as posições dos nucleons e escre
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vemos a função de onda ty. como um produto. Introduzindo as den

sidades de partícula independente, teremos, então, nessa aproxi-

mação

2 _£_

l\Uif--,r^| j-'U * (VIII. 2.3)

com a condição de normalização

(VIII.2.4)

0 fator de forma correspondente ã densidade p.(r.)

será dado por

(viu.2.5)

A densidade total do núcleo será dada como uma soma

das densidades de partícula independente e indicada por p(r) .

S(q) será o fator de forma correspondente. A normalização da dis

tribuição de densidade nuclear será, então

^f" = ÇK (VIII.2.6)

de tal forma que S(0) -A .

A próxima questão será então, que densidades usar. Pa-

ra os núcleos leves, como o Li, Be e C, usa-se geralmente den-

sidades que correspondem ao potencial de oscilador harmônico. As

densidades de partícula independente, nesse caso, para as cama-

das s e p , são dadas por

(VIII.2.7)

onde a é o parâmetro radial. Os fatores de forma corresponden

dentes serão
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_ i. c*<»<?

(VIII.2.8)

e a densidade nuclear total

com o - -L- («- **) (VIII.2.9)

0 raio quadrático médio do oscilador harmônico é da-

do por

<Trl> 1=L ̂ o (4: " ^ ) (viu.2.io)

e seu fator de forma total

( V " (viu.2.ID

Para os núcleos mais pesados, usa-se uma densidade

de forma do potencial de Wood-Saxon

P Ct) = fo L-*'P (• ̂ ^ ^ "*" J J (VIII.2.12)

onde p é a constante de normalização, e o raio da "half-density'

e T relacionado com a "surface thickness" t= 4 T £n 3 .

VIII.2.A. Espalhamento Elástico

A secção de choque para espalhamento elástico é obti

da da expressão (VIII.2.1), com as hipóteses descritas na sec-

ção precedente. S fácil incluir o espalhamento coulombiano, po-

rém vamos tratar aqui apenas o espalhamento nuclear. A amplitu-

de de espalhamento, equação (VIII.2.1), pode então ser escrita
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Para densidades de oscilador harmônico, i.é, 4ÍAS16 ,

essa expressão se reduz a

onde XN(b) é a função de defasagem nuclear. Para A grande,é

possível mostrar que

Se o raio nuclear for suficientemente grande comparado com o in

tervalo efetivo da interação nuclear, o fator de forma S(q) a

presentará um pico acentuado na direção frontal, q=0 . Nesse ca

so a integral acima será proporcional a f(0) e a corresponden

te expressão para o espalhamento elástico se reduz a

onde

\ v o ^ ~ j " ^ ^ ° 0' , k sendo o vetor

unitário ao longo da direção de k .

VIII.2.B. Espalhamento Inelástico

Devido às condições experimentais, o que se mede é

c, O ^ M , incluindo f = i
f

Porisso, antes de mostrar os resultados experimentais

e compará-los com a teoria, devemos calcular o espalhamento ine-

lástico. Aqui, o mesmo tipo de aproximações serão usadas. Exi£5

te apenas uma a mais que não é necessária no espalhamento elásti

co. Chama-se aproximação do fechamento, através do qual é possjl

vel reduzir o cálculo da secção de choque inelástica ao cálculo

com elementos de matriz do estado fundamental. Essa aproximação
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não vale para baixas energias, como veremos a seguir.

Sabemos que

onde |f> são os estados do alvo possíveis. Essa expressão po

de ainda ser escrita

Z.
Portanto

ou seja, se todos os estados finais possíveis do alvo forem atin

gidos a soma sobre todos eles se reduz ao cálculo do elemento de

matriz necessário no estado fundamental. Obviamente uma reação

a baixa energia é muito mais seletiva quanto ao estado final, do

alvo, mas para as energias de que tratamos esta é uma excelente

aproximação.

A secção de choque inelástica inclusiva será dada por

cem

1 > - \ 7 ii

\ r ^ ífc)\ - \

1

Ê importante notar que as contribuições vindas de eí>

palhamento múltiplo decrescem cada vez mais lentamente com a ine

lasticidade. Para protons incidentes de 20 GeV/c , o parâmetro

E tem o valor 0.21 , essa série converge rapidamente para valo-

res pequenos de l\ . Para A grande é evidente que a série vai

convergir mais lentamente. Numa região suficientemente longe da
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direção frontal a distribuição angular será dominada pelo espalha

mento duplo, triplo, etc.

VIII.2.C. Comparação com Dados Experimentais

As secções de choque obtidas dependem basicamente de

dois tipos de ingredientes: a amplitude de espalhamento proton-

nucleon e as densidades nucleares. A amplitude p-N é bem conhe

cida e podemos usá-la, de forma que a comparação com os dados ex

perimentais prove um teste direto das distribuições de densidade

no núcleo. Para os núcleos leves, usa-se as densidades de osci-

lador harmônico, onde o único parâmetro, a , está relacionado com

o raio quadrático médio do núcleo <r^> '2 . Para o PJL, Cu, Pb e

U , por outro lado, o uso de densidades tipo Wood-Saxon nos dei-

xam dois parâmetros a determinar, c e t .

