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RESUMO

Faz-se uma revisão critica do status atual das "Bolas de

GluonsN, englobando aspectos teóricos e experimentais.

Apresenta-se um conjunto de processos privilegiados onde

pode ser possível procurar estes objetos. Ressalta-se alguns pro

blemas existentes atualmente quanto à predição, sem ambigüida-

des , de suas propriedades.

Propõe-se um modelo capaz de explicar os dados experimen-

tais da reação w p •• 4$n, que permite fazer uma estimativa das

constantes de acoplamento qnA. e g. , de uma bola de gluons no

estado J -2 , com ++ e n* respectivamente

ABSTRACT

We critically review the present status of glueballs,

including theoretical and experimental aspects.

He present a set of favored processes where it may be

possible to search for these objects. We stress some of the

•xistent problems related to the unambiguous prediction of

their properties.

We propôs* a model which is able to explain the experi-

mental data for the reaction ir'p •* $fn, allowing us to estimate

the coupling constants gQ.. e gQ^^ of a glueball 2** state to

+f and «*, respectively.
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CAPITULO I



I. INTRODUÇÃO

a) Breve Histórico

Apesar de um grande esforço por parte dos físicos, ainda

nio conhecemos uma teoria que descreva satisfatoriamente a dinã

»ica das interações hadrônicas. Isto decorre principalmente da

intensidade da interação forte, que impossibilita tratamentos

perturbativos ao nível das interações hadron-hadron.

Uma das tentativas de descrição destas interações foi via

enfoque de matriz S. De início, tratava-se de um programa ambi-

cioso que esperava resolver o problema das interações fortes oom

una teoria sem equações de movimento, mas somente a partir das

propriedades da matriz S. A situação atual, com relação a este

enfoque, i a seguinte: embora o programa de matriz S não tenha

chegado ao "status" de uma teoria cujos resultados sejam sufiei

•ntes para a descrição completa das interações hadrônicas, pode

moB nos basear em UM numero de propriedades da matriz

S, entre elas, as propriedades de "crossing" e analiticidade

que, junto com a propriedade de unitariedade (garantindo a con-

servação da densidade de probabilidade), são extremamente úteis

na exploração de resultados experimentais, sua compreensão e in

terpretação através de modelos fenomenolõgicos, tais como o mo-

delo de Regge (1.1).

Outro procedimento útil em especial para tratar sistemas

complicados ou quando não hã uma teoria capaz de descrever um

conjunto de fenômenos é estudar as simetrias que se apresentam.

0 modelo a quarks foi introduzido por Gell-Mann (1.2) e Zweig



(1.3) a partir do estudo de certas simetrias que aparecem nas

'interações fortes. Observou-se, na época, que muitos hadrons jã

identificados podiam ser classificados convenientemente como mem

bros de multipletos do grupo SU (3).

O desenvolvimento da física hadrônica a partir desta épo-

ca propiciou o surgimento de modelos de constituintes para os

hadrons. O mais simples, que podemos chamar de modelo ingênuo de

constituintes, baseia-se principalmente nas evidências de que,

nos espalhamentos lepton-nucleon profundamente inel ist icos, os

leptons são espalhados por constituintes pontuais no interior do

nucleon. A extensão deste modelo, o modelo a partons, jã supõe

que algumas propriedades dos hadrons possam depender da distr i -

buição de momento dos quarks no interior deles. A este modelo in

troduziu-se os gluons, que seriam os responsáveis pela intera-

ção entre os quarks.

Estas idéias (e mais) estão agora formalizadas em uma teo

ria chamada Cromodinâmica Quãntica (QCD), que é a candidata a-

tual a ser a teoria das interações fortes. Entretanto, até o pré

sente, todas as tentativas feitas no sentido de descrever os ha

drons e suas interações são inteiramente fenoroenolõgicas, com

una inspiração na QCD (a idéia de quarks e gluons). A descrição

das propriedades da grande variedade de estados hadrônicos (1.4),

que têm um amplo espectro de massa (variando entre algumas cen-

tenas âe MeV até GeV) e com larguras que chegam a diferir de até

três ordens de grandeza, certamente está entre os objetivos a

serem alcançados pela QCD.

Nossa principal motivação nesta tese é procurar entender

nelhor o que são os objetos singletos de cor, formados «6 de



gluons (Bolas de Gluons), e quais suas propriedades, uma vez que

'existe ainda muita dificuldade e ambigüidades em relação a sua

determinação (tanto do ponto de vista teórico como experimen-

tal) . Acreditamos que a existência de Bolas de Gluons se cons ti

tui, no presente, na melhor evidência para a QCD.