As distribuições angulares deve ser calculadas nume-

ricamente e os cálculos que mostraremos a seguir incluem o espa-

lhamento coulombiano. Todas as secções de choque mostram separa

damente as contribuições do espalhamento elástico e inelástico

(ver figuras 4-9). As tabelas 1 e 2 mostram o resultado de um

fit das fórmulas obtidas aos dados experimentais para determina

ção dos parâmetros envolvidos e comparação com dados de espalha-

mento de elétrons.

IX. CONCLUSÕES

A idéia deste curso é dar ao estudante a ferramenta

técnica básica para estudar colisões nucleares em alta energia.

Isto é feito através de uma revisão da teoria de Glauber, basea-

da na ref. [1] e em outros trabalhos de Glauber. 0 curso deve

incluir também, na sua parte final uma discussão sobre temas a-

tuais nesse campo de pesquisa. Essa discussão, a ser feita na úl̂

tima aula será baseada no curso dado em Itatiaia em setembro de

1984 [7], anexado a estas notas sem alterações.
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LEGENDAS

Fig. 1 - Secção de choque diferencial correspondente ao exemplo

1 do texto.

Fig. 2 - Secção de choque total correspondente ao exemplo 2, co-
V

mo função do parâmetro a = -£È .

Fig. 3 - Secção de choque de espalhamento correspondente ao exem

pio 3, como função do parâmetro o = -^â .

Fig. 4 - Dados experimentais da referência [6] comparados com a

curva de melhor ajuste. Espalhamento elástico e inelás

tico mostrados separadamente.

Figs. 5-9 - Idem.
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TABELAS

TABELA 1

aQ mis radius rms radius
from the present analysis from electron scattering

«Li

*Li

9De

12C

1.86(*0.o:>)

1.76 (±0.03)

1.7» (* 0.05)

1.60 * 0.03

2.52 |

2.44 |

2.55 (

2.:i5

[* 0.04)

[* 0.04)

[* 0.07)

* 0.04

2.41 *0.07a>
2.54 *0.05 b )

2.33*0.06 •>
2.39 * 0.03c>

2.60 * 0.20d)
2 .20* 0.20«>
2.63 * 0.10 0

2.50 * 0.15*1)
2.42 * 0.10*)
2.40 * 0.02 K)

a) Itcf. (1<>|. Data at low-iimnieiiluni transfer (ille«l «ill» lhe harmonic oscillator
modol.

b) Itef. [17|. Fit with a plv niiiniin>|f^n-;il cN|i>\ ssw>n fur I ho form factor.
c) Hef. [17|. Harmonic-oscillati>r IIUNICI with rleclrie quadrupolc contribution.
d) Ref. f 18). Model-independent value.
e) Ref. (19). Harmonic-oscillator niixlcl.
f) Ref. [19]. Averagcofscvcr.i l models.
g) Ref. (20).

TABELA 2

c (fm) c/Ai (fm) / (fin) < (fin) c/Al (fm) / (fm)
from the present suialysis from i*lectromai;nrtic interactions

Al 3.00*0.06 1.00*0...; 2 . ^ . o , , 7 : J ^ , , .02 l*0.03 2 . 2 ^ 1

Cu 4.08*0.04 1.02*0.01 2..M > 0.07 1.2U 1.06 2.5a)
i

«.5 1.1 2.3 c>
Pb «6.4 «1.08 ~2.f« «.IT * O.O.t 1.091 * 0.005 2.30 * 0.03^

lijiT * 0.«t!« 1.125 * 0.015 2.21 * 0.25e>

U («6.7) («1.08) (-:i.J) 7.1'. * 0.0:i 1.153 * 0.005 1.46 * 0.12 0

a) Values nhtiiincd l»y inlcrjxilatin^ with tlic i-nipiricul iorniula of ref. ( 2 I | .
b) From e lec tron scat ter ing (ret'. | 2 2 | ) .
c) From electron scat ler inn <rei- l l<Jl).
«I) From electron scaltcrinn (ref. |2:J|).
e) Pr«a muonic X-ray (ref. (21|).
0 F n « auonic X-ray data analysed with a mollified Woods-Saxon model which

i account the nuclear deformation ( M . |25|).
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FRAGMENTAÇÃO DE IONS PESADOS EM ALTAS ENERGIAS1"

M.C. Nemes+ +

Instituto de Física, Universidade de São Paulo

Caixa Postal 20516, São Paulo, SP, Brasil

I. INTRODUÇÃO

1.1. NOTA HISTÕRICA

O estudo experimental da interação entre ions pesa-

dos a energias relativisticas começou já em 1948 com a descober

ta da existência de uma forte componente de ions pesados em raios

cósmicos primários . Devido ao largo espectro de energia dos

raios cósmicos, já nesses experimentos pioneiros pode-se obser-

var a colisão entre ions pesados a altíssimas energias com abun

dante produção de partículas. Foi na década de 1970 porém, que

houveram os maiores avanços tecnológicos que permitiram um estu

do sistemático dessas colisões. Feixes de ions pesados se tor-

naram disponíveis nos laboratórios Lawrence Berkeley (E=2.6GeV/A,

máxima), Princeton Particle Accelerators (E=0.52 GeV/A, máxi-

ma), JINSR Synchrophasotron em Dubna (E=4.5 GeV/A, máxima) e em

Saturno (Saclay, E= 1.1 GeV/A, máxima).

1.2. MOTIVAÇÃO

Até recentemente as propriedades da matéria nuclear

em altas densidades P> PQ = 0.15 fm e/ou temperaturas T>B =

= 16 MeV eram inacessíveis para estudo experimental. A razão

disso é que a matéria nuclear satura na densidade p = p can uma

energia de volume por nucleon -B . No passado, propriedades

nucleares foram estudadas ou com reações nucleares envolvendo o

bombardeamento de núcleos com elétrons, pions e protons ou com

^Curso apresentado na JILReunião de Itatiaia, setembro 1984.
utTrabalho realizado com auxilio FAPESP.
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projéteis nucleares leves a baixa energia. Entretanto, nenhum

desses projéteis pode comprimir a matéria nuclear ou aquecê-la

a uma temperatura T > B . Por isso esse tipo de reação não po-

de contribuir para iluminar esse aspecto da matéria nuclear -

suas propriedades em altas densidades e/ou temperaturas.

Teoricamente existem muitas e facinantes especulações

sobre novos estados da matéria que seriam possíveis nesse domí-

nio de altas densidades e/ou temperaturas. A figura 1 ilustra

algumas das especulações teóricas. Ê importante enfatizar que,

experimentalmente, conhece-se apenas um ponto nessa figura (p,T) =

= (p ,0). O que aconteceria à matéria nuclear ao ser comprimi-

da a densidades p 2 2p com T = 0? Pode-se conjecturar que os

nucleons se moveriam dentro da região de troca de pions, permi-

tindo então que pions virtuais se propagassem ao longo de dis-

tâncias maiores no meio. Isso poderia, por sua vez resultar em

correlações de longo alcance e eventualmente num novo estado es;

tável da matéria nuclear, no qual o valor esperado da densidade

de pions fosse diferente de zero (como é o caso do estado funda

mental normal). Se a compressão for aumentada ainda mais, cál-

culos teóricos mostram que o potencial atrativo que re-

sulta da troca de 2 pions poderia provocar uma nova transição de

fase, produzindo uma matéria nuclear com propriedades drastica-

mente diferentes. Finalmente, a densidades p > 10p acredita-

se que a estrutura de quarks dos nucleons passe a ter um papel

importante e a matéria nuclear se torne um plasma de quarks e

gluons.

Se, por outro lado, a densidade é mantida fixa e o
2

núcleo aquecido a temperaturas T > m^c , os nucleons serão ex-

citados e mesons poderão aparecer no sistema. Essa mudança qua

litativa nos contribuintes do sistema pode ser caracterizada co

mo uma transição da matéria nuclear para um gás de hadrons. Aci_
2 -

ma de T i m e sao produzidos tantos hadrons que as funções de

onda dos quarks tem um overlap considerável. A partir desse pon-

to acredita-se que a "matéria de hadrons" se transforme num pias
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ma de quarks e gluons.

A situação experimental, no entanto, é menos clara:

existem vários fatores que dificultam (senão impedem) a observa

ção desses fenômenos. Uma questão importante, por exemplo, é

por quanto tempo o núcleo se mantém comprimido durante a coli-

(4)sao. Existem cálculos teóricos que estmam esse tempo em a-

proximadamente 10~ s e pode ser que esse tempo não seja sufi-

ciente para que o sistema entre em equilíbrio. Nesse caso fenõ

menos transientes, associados com propriedades da matéria nuclear

não equilibrada, podem ser importantes. Isso atrapalharia a ob

servação experimental de sinais característicos de cada uma das

regiões teóricas da figura 1. Entretanto espera-se acumular su

ficiente sistemática dessas reações o com isso suficiente evi-

dência circunstancial que permita deduzir pelo menos uma imagem

qualitativa do domínio nuclear de altas densidades e/ou tempera

turas. Veremos no que segue que apesar de que a motivação ori-

ginal para o estudo da colisão de ions pesados em altas energias

não foi ainda atingido, muitos aspectos novos da física nuclear

puderam ser explorados com elas, e muita coisa se aprendeu. E a

interpretação de uma larga classe de fenômenos tem sua base em

física nuclear de alta energia tradicional.

1.3. PARTICIPANTES E ESPECTADORES DA COLISÃO

A imagem mais simples e mais corrente que se faz de

uma colisão entre ions pesados em alta energia é dada pela figu

ra 2: o projétil chega com velocidade Binc =
 V 4 n c /

C e c o m u m

parâmetro de impacto b. A trajetória em linha reta define uma

zona de overlap. Os nucleons que estão dentro dessa zona rea-

gem e são chamados participantes. Formam uma matéria nuclear bas

tante excitada, às vezes chamada "bola de fogo". As duas outras

partes de matéria nuclear sáo chamadas espectadores. O especta

dor do alvo está praticamente em repouso no sistema de laborató

rio, o espectador do projétil continua na mesma direção do pro-
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jétil com a velocidade do mesmo. Os núcleos participantes e es_

pectadores serão excitados e emitirão nucleons. Devido ã dife-

rença mensurável de velocidade entre os nucleons que vem de um

ou de outro é possível detetá-los. De fato, a experiência cor-

robora essa imagem de colisão entre ions pesados. Na figura 3

está plotado o espectro de protons medidos a 0 o e 180° em

12 12colisões C+ C e E
L a b= 1.05 GeV/A. O espectro mostra dois

picos, um correspondente ã velocidade do feixe incidente e ou-

tro à velocidade do alvo (zero).