Pensando em tornar a tese auto-consistente, decidimos fa-

zer, neste capitulo I, uma rápida introdução â QCD e apresentar

algumas de suas evidências experimentais. Discutiremos ainda

dois outros pontos: liberdade assintótica e a regra de Okubo-

Zveig-Iizuka, uma vez que a compreensão destes assuntos ê bas-

tante relevante para o estudo das Bolas de Glvons (B.6.).

b) Quarks, Gluons, Cor e a QCD

No modelo a quarks de Gell-Mann (1.2) as partículas ele-

mentares são representadas em multipletos correspondendo S re-

presentações irredutíveis do grupo de simetria SU(3) (extensão

natural das simetrias Sü(2) que descreviam a independência das

interações fortes em relação ao isospin, motivada pelo apareci-

mento das chamadas partículas estranhas).* Estas representações

podem ser obtidas a partir da representação fundamental do gru-

po, a qual estaria associado um conjunto de atributos, dentre

os quais uma carga elétrica fracionária e spin 1/2. A estas en-

tidades Gell-Manjn passou a atribuir um significado mais elemen-

tar, por estarem associadas â representação fundamental.

O conceito de cor tem um papel fundamental para a QCD (co

• Em 1974 com a descoberta do méson J/$ (r«f. 1.30) e m 1977 com a desccbsr
t« do T (rsf. 1.31) foi necessária a introouçao de dois novos quarks,(c e _bT
respectivamente, correspondendo è extensão do grupo de simetria de SU(3) pã"-
re SU(4) e posteriormente SU(5).



IDO o nome sugere) e de certo modo teve sua origem no trabalho on

*de Greenberg (1.5) procura resolver o paradoxo de que os

quarl.s no interior do próton e outros bãrions se coiajp; •" lariam çp

no bõsons e não como fêrmions, conforme a predição de ;r.odelo a

quarks. Por exemplo, o A++ (spin 3/2) no seu estado fundamental

deveria ser composto de 3 quarks u num estado de onda - s (espa

cialnente simétrico), o que naturalmente violaria o principio de

exclusão de Pauli, sendo os quarks fêrmions. Portanto, o A pa

rece ter uma função de onda simétrica, ao invés de anti-simétri

ca pela troca combinada das coordenadas espaciais e de spin dos

quarks. Em outras palavras, os quarks parecem se comportar co-

mo bôsons e não fêrmions. A solução para este paradoxo consiste

era supor que os 3 quarks, na verdade, não são idênticos, mas sim

distingulveis através de um novo grau de liberdade (a cor), man

tendo-se assim o principio de exclusão de Pauli. A função de on

da de cor deve, portanto, ser anti-simétrica na permutação dos

índices de cor de dois quarks. E qual a conseqüência desta an-

ti-simetria? Como os quarks são tripletos sob o grupo SUO)^^^

(que atua sobre os índices de cor dos quarks), -três quarks po-

dem formar um singleto de cor em Sü(3) . De fato, (3}a{3}«{3) «

íl)*{8}*{8}*&0} e dentre estes o estado singleto {1} é o único

que ê totalmente anti-simétrico nos índices de cor. Por outro

lado os estados a 2 e 4 quarks por exemplo, não geram uma repre
t

sentação singleto de cor. Portanto, uma descrição do espectro

dos bárions baseia-se na hipótese de que todos os bárions são

singletos sob SU(3)e.

Só con este argumento pode nos parecer que a introdução

ad hoc da çpr simplesmente resolve o problema da estatística dos



quarks. Ji se conhece, no entanto, outras manifestações que in-

dicam a existência de 3 cores para cada sabor de quark. Uma de-

las é o decaimento t°-* 1 y onde a medida do tempo de vida do

4 o pode servir como medida indireta do número de cores, sendo o

resultado calculado consistente com a existência de 3 cores, i£

to é, ha um aumento de um fator 32 = 9 neste tempo em compara-

ção com o modelo a quarks sem cor Í1.6). A evidência mais forte

está ligada ao cálculo da razão R » o (e+e~ * hadrons)/o (e e -*-

|i p**). No modelo quark-parton o processo de aniquilação ê vis-

to como uma soma incoerente sobre todos os diagramas de produ-

ção de pares de quarks, com probabilidade igual a unidade de que

estes quarks formem hadrons, numa medida totalmente inclusiva na

parte hadrônica (1.7). Então,

hadron °qi
q

onde a soma e feita sobre todos os tipos de quarks para os quais

a reação ê energicamente possível. Portanto, a secçãb de choque

pode ser calculada simplesmente pela QED, rt-.sultandox

ou

o (e e~ ••• hadrons) - o (e e~ •*• y y~) . Z e 2

R « Z e *(e « carga elétrica do quark q)
q q q

Abaixo do limiar de produção do charme, o fator R medido experi

mentalmente é R«* 2 que ê consistente com o predito teoricamen-

te se considerarmos a existência de um número N de cores, tal
c

que R m Mcr_ e * . Em particular para esta região física N » 3.