Discutiremos a seguir os aspectos experimentais e

teóricos da física dos espectadores e participantes respectiva-

mente. Para finalizar discutiremos a fragmentação de núcleos

grandes que é um fenômeno recente que está sendo bastante estu-

dado e cuja descrição teórica continua a ser um problema aberto

(e polêmico).

II. FÍSICA DOS ESPECTADORES

II.1. FATOS EXPERIMENTAIS

Nesta secção discutiremos reações do seguinte tipo

P •+ A o r -i- ̂  (II.1-1)

onde P e A são o projétil e o alvo, respectivamente, F um

fragmento do projétil (i.e., um núcleo com massa e velocidade a

proximadamente iguais às do projétil) e X o resto, tudo o que

não é observado.

A física básica desse tipo de reação foi identificada

num experimento feito em Berkeley pelo grupo de Lindstrom : me

diu-se a secção de choque da fragmentação (a zero graus) para pro

jéteis de C e 0 para duas energias incidentes E= 1.05 GeV/A

e E= 2.1 GeV/A . Mediu-se aproximadamente 470 secções de cho-

que para 35 isótopos de todos os fragmentos 1/3 1 Z/Aí 1 para vá

rios alvos que iam de hidrogênio a chumbo. Os resultados expe-
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rimentais obtidos levam a três conclusões importantes.

1) A secção de choque da produção de fragmentos-tipo-projé

til é independente da energia incidente e do alvo. Pode ser ex

pressa como um produto

if
ft (II.1-2)

onde a secção de choque o depende apenas do projétil e do frag_

mento, enquanto y. apenas do alvo. Uma conseqüência direta des

sa fatorização e a previsão de que os modos de fragmentação do

projétil (alvo) é independente do alvo (projétil). A consequên

cia prática desse fato é importante, pois reduz o número enorme

de combinações projétil/alvo para o estudo da fragmentação a a-

penas uma. A validade da equação (II.1-2) no experimento é ve-

rificada com um erro que varia de 1% a 10%.

2) a D a e independente da energia incidente, com

3) A distribuição de momento dos fragmentos no sistema de

referência do projétil é também independente do alvo e da ener-

gia incidente, para momentos dos fragmentos S400 . As
c

distribuições de momento dos fragmentos na direção do feixe in-

cidente (com exceção dos protons) exibem propriedades semelhan-

tes às mostradas na Fig. 4. Especificamente, independente do

projétil, alvo e energia do feixe, as distribuições do /dp,, no

sistema de referência do projétil, para todos os fragmentos A£2
12 16

de C e 0 são caracterizadas por

a) Forma gaussiana com desvios quadráticos médios o - 50 a

200 MeV/c e valores médios <p,,> = -10 a -130 MeV/c .

b) Os desvios quadráticos médios a_ e a n são iguais dentro

de um erro experimental de 10% o que indica uma produção iso
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trõpica de fragmentos num sistema que se move com velocidade

v = -<p,,>/M no referencial do projétil.

II.2. INTERPRETAÇÃO FENOMENOLÕGICA DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Experimentalmente, as secções de choque para a rea-

ção (II.1-1) independem quase que totalmente de fatores extrln-

secos como a energia incidente ou o alvo utilizado. A interpre

tação fenomenológica imediata desse fato é que as seções de cho

que medidas, como por exemplo da /dpl( estejam diretamente re-

fletindo propriedades intrínsecas dos projéteis, como por exem-

plo, o momento de Fermi. A figura 5 mostra a dependência de o_

como função da massa dos fragmentos 0 a 2.1 GeV/A . Esses d£

dos podem ser fitados com uma curva do tipo

onde x = A /A e a é um parâmetro ajustável. o é da or-

dem de grandeza do momento de Fermi do 0 .

No caso de haver a abrasão de apenas um nucleon, i.e.

'fcO 4- T — » "o CP(() +- X (II.2.2)

é fácil ver esquematicamente a relação entre o momento do nu-

cleon ejetado e a largura da distribuição do/dpM .

Vamos discutir a reação (II.2-2) em detalhe. A fi-

gura 6 mostra a situação: no caso a) da figura, o nucleon que se

rã arrancado do projétil tem momento contrário ao feixe inciden

te. Por isso o núcleo espectador 0 deve ser um pouco mais

rápido que o feixe incidente. Se o nucleon for arrancado nesse

momento, medir-se-á um 0 com velocidade maior que a do projé-

til 0 . No caso b) temos a situação invertida. Essa figura

mostra esquematicamente a relação entre o momento de Fermi de um

nucleon que será ejetado do núcleo projétil e a largura da dis-

tribuição da/dpM . Se aceitamos essas idéias, é fácil concluir

que da' o/dp,, reflete a distribuição de momentos na superfície
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do núcleo. Isso não poderia ser testado com espalhamento de e-

létrons do tipo (e,e') (que é como normalmente se mede o momen-

to de Fermi dos núcleos) uma vez que os elétrons podem penetrar

por todo o núcleo e o que "vêem" então é uma média do momento

de Fermi de todos os nucleons, os do interior e da superfície.

A reação com ions pesados é especifica da superfície e mostra

que os nucleons se movem - 30% mais devagai na superfície. É pc«

sível dar a essas idéias fenomenológicas uma base teórica mais

sólida. Dentro do contexto da teoria de Glauber que discutire-

mos na próxima secção, é possível mostrar que a distribuição

da/dpM para a secção II.2.2 é dado por

Í£ =: f/f 4!ír f j'
J (II.2-3)

onde r = (S,Z) é coordenada do nucleon a partir do centro do

projétil, D(S) é uma função que contém todos os detalhes do me

canismo de reação e W(S,Z;p) é a função de Wigner do nucleon

ejetado. A função D(S) tem um pico na superfície. Essa fór-

mula mostra .em particular que reações desse tipo poderiam ser

usadas para testar modelos nucleares uma vez que a parte de es-

trutura nuclear e a parte que envolve a reação estão bem separa

das. Isso foi feito na ref. (9). A possibilidade da determina

ção da distribuição de momento na superfície dos núcleos é um

subproduto de conteúdo físico bastante relevante das reações en

tre ions pesados a alta energia.

II.3. ELEMENTOS DA TEORIA DE GLAUBER

A teoria de Glauber foi tão bem apresentada pelo pró

prio Glauber nas Boulder Lectures que recomendo fortemente

a leitura da mesma como um exemplo de trabalho cientifico pela

sua clareza e originalidade. Nesta secção nos limitaremos, por

tanto, a recordar algumas equações e definições importantes que

permitem o cálculo teórico de secções de choque de fragmentação.
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Consideremos uma reação na qual os dois núcleos, in_i

cialmente nos seus respectivos estados fundamentais <í> e <Ji

são espalhados para estados <J> e íp. (não necessariamente lî

gados)

( (II.3-1)

e um momento q é transferido entre os respectivos centros de

massa. Na teoria de Glauber, a amplitude de espalhamento para

essa reação é dada por

ii u - rcjÊ-si+CMií.^) t u ^ ) dl.3-2)

onde k é o momento por nucleon do projétil e S o parâmetro

de impacto. O operador que faz a transição do estado inicial pa

ra o estado final contém as funções de perfil r . Essas funções

de perfil estão diretamente relacionadas com a amplitude de es-

palhamento Nucleon-Nucleon f da seguinte forma

IfV 2.n J

ou

Fica claro então que, na teoria de Glauber o agente

físico das reações em alta energia é a colisão nucleon-nucleon.

A equação (II.3-2) é uma generalização para colisões entre dois

núcleos da expressão para colisões nucleon-nucleon dada em (11).

A física básica é simples: dois núcleos se aproximam em linha

reta e se interpenetram. Cada nucleon j do projétil pode
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dir com cada nucleon do target I (com a condição de que se en-

contrem ao longo de suas trajetórias retilíneas) através da am-

plitude e espalhamento nucleon-nucleon. Não há interação en-

tre nucleons do projétil ou do alvo. Isto é uma conseqüência de

aproximação do centro espalhador fixo, excelente em altas ener-

gias. 0 problema da teoria de Glauber consiste em como calcular

a equação (II.3-2) em situações físicas de interesse.

Experimentos com ions pesados são em geral inclusi-

vos: apenas uma parte dos observáveis mensuráveis são medidos.

Numa experiência típica, os estados quânticos dos núcleos após

a reação não são identificados completamente (como suposto em

(II.3-1), mas apenas algum aspecto é medido como por exemplo o

momento p de um nucleon, um pion, ficando o resto não observa^

do). Temos, então, tipicamente

+ X (II.3-4)

onde h representa um hadron, X é o que não for observado. Nes

ta secção discutiremos os métodos para calcular secções de cho-

que inclusivas. Os aspectos mais simples e importantes das sec

ções II.3.1 já estão presentes em reações nucleon-núcleo, e por

isso discutiremos essas. A generalização é simples. Estudemos

então, a reação

X
onde um nucleon com momento k encontra um alvo i/> , colide com

n nucleons do alvo e recebe um momento transversal q . A sec-

ção de choque inclusiva para essa reação r ê ser escrita como

(II.3-6)

A soma sobre estados finais (que possuem n
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partículas em estados finais) é a expressão matemática para a

natureza inclusiva do experimento. Ê possível simplificar a e-

quação (II.3-6) fazendo as hipóteses:

(II.3-7)

Com isso, podemos escrever

. U- (II.3-8)

I A IO fator leva em conta que nao nos preocupamos

com quais n nucleons são ejetados do alvo. Para se poder real

mente calcular a expressão (II.3-8) ê necessário lembrar que

a) a função T(b) é de curto alcance (T(b) vai a zero numa dis

tância típica de 1 fm, o que é pequeno comparado com dimensões

nucleares), b) das expressões (II.3-3a e b ) , temos

,ÍL

Além disso, é necessário fazer a hipótese de que todos os esta-

dos excitados possíveis são populados. Com isso pode-se subst^

tuir



T
t- •

d2Qn
e calcular — — . A partir dai mostra-se facilmente que a sec

dq
ção de choque integrada para a ejeção de n nucleons é dado por

^

(II.3-9)

onde

= T(b) '̂  (II.3-10)

onde

TU)-- ĵ C'fcO ; j4tT^) - 1
- « o

p(S,Z) é a função densidade de partícula independente da fun-

ção de onda do estado fundamental i|> . A equação (II. 3-9) tem

uma significação física transparente: a secção de choque para o

"knock out" de n nucleons é proporcional ã probabilidade P(b)

de que n nucleons possam ser encontrados no volume de overlap.