Como o numero quântico de cor não é observado na natureza,

postula-se que os hadrons devam ser singletos de cor. Por outro

lado, como até hoje não se observou uma carga elétrica fraciona



ria isolada na natureza*, pode ficf.r a questão se os quarks são

'simplesmente uma entidade mneumônica matemática, ou se £ possí-

vel lhes atribuir uma realidade física. As primeiras evidências

nesta direção vieram dos espalhamentos profundamente inelásti-

cos e-p (veja Fig. 1-1) e com o modelo a partons de Feynman(1.9),

no inicio da década de 70. Segundo este modelo, o prõton seria

constituído de um grande número de partículas (partons), distri

buldos numa pequena região, onde cada parton levaria una fração

do momento total do prõton. Num sistema de referência onde o nu

cleon é extremamente rápido (referencial de momento infinito )

ele ê visto pela sonda (fõton virtual) como uma coleção de par-

tons livres movendo-se quase paralelamente ao nucleon, ã mesma

velocidade e levando parte de seu moraento.

E - E

hadron

Fig. 1.1. Espalhamento inelãstico inclusive e-p na aproximação
de troca de um fõton.

No limite de Bjorken (Q2, v •*• •») a fração de momento car-

regada pelo parton é dada pela variável adimensional de Bjorken,

x * Q2/2Mv. Neste limite, as funções de estrutura do nucleon,

Fj 2' <3ue aparecem na secção de choque diferencial para o pro-

cesso inelãstico e-p (1.7)»

* Ressalva ref. (1.0).

li JL. (cos* §Ij
q B1 z v



a hipótese do "scaling" de Bjorken, teriam os seguintes con

'portamentos:

x Fj (x, Q2) •• const.

F2 (x, Q
2) * const.

sendo F. - medidos para valores fixos de x. Tal comportamento só

i possível se o elétron for espalhado por estruturas pontuais

(1.10); os par tons.

O balanço de energia e momento foi a manifestação fenc

nolôgica que primeiro confirmou a hipótese da existência de um

novo tipo de partons neutros, os gluons, além dos par tons -

quarks.

As violações de "scaling" que são conhecidas a partir da

experiência» podem ser interpretadas como evidência de intera-

ções entre quarks via gluons - os quarks poderiam estar "vesti-

dos" de gluons e/ou pares qq. O que o QCD prediz para o desvio

do "scaling" é que para Q2 muito grande a sonda pode passar a

"ver" um quark e um gluon. A emissão deste gluon obviamente di-

minui o quadri-momento do quark e,consequentemente, a fração x

de momento que ele carrega. Portanto, se os quarks aparecem" ves

tidos" para a sonda, a distribuição em x dos quarks sera siste-

maticamente deslocada para valores menores de x quando Q* aumen

t«. Pode-se mostírar que em 1? ordem de QCD (perturbativa) a vio

lação de "scaling" i dada pela dependência das funções de estru

tara em um termo proporcional a In Q2. Na fig. 1.2. irostramos

evidências desta violação:
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Fig. 1.2. Função de estrutura do proton F2 de espalhamento ep
(pontos sólidos) e de espalhaxnento yp (pontos vaza-
dos) mostrando a quebra de "scale".

A sua explicação se constitui num dos sucessos da QCD.

Complementando esta parte, gostaríamos de ressaltar que o suceis

so do modelo a partons (excluindo naturalmente a violação de

"scaling") foi una indicação determinante para a necessidade da

formulação de teorias assintoticamente livres para descrever a

dinâmica dos partons. Tentar encontrar uma teoria quântica de

campos que pudesse justificar o sucesso do modelo (fenomenolõgi

co) a partons foi o grande desafio colocado pelo quadro que des

crevemos acima.

Teorias de calibre não abe l i anas são as únicas, dentre as

teorias de campos renormalizáveis, a dar corretamente a liberda

de assintótica (1.11) e, consequentemente, a violação do "scaling".

Uma teoria que satisfaz estes requisitos e se propõe a de£

crever a interação entre quarks e gluons é a QCD, cujo programa

principal é fazer da simetria SU(3)_, uma simetria local e não

global.* Em outras palavras, os quarks existem em três cores e

* Vsja epéndlcs B,



existe uma simetria completa entre estes estados, isto ê, trans

formações de estados de quarks |q:>por matrizes pertencentes ao

grupo SU(3) não introduzem mudanças físicas alguma.

Veremos no apê idice B que, partindo de uma teoria lagran

gcana de campos fermiônicos livres (quarks coloridos), e exigin

do a invariância desta por transformações de fase locais, chega

mos a seguinte densidade de lagrangeana de QCD:

«4CD " • " V •„ - 7V"CD " •, (i * " V •„ - 7 V G . ' (la)

onde 0 , - 3 , + ig T a B i a derivada covariante, sendo g a car
j M I» )ia •"*

ga de cor e B os oito campos de calibre de massa nula - os

Sloo» - e Gvv* - >„ « / - »w B / • C** B,,» Bv
c.

O último termo de (1.1) foi introduzido, a exemplo da QED,

para descrever os campos de gluons na ausência de quarks e é a

densidade de lagrangeana de Yang-Mills (1.12). Ê importante no-

tar a importância do trabalho de Y.M. no sentido de que este a-

tribui a um grau de liberdade interno (o spin isotópico) uma no

va realidade, uma vez que ele não só distingue estados de nu-

cleons, mas mais do que isto, desempenha um papel fundamental ao

determinar a forma.da interação forte (1.13). Portanto, quando

Fritzsch et ai. (JU14). propõem que a densidade de lagrangeana de

QCD seja (1.1), sendo os gluons representados em octetos de cor,

(representação (U) do SU(3)C) o grau de liberdade de cor passa

• ser o fator determinante para a descrição da interação forte.

Ura dos argumentos (o primeiro) citado no artigo de Fritzsch

et ai. (1.14.b) a favor dessa representação para os gluons é que

desta forma estes seriam objetos tão fictícios quanto os quarks.
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No entanto, assim como existem várias evidências indiretas para

va existência de quarks coloridos, existem também outras que eyi

denciam a existência de gluons. Como estes objetos são fundamen

tais para a presente tese, vamos apresentar estas evidências,

(1.15), (1.16) as quais são ainda mais difíceis do que para os

quarks, uma vez que se acredita que os gluons não carregam nem

carga fraca nem eletromagnética e são "insípidos".

A primeira delas já vimos que é a existência de partons

neutros. Outra evidência mais direta é obtida de resultados ex-

perimentais em reações e e •*• jatos de hadrons (PETRA) (1.17)»

Este tipo de reação produz, além de uma estrutura dominante de

2 jatos, uma certa fração de eventos de 3 jatos. A explicação

deste fenômeno pode estar ligada a tendência de emissão de

gluons por quarks. Sabe-se que um "bremsstrahlung" de gluons a

pequenos ângulos é responsável pela violação de "scaling" e por

tanto não explicaria o terceiro jato. Por outro lado, podemos

esperar que se for possível a emissão de um gluon "duro" a gran

de ângulo, este gluon possa se materializar em um jato distinto

de hadrons, como foi predito teoricamente por Polyakov (1.18) e

Ellis et ai. (1.19), com base na QCD. Caso seja realmente este

o processo de produção do terceiro jato, o estado final deverá

conter partículas com grande momento transverso.

A primeira evidência experimental para o "bremsstrahlung"

de gluons é a reação hadron-hadron •*• y u X. Acredita-se que a

principal contribuição para este processo vem da aniquilação de

ua quark de um hadron com um antiquark do outro hadron. Algumas

vezes um dos férmions que se aniquilam podem emitir antes um

gluon a grande momento transverso, o que acarretaria um recuo
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do par y u~ também com grande p_, , o que jâ foi medido.

A única evidência, até o presente, da existência de jatos

de gluons vero de experimentos com e e , sendo a principal, o

decaimento T (bb) •*• hadrons, cujo estado final ê descrito con-

sistentemente per modelos de estados finais de 3 jatos (1.21).

Estes estados finais são esperados pela QCD pelo decaimento

T •* 3g (Fig. 1.3), uma vez que o decaimento em um gluon é proi-

bido pela simetria de cor e em 2g ê proibido pelo teorema de

Yang,* visto que T ten spin 1.

Fig. 1.3. Auto-aniquilaçio do par de quarks bb do estado liga-
do T , produzindo hadrons via estado intermediário
de gluons.

A evidência experimental de que os gluons têm spin I (e

não zero) foi obtida no estudo da aniquilação e e~ a altas ene£

gias, no processo e e~ •*• qqg, pela colaboração TASSO (1.23) . A

analise das correlações angulares entre os eixos dos 3 jatos é

consistente com a hipótese de que o gluon tem spin I e desfavo-

rece bastante a hipótese de gluons escalares.

'•• c) Liberdade Assintótica (1.11)

Chama-se íiberdade assintótica o fato de que a intensida-

de efetiva de acoplamento entre dois quarks é tão menor quanto

menor for a distância entre eles (ou grande Q 2 ) . Em outras pala

vras a constante de acoplamento efetiva da QCD, definida pelas

* Um méson vetorlal ou psaudo-vetorial não pods so desintegrar em 2g (veja
rtf. 1.22).
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equações do grupo de renormallzação, que na aproximação de loga

'ritimo dominante se escreve:*

os (Q2) =
<y2)

1 + fe ("i'[33 - «] (i.2)

tende a zero para valores de Q2 muito grande, desde que o núme-

ro de sabores f seja menor ou igual a 16 (Fig.1.4.).

Pig. 1.4. Variação da constante de acoplamento efetiva da QCD,
na aproximação de logarltimo dominante, em função do
quadrado do momento transferido Q2.

Fig. 1.5. Variação da constante de acoplamento efetiva da QED,
na aproximação de logarítimo dominante, em função do
quadrado do momento transferido Q2.

A evidência mais forte para a liberdade assintótica vem do

espalhamento profundamente ine lãs t ico, como já apontamos anteri

ormente.

* y í uma massa arbitrária (V2 « 0a) s consideramos as massas dos quarks
multo msnores qua O3.



13

Esta propriedade da QCD a distingue fortemente da QED, on

*de a expressio análoga a (1.2) é

CQ!> •= = 2 — . a . 3 )

[i - (£, m ,2!-,]
e

obtida com hipóteses similares as anteriores.