Essa probabilidade tem uma natureza geométrica. É fácil de ver

isto. Por simplicidade usaremos uma densidade com distribuição

uniforme para o alvo (com raio R)

(II.3-11)

Assim, obtemos

v'"* 'b- < C ' © U - U in.3-12)

No numerador temos um volume que corresponde ao vo-
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secção de choque. O nucleon projétil com parâmetro de impacto

b "corta" exatamente esse volume do núcleo alvc, i.e., espalha

todos os nucleons que estão dentro desse volume.

II.3.a. Secção de Choque de Fragmentação

De forma análoga, a secção de choque para a ejeção

de n nucleons de um dado projétil (agora um núcleo qualquer) po

de ser calculada

' (II.3-1
j \ " /

onde

Essa fórmula é análoga à fórmula (II.3-10) (para o caso de um

nucleon como projétil). Tem o mesmo significado geométrico. O

volume de overlap no núcleo projétil é cortado pela densidade do

alvo PT(x) . Por isso a secção de choque de ejeção de n nu-

cleons é de natureza geométrica. Isto pode ser visto na figura

7. 0 integrando da equação (II.3-13, é plotado como função do

10 9
parâmetro de impacto para a reação O + B •+ C + X para vários

isótopos de carbono (n=2 até n=7). A larguia das distribuições

é grande, da ordem de 2 fm . Isto pode estar relacionado com a

difusídade da densidade do projétil e target.

O resultado desse cálculo com densidades reallsticas

para o projétil e o alvo e a = 40 mb reproduz a ordem de gran

í 12)
deza dos resultados experimentais

III. FÍSICA DOS PARTICIPANTES
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A idéia básica da interação na região de overlap dos

núcleos é a seguinte: quando um projétil pesado em alta energia

colide com um alvo, deve haver um estágio inicial durante o qual

a interação entre projétil e alvo está localizado no volume de

overlap. O resto dos nucleons permanece não perturbado. De-

pois, numa outra escala de tempo, deve haver dissipação da ener

gia de compressão e de superfície, e a região de nucleons part_i

cipantes vai estar altamente excitada e principia um processo

de desexcitação via emissão de nucleons. A informação experi-

mentai básica que se tem dessa região é constituída de espectros

inclusivos de partículas leves (protons, partículas a, etc.) me

didos a vários ângulos . A descrição teórica desses dados é

feita dentro de vários contextos, existem modelos hidrodinâmi-

cos , de cascade e modelos clássicos microscópicos -Al

guns desses modelos foram aplicados ã reação Ne + Cl 250 MeV/A

mas nenhuma conclusão clara resultou desses estudos. 0 modelo

mais usado e talvez de maior sucesso é o chamado modelo da bola

de fogo (Fireball Model).

III.1. 0 MODELO DE BOLA DE FOGO

O modelo de Bola de Fogo se preocupa somente com a

descrição dos nucleons participantes. Supõe que os núcleos se

cortem cilindricamente. Os nucleons participantes que pertencem

ao projétil transferem todo o seu momento ao centro de massa e-

fetivo de todos os nucleons participantes formando uma bola de

fogo que se move na direção frontal com velocidade intermediária

entre a velocidade do projétil e do alvo. Sua energia cinética

interna por nucleon é muito maior que a energia de ligação por

nucleon. A bola de fogo ê então tratada como um gás ideal equ^

librado caracterizado por uma tfmperatura, o qual se expande íso

tropícamente no centro de i.-assa dessa bola de fogo com uma dis-

tribuição maxweliana de energia. Espera-se que esse modelo re-

produza os espectros de energia e distribuição angulares assim
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como distribuições de multiplicidade das partículas leves.

Supondo-se núcleos esféricos com raios iguais a

1.2 A fm e trajetórias retilíneas ê possível calcular o volu

me de participantes de cada núcleo, como função do parâmetro de

impacto. Assim se obtém o número de nucleons participantes do

projétil e do alvo, calculando-se o volume de intersecção de u-

ma esfera e um cilindro. 0 número de protons participantes é

culado de

(III.1-1)

onde Z. e A. são o número atômico e o número de massa do al̂

vo ou projétil. As quantidades N /N e N ^^ estão ilus-

tradas na figura 8, como função de b para a reação Ne+ Cl.

Supondo ainda que existe um número suficiente de

graus de liberdade na bola de fogo e que existe um mecanismo que

randomize a energia cinética, pode-se definir uma temperatura T .

Para um gás ideal relativistico, x pode ser expressa

:CM - 3 + CSX **t"'g.'
(III.1-2)

onde K. e K_ são funções de McDonald e m é a massa de um nu

cleon livre ( - 939 MeV). A distribuição de momento dos nucleons

participantes pode ser escrita então

JiV

(III.1-3)

onde p e E são o momento e a energia total, respectivamente,

de um nucleon no centro de massa. As expressões (III.1-2) e (III.1-3)

são usadas na comparação com os dados. A diferença entre as tem

peraturas calculadas relativisticamente e não relativisticamen-

te é da ordem de alguns por cento para o sistema Ne + Cl com

energias incidentes de 250 a 400 MeV/A. Entretanto, a função
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de distribuição não relativlstica é bastante diferente da expres

são (III.1—3) para o intervalo de energias das partículas emit^

das.