Nosso objetivo nesta secção não e mostrar a derivação dess

tes resultados (1.11), mas simplesmente colocá-los apresentando

um argumento heurístico que justifique a liberdade assintõtica

(1.25).

Na QED, uma carga e pode emitir um fõton, mesmo no vácuo,

e este criar um par e e~ que se aniquilará novamente em um fõ-

ton. Estas flutuações no vácuo criam, como efeito, uma blinda-

gem da carga e, pois esta pode atrair cargas (dos pares criados)

de sinal oposto ac seu. Este efeito é semelhante ao das cargas

de polarização induzidas em um dielétrico por uma carga,as quais

passam a blindá-las.

Esta blindagem significa exatamente o oposto da liberdade

assintõtica, isto e, para grandes distâncias (pequeno Q2) a car

ga efetiva vai parecer menor. De (1.3) podemos inferir que a

grand» Q2 (distâncias muito pequenas) a QED se torna uma teoria

cujo acoplamento é "forte", enquanto de (1.2) inferimos que na
4

QCD isto ocorre para distâncias suficientemente grandes (compa-

radas com (9(1) ferroi), como indicam as fig. 1.4. e 1.5.

Obviamente o processo de criação de pares virtuais qq, na

QCD, vai produzir um efeito de blindagem na carga de cor â& um

quark de modo semelhante ao que descrevemos acima para a QED.

Ocorre, entretanto, que na QCD existe um fenômeno oposto - anti
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blindagem - decorrente do fato dos gluons carregarem carga de

' cor, fenômeno este que não tem equivalente na QED, pela inexis-

tência de fótons carregados.

Um quark pode emitir ura gluon que vai alterar a carga de

cor deste, deixando-o com uma carga líquida menor. Cada gluon

emitido pode criar um par de gluons e assim o papel destes i o

de espalhar a carga de cor no espaço. Desta forma, o espalhàmen

to de uma partícula (sonda) será devido a uma distribuição de

cargas de cor e não por esta carga concentrada em um ponto; por

tanto, a interação será menos intensa para distâncias interio-

res à distribuição de cargas.

Podemos mostrar que o efeito de antiblindagem é dominante

sobre o efeito de blindagem o que, em outras palavras, signifi-

ca que o vácuo se comporta como um meio dielétrico (paramagnéti

«a) com e < 1 e é o responsável pela antiblindagem de cargas

(1.25).

d) A Regra de Olcübo-Zweig-Iizuka (R.O.Z.I.)

A R.O.Z.I, foi introduzida fenomenologicamente, com gran-

de sucesso, na teoria das interações fortes (pré-QCD) e faz par

te do esquema de Dualidade (1.26) utilizado para descrever inte

rações hadron-hadron "moles". Por Dualidade nõs entendemos a re

lação entre dois aspectos compi ementares de uma mesma realidade.

Ê portanto uma idéia de correspondência. Neste contexto conhe-

cendo-se o comportamento assintotico de uma amplitude física i

possível estabelecer uma relação de correspondência entre as des_

crições a baixas e altas energias de uma interação, via o que se

chama Regra de Soma de Energia Finita (R.S.E.F.) (1.26).
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A hipótese de que uma amplitude f ís ica é dominada por res.

' sonânci&s a baixas energias e por pólos de Regge a altas ener-

gias, coloca a R.S.E.F. como uma importante ferramenta para o

estudo da f í s ica hadrônica.

»•» Flv.t)

Fig. 1.6. Parte imaginária da amplitude em função de uma varia
vel de energia v . A curva contínua representa a pro
dução de ressonâncias e a tracejada eqüivale i amplX
tude de troca de Reggeons. ~*

Outra hipótese que gostaríamos de mencionar é a da ausên-

cia de amplitude exótica.* Com isto queremos dizer que se exis

tem ressonâncias exóticas na via-s , elas são em pequeno número

e seus efeitos são desprezíveis diante daqueles implicados por

ressonâncias comuns. Apesar de modelos, como "modelo de sacola",

preveren estados exóticos (1.28) (por ex. qqqq), não foi encon-

trada ainda nenhuma evidência experimental para estes objetos.

Até o presente não se conhece uma explicação ou just i f ica

tiva teórica para a R.O.Z.I. (1.29). Entretanto, o grau de cre-

dibilidade que éla atingiu é bem grande, e é normalmente u t i l i -

zada como regra de seleção que proíbe os acoplamentos dos mesa»

* Por exótico entenda-se o conjunto de números quântlcos que não são predi-
tos por SUO) tanto para os mésons como para os bárions - ref . (1.27).

Méson - O } « { 3 ) «

Bárion - Í 3 } « { 3 } « { 3 }
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t e f * a mesons não estranhos e nucleons. Por exemplo,

Ia (+ •» p «) * 0

r (f -»• HIT) = o

9NN 4» = 9NN f * = °

Podemos enunciá-la da seguinte maneira:

Dentre todos os diagramas cie qe=rks possíveis de se construir , em
uma dada reação ou decaimento, os que contribuem dominantemente
para o processo são aqueles que correspondem ã diagramas conexos.

Ou ainda:

Diagrama de quarks desconexos irplicam em processo fortemente su-
primido,

i lustram as f i g s . 1.7 e 1 .8 .

Fig. I.7. Diagramas de quarks para vértices de mesons.

Fig. 1.8. Diagramas de quarks para vértices méson-bárion.

Um exemplo* ilustrativo é o decaimento hadrônico dos mé-

sons o) e •, ambos pertencentes ao noneto J » I". Embora inge-

nuamente possamos pensar que a largura de decaimento do $ fosse

maior que a do w por ele ser mais massivo (m. «1.02 GeV > m »

• 0,782 GeV), verifica-se exatamente o oposto, isto é, T. • 4.1±

0.2 MeV < rw * 10.0 ± 0.4 MeV. Este fato se acentua mais no ca-
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nal de decaimento en 3 i . As taxas de decaimento slo:

• •» 3 i (16 i 2%)

b> • 3 TI (90 ± 1%)

que pode ser entendido com a R.O.Z.I, como fica evidente na fig.

1.9.

0 u.

Fig. 1.9. Diagramas de quarks mostrando os decaimentos hadrôni
cos t •*• 3 v (a) e u •*- 3 ir (b).

Já o decaimento $ •* KK ê predominante (- 84%) pois o

meson K possui um quark estranho e portanto o grafico de linhas

de quarks ê conexo.

Evidências mais recentes para a R.O.Z.I, são encontradas

nos decaimentos hadrônicos do mison charmoso (1.30) 3/ p (m- 3.1

GeV, r • 69 ± 15 KeV) que é um estado cc. Seu mais forte decai-

mento hadrônico é - 4%. 0 decaimento J/ty* hadrons sem conteúdo

de charme vai se constituir num diagrama de quarks desconexo co

mo o da fig. 1.9.a e, portanto, a R.O.Z.I. explica razoavelmen

f esta pequena largura hadrõnica.

Ao compararmos as larguras hadrõnicas dos decaimentos do

• • J/t para processos proibidos pela R.O.Z.I./podemos inferir

que a regra parece ser tio melhor quanto maior a massa da parti

cuia que decai, isto é:
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T (QQ •*• hadrons sem Q) < T (qq •• hadrons sem q) se m > m .

Vejamos agora no capitulo II como que estes assuntos que

revimos nerste capitulo se relacionam e se tornam importantes pa

ra compreensão do que são as B.G.



CAPITULO I I



\9

II. EM BUSCA DAS BOLAS DE GLUONS

Os gluons são objetos sem massa, sen spin-isotõpico e sem

carga elétrica, carregando apenas carga de cor (não carregam sa

bor). Assim como os quarks, estão contidos em representações do

grupo SU(?) . Mas a hipótese do confinamento impõe que sõ exis-

tam estados (neutros) singletos de cor formados tanto de quarks

• gluons como somente de gluons - as chamadas Bolas de Gluons

(B.G.).* Como as B.G. não têm sabor e são singletos de cor,são

is vezes chamados hadrons puros de QCO.

Alguns exemplos de singleto de cor seriam:

B a B y a estados de 2 gluons

Sbc
estados de 3 gluons

onde c_. _ são as constantes de estrutura do grupo e d . é defi

nido por { Xa, Xb) = i ó8*» + 2 d *
0 A .

.j c

Entretanto, a existência ou não de B.G. e uma questão em

aberto na QCD, e algumas perguntas fundamentais continuam sem

uma resposta clara, ou até mesmo sem resposta.

Algumas destas questões são:

(i) Existem estados ligados de gluons na QCD?

(ii) Quais são suas propriedades?

(iii) Como as B.G. podem ser encontradas?

(iv) Qual (is) o(s) processo(s) de produção de B.G.?

* Estes objetos sâo normalmente citados na literatura como glueballs ou
tluonia. Cm nível de não especialistas veja ref. (2.1).
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(v) Já fora» achadas B.G. na natureza?

'(vi) Como as B.G. se acoplam a outros hadrons?

Esperamos poder, neste trabalho, apontar alguma direção

privilegiada no sentido de entendermos melhor estes objetos.

No presente estamos convencidos de que a existência des-

tes objetos seria a melhor comprovação para a QCD, no estagio

atual do nosso conhecimento. A existência de B.G. ê uma impor-

tante predição teórica da QCD, porque antes do advento desta,

muitos físicos teriam ficado bastante surpresos e incomodados

pela presença de um hadron que não estivesse contido nos raulti-

pletos de SUf(N).

Vimos na introdução que muitos testes da QCD estão basea-

dos em modificações do modelo a partons (quarks e gluons). A

B.G. vai mais além, pois sua existência pode ser considerada co

mo a maior comprovação do auto-acoplamento entre os gluons, e o

acoplamento gluon-gluon é uma característica de teorias de gau-

ge não abelianas como a QCD. Portanto, a esperança da existên-

cia de B.G. reside fundamentalmente na não linearidade da QCD,

que permite o acoplamento entre gluons. Assim a confirmação da

existência de B.G. se constitui uma confirmação de traços essen

dais da teoria das interações fortes.