A figura 9 mostra a comparação de dados cora esse mo

delo para o espectro inclusivo de protons e partículas a. A con

cordância geral é boa. Não há parâmetros ajustáveis no cálculo.

Os espectros a baixa energia provavelmente contém contribuições

do decaimento do alvo espectador e por isso vê-se discrepãncias

nessa região.

IV. FRAGMENTAÇÃO DE NOCLEOS GRANDES

As secções de choque para produção de fragmentos pe

sados na reação

projétil + alvo >• fragmento + X

foram estudadas há muito tempo com processos radioquímicos. A-

tualmente essas secções de choque estão sendo extraídas de rea-

ções com ions pesados em alta energia. Algumas características

dessas reações foram bem compreendidas dentro de um contexto tra

dicional. Mas a pergunta básica: Como se fragmentam núcleos gran

des quando atingidos por projéteis de alta energia? Ainda não

foi satisfatoriamente respondida. Exit cm basicamente duas li-

nhas de pesquisa. Uma delas utiliza conceitos de termodinâmica

de equilíbrio de um gás de partículas interagentes e a outra de

fende a hipótese de que nas condições descritas os núcleos "es-

patifam" como um pedaço de vidro. Os dados experimentais exis-

tentes não puderam decidir esta questão.

IV.1. FATOS EXPERIMENTAIS

Comecemos com a figura 10. Ela representa a produ-

ção de isótopos de sódio por três reações diferentes. Repare na

escala das secções de choque. Note-se que reações bem diferen-
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tes produzem aproximadamente a mesma curva: um sino centrado no

isõtopo mais estável. Na reação p * Cl o fragmento vem do al-

vo. Nas reações Ca+ Be e Ar + C o fragmento vem do projé

til. Olhando a curva em maior detalhe, nota-se também que os
48fragmentos do Ca (N-Z=8) estão mais numa região rica em neu-

40trons dos isotopos do sódio do que os fragmentos de Ar (N-Z=4).

A secção de choque o (A^) para produção de núcleos

com massa A é mostrado nas figuras 11 e 12. Observa-se os se

guintes fatos:

(a) Há uma grande diferença entre as reações com energia inciden

te menor e maior que 1 GeV.

(b) Se a energia do projétil for alguns GeV/A acima de 1 GeV/A

a secção de choque não muda mais.

(c) Não há uma diferença dramática entre a secção de choque pa-

ra reações com protons ou projéteis mais pesados.

(d) A secção de choque tem um máximo perto da massa do alvo (se

o fragmento vem do alvo), decresce por um fator 3 e 5 e crês

ce novamente para pequenas massas.

V. INTERPRETAÇÃO FENOMENOLÕGICA

Existe uma diferença fundamental entre a fragmenta-

ção de núcleos leves (A< 100) e pesados (A> 200): é a fissão. A

fissão contribui bastante para a produção de i só topos para A > 200.

Existem basicamente duas interpretações da secção de choque o(Af):

a) A fragmentação dos núcleos grandes é basicamente gover-

nada pelo espaço de fase . Essa teoria estuda as reações do

tipo

p + alvo • fragmento + X

e supõe que algum tempo após a passagem do proton pelo alvo, eis

te atinge um equilíbrio termodinâmico e todos os fragmentos são

formados de acordo com o espaço de fase. Esses fragmentos inte

ragem através de força coulombiana e se repelem. Existem dois
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parâmetros livres na teoria que são a temperatura do núcleo re-

sidual e o "volume de congelamento" do gás de núcleos. O acor-

do com os dados experimentais é bastante bon e um estudo siste-

mático resulta numa temperatura de T s 5-7 MeV e num volume t_i

picamer.te três vezes maior que o volume inicial do núcleo frio.

b) A produção dos vários fragmentos não pode acontecer a-

través de um único mecanismo. A figura 13 ilustra as idéias bá

sicas. Os resíduos de evaporação são formados da seguinte ma-

neira: o projétil penetra o alvo, alguns nucleons são ejetados

e o que resulta é um prefragmento excitado. Esse prefragmento

perde energia e massa por evaporação de nuclecns e núcleos le-

ves até que um fragmento estável seja formado. Se o prefragmen

to for pesado, o processo de fissão pode competir com a evapora

ção. Os fragmentos leves, chamados na figura de produtos de e-

vaporação são os núcleos leves emitidos no processo descrito. A

região intermediária de massa contém os fragmentos produzidos pe

Io procesuo chamado "cleavage" onde se considera que o alvo se

decompõe imediatamente após o impacto do projétil em vários frag

(18)
mentos frios . 0 mecanismo responsável por esses fragmentos,

seria algo como o "espatifar" do núcleo frio, como se espatifa

um vidro ao ser atingido por uma pedra com alta velocidade. A

teoria baseada nessas idéias contém elementos da teoria de Glauber

e também descreve os dados bastante bem, não só os dados proton

-nucleon, bem como os dados núcleo-núcleo. Os espectros desses

fragmentos são descritos de forma excelente.