A parte da teoria que descreve apenas os campos de cali-
4

bre (caso sem férmions) é uma teoria de Yang-Mills cuja densida

de de lagrangeana é:*

*í . . 1 G a GMV (2.1)
4 yv a

Veja Apêndica A.
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Como os bósons vetoriais de calibre, B a (gluons) formam

•wi octeto de cor (1.14), logo têm carga e podem, em principio ,

se auto-acoplarem.

Considerando-se as propriedades das interações gluon-glu-

on ou "jnultigluons" (que se acoplam da mesma maneira que gluon-

quark), liberdade assintõtica e as características do confina-

mento, acreditamos que devemos encontrar um estado ligado de vã

rios gluons (B.G.).

A questão geral da existência de B.G. em uma teoria quãn-

tica de Y.M. é uma questão bem difícil e, como até o presente

não se conhece um procedimento geral capaz de predizer ou negar

a existência destes objetos, somos obrigados a considerar a que£

tio das B.G. em modelos dinâmicos específicos como: modelos de

sacola, modelos de cordas, teorias de potencial, via regras de

soma da QCD e via D.T.O., cujos principais resultados resumire-

mos no fim deste capitulo, onde teremos a oportunidade de ver

que todos estes modelos prevêm a existência de B.G.

O quadro que apresentamos acima reflete que a QCD estãlon

ge de ser uma teoria "bem acabada", principalmente no que diz

respeito a descrição dos hadrons. São os nuclecns estados liga-

dos da quarks? De fato não se sabe a resposta, isto é, não se sa

be se as teorias de campo relativlsticas contém ou não estados

ligados (2.2). É* natural que neste caso os físicos tentem esta-

belecer, como primeiro passo, um tipo de "principio de correspon

dência" e, portanto, procurar estudar a teoria de Y.M. clássica

mtnte, o que será assunto do capitulo III. Todo este quadro bas

tante incompleto é um grande desafio para a teoria das intera-

ções fortes em geral e em particular para a fenontenologia, enfo
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qua este que usamos para tratar o problena das B.6. Veremos nes

'te capitulo algumas generalidades sobre estes objetos.

Segundo Bjorken (2.3) a QCD pura (sem quarks) parece im-

plicar na existência de B.G. t o que entretanto não corresponde

• realidade física (devemos considerar também os quarks). O ar-

gumento se baseia no resultado obtido perturbativaraente para o

processo v + v -*• g + g via graviton virtual, justificado a pe-

quenas distâncias pela liberdade assintótica. Definindo R (Q2)

como a secT*ão de choque de v + v -*• hadrons (B.G.) normalizada ge

Ia secçio de cheque pontual (comportamento a altas energias) e£

peramos que com o decréscimo de Q* o cálculo perturbativo não

mais se justifique e possamos encontrar ressonâncias discretas

(estados de gluons - B.G.), para Q2 próximo a escala de confina

mento, como mostra a fig. II.1.

R(tf)

— dom. de—j-mod._

Fig. II. 1. Secçio de choque hipotética para o proceaso v + v -•ha
drons (B.C.), na QCD pura, normalizada em relação ao
seu comportamento a altas energias.

Ou a escala de massa da região da dominância de B.G. é

- 1 a 2 GeV, ou é maior, o que acarretaria a não validade da teo

ria perturbativa em uma escala de momento surpreendentemente
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grande (» 2 GeV). A primeira hipótese ê bem mais razoável e te

' remos oportunidade de comparar essa massa com as preditas por

vários modelos para estados de B.G.

Ao considerarmos a QCD com quarks, podemos esperar que as

B.G. se misturem fortemente com estados ordinários de mesons (qq)

ou não. Nó primeiro caso as B.G. teriam uma grande largura e se

ria difícil de serem vistas como ressonâncias, enquanto que no

segundo, suas larguras seriara estreitas.

A primeira indicação para identificação de um estado de

gluons vem do trabalho de Freund eNambu (2,5). Se quarks são li

gados pela interação com gluons, devemos necessariamente espe-

rar que existam amplitudes do tipo

q q • gluons •*• q q , (2.2)
1 1 2 2

mediadas por gluons. Este mecanismo permitiria, por exemplo,que

SS -»- gluons -*• uü

• portanto + •*• p ir (3«) pode ocorrer (veja fig. II.2.).

Pig. I I . 2. 4> (S9) • gluons • p i (uü, dã).

Dependendo da constante de acoplamento quark-gluon, i s to

ê, se ela for suficientemente pequena, então $ -> p * vai ser su

primido. Freund • Bambo (2.5) mostraram que a violação da R.O.Z.I.

resulta da mistura dos mésons u, + e tp com um méson vetorial single

to de Sü(4), que chamaram de O (estado sem quarks) cuja massa se
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encontra entre 1.4 e 1.8 GeV , e decai principalmente (F >-.