VI. FINAL

Neste curso de duas horas procuramos descrever o pa

noraraa geral das situações experimental e teórica atuais. Cer-

tamente não pudemos tratar mais do que alguns dos fenômenos e al̂

gumas noções teóricas. Para os leitores mais interessados, re-

comendamos artigos de revisão recentes '



67

REFERÊNCIAS

(1) P. Freier, E.J. Lofgren, E.P. Ney, F. Oppenheimer, H.L. Bradt

e B. Peters, Phys. Rev. JA (1948) 213.

(2) A.R. Bodmer, Phys. Rev. D4 (1974) 1601.

(3) W. Weise e G.E. Brown, Physics Reports 27C (1976) 1.

(4) K.K. Gudima e V.D. Toneev, J. Physics G5 (1979) 229.

(5) L. Anderson, W. Buickner, E. Moeller, S. Nagamyia, S. Nissen-

Meyer, L. Schroeder, G. Shapira e H. Steiner, Phys. Rev.,

to appear.

(6) J.V. Geaga, S.A. Chessin, J.Y. Grossiord, J.W. Harris, D.L.

Hendrie, L.S. Schroeder, R.N. Treuhaft e K. Van Bibber,

Phys. Rev. Lett. £5 (1980) 1993.

(7) D.E. Greiner, P.J. Lindstrom, H.H. Heckman, B. Cerk e F.S.

Bieser, Phys. Rev. Lett. 3j>» (1074) 152.

(8) A.S. Goldhaber, Phys. Lett. ^3B (1974) 306.

(9) J. Hüfner e M.C. Nemes, Phys. Rev. C2_3 (1981) 2538.

(10) R.J. Glauber in: Lectures in Theoretical Physics, ed. by W.

E. Brittin et al. (Interscience Publ., Inc., New York,

1959) vol. I, p. 315.

(11) R.J. Glauber e G. Matthiae, Nucl. Phys. B21 (1970), 135.

(12) J. Hüfner,K. Schãfer e S. Schürmann,Phys. Rev.C12(1975) 1888.

(13) J. Gosset, H.H. Gutbrod, W.G. Meyer, A.M. Poskanzer, A.

Sandoval, R.Stock e G.D. Westfall, Phys. Rev. C1_6 (1976)629.

(14) V. Franco, Phys. Rev. J_84 (1969) 1745.

(15) J. Formanek, Nucl. Phys. B1_2 (1969) 441.

(16) A. Tekou, Nucl. Phys. B46 (1972) 152.

(17) D.H.E. Gross, L. Satpathy, Meng Ta-chung, M. Satpathy, Zeit.

Phys. A309 (1982) 41.

(18) S. Bohrmann,J. Hüfner, M.C. Nemes, Phys. Lett. 120B (1983)

59.

(19) E.M. Friedlander e H. Heckmann, LBL-13864.

(20) D.K. Scott, Prog. Part. Nucl. Phys. 4_ (1980) 5.

(21) H. Stõcker, J. Hofmann, J.A. Maruhu e W. Greiner, Prog.

Part. Nucl. Phys. 4 (1980) 133.



68

150

a
100

2
o
g

Gf»otfé ^<*

\ ^ Density
V isomers

/0

o
NUCLEAR DENSITY

Fig. 1 - Fases possíveis da matéria nuclear densa, altamente ex-

citada. Linhas tracejadas indicam os domínios de densi.

dade e temperatura que se tornam acessíveis em colisões

nucleares.

Fig. 2 - Representação esquemática da diferença entre espectado-

res e participantes.
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Fig. 3 -

Espectro frontal (0o) e traseiro (180°)

de protons produzidos na colisão C+C a

2.1 GeV/A.
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Fig. 4 -

Distribuição de Momento Longitudinal no sistema de re

ferência do projétil para a nação C + Be -*• Be + X a

2.1 GeV/A. Curva sólida é uma parametrizaçao gaussia_

na dos dados com <pM> = (-35±7) MeV/c e on = 134±3 MeV/c.
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Fig. 5 - Largura do pico "espectador" como função

do fragmento produzido.

('*•) u

àj

Ü

P«
Fig. 6 - Desenho esquemático para mostrar a relação entre

o movimento de Fermi de um nucleon ejetado e a lar

gura do pico espectador.
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b (Im)

Fig. 7 - Secção de choque para ejeção de n nucleons co-
mo função do parâmetro de impacto para a pro
dução de isõtopos do Carbono na reação
1 6 O +

9 Be - C + X.

Fiq. 8 - Razão N /N. (razão de nucleons parti-

cipantes do projétil e alvo), N (nú-

mero de protons participantes) como

função do parâmetro de impacto.
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Fig. 9 - Espectros inclusivos de protons

de un alvo de Urânio a 30°, 60°,

90°, 120° e 150° no laboratório.
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Fig. 10 - Secção de choque para a produção de isoto-

pos de sódio para diferentes reações.
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ferentes reações.
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Fig. 12 - Secção de choque para a produção de frag-

mentos A em alvos de prata a diferentes

energias.



Fig. 13 - Divisão esquemática da secção de choque de produção

de núcleos com massa A_.