'35 MeV) em p i, KK* e possivelmente em w T. it , sendo sua largura

total esperada entre 50 - 100 MeV. Este trabalho traz consigo

uma importante sugestão para a busca de B.G., qual seja: procu-

rá-las em reações proibidas pela R.O.Z.I., mas que não são su-

primidas.

A R.O.Z.I, pode ser entendida qualitativamente na QCD pe-

la propriedade de liberdade assintõtica desta (2.6). Portanto,

do ponto de vista da QCD, a R.O.Z.I, pode ser entendida da se-

guinte maneira: se existem processos, cujos diagramas de quarks

seriam desconexos, mas que não são suprimidos, eles devem ser

mediados, em geral, por um número n de gluons "duros"* confor-

me ilustra a fig. II.3.

Fig.II.3. Decaimento de um méson, onde o estado final não con-
tém os quarks do estado inicial (i ? j, K), via n
gluons.

A contribuição de um diagrama deste tipo será proporcio-

r 3 i n
nal a |_a (Q }J , onde o8 e a constante de acoplamento quark-

gluon (1.2), Q2 o quadrado da massa do méson (q.q.) / englobando

todos os gluons. Quanto maior for a massa do méson em decaimen-

to, menor será o valor de og (Q
2) e, conseqüentemente, menor

* 0 valor da n depende obviamente da conservação dos números quânticos. 0 S£
todo final (Fig. 11.3) pods conter um núrnero maior de partículas.
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será o valor estimado para o respectivo processo. A liberdade

'assintótica da QCD vai nos dar (2.7)

ag (Q2 « m^2) - 0.2 < ag (Q2 « m^2) - 0.5,

o que nos permite entender qualitativamente a maior supressão do

decaimento i> •*• hadrons do que 4> •• hadrons.* Por exemplo, espe-

ra-se que <; -» p n seja mais suprimido que 4» •* P v > ° 9 u e © obser

vado experimentalmente.

Entretanto, como a QCD contêm acoplamento entre gluons, é

razoável esperarmos que, se os gluons intermediários (Fig. II. 3)

formarem algum estado ligado resultando em uma B.G., a constan-

te de acoplamento efetiva deve se tornar mais forte, e a supres»
<

são da R.O.Z.I, pode ser violada na região de massa da B.G.

Vejamos agora como podemos estimar a largura de processos

suprimidos pela R.O.Z.I, (do tipo da fig. II.3), ainda no con-

texto da QCD, via expansão l/N (2.8), pois isto poderá nos suge

rir um limite quantitativo para a largura das B.G.

Uma idéia central de métodos aproximativos em física teó-

rica é encontrar pequenos parâmetros que podem servir como para

metros de expansão. Na QCD, um tratamento perturbativo é justi-

ficável quando o momento invariante transferido é Q2 >> u2.

Tal procedimento não se aplica ao estudo das estruturas

dos hadrons, exceto talvez para famílias de quarkonia extrema-

mente pesados. A expansão l/N tem por objetivo introduzir na teo

ria um parâmetro que pelo menos simplifique alguns cálculose in

* Entretanto, se um estado cc se aniquilar num número n, bastante grande/ de
gluons, então cada gluon pode ser suficientemente "mole" para que a seja
grande e o acoplamento possa passar para o regime forte (2.6). 8
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terpretações. Naturalmente este método não ê o tema central do

'nosso estudo e, portanto, veremos aqui apenas algumas generali-

dades sobre ele.

Algumas simplificações são conseguidas na QCD através da

generalização do grupo de simetria das cores SU(3)C para Sü(N)c

e considerando o limite onde o número de cores N é muito grande,

redefinindo a constante de acoplamento g como g/ / N (2.9) .

Apesar das complicações naturais introduzidas por um gru-

po mais amplo, como Sü(N) , para o estudo da estrutura hadrôni-

ca obtemos as seguintes simplificações:

(i) Em qualquer ordem na constante de acoplamento forte, algu

mas classes de diagramas são desprezíveis.

(ii) Os diagramas que restam têm pontos comuns na teoria de per

turbação a grandes N.

(iii) Os "loops" de gluons dominam sobre os de quarks por um fa-

tor N. Na notação "dupla linha" (a qual ê evidente por si

só) que apresentamos na fig. II.4.,

(a)

mrrntts _

(b)
Fig. I I . 4 . Diagrama de "dupla linha" para "loop" de quark (a)

e para "loop" de gluon (b) .
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esta afirmativa fica evidente, pois existe uma linha de

cor K (interna) que pode tomar qualquer valor de 1 a N. -

Redefinindo g como g//~N, com g fixado quando N •• », fica

claro que para qualquer K a contribuição de um "loop" se-

rá da ordem de (g//ãf)a N •*• g2 .

(iv) Um diagrama não planar é suprimido por um fator l/N2 em re

lação aq, seu correspondente planar, pois se o diagrama não

planar envolve um "loop" interno, o planar envolve 3 (fig.

II.5).

(a) vai como (g//N)'N • g*/N2

(b) vai como (g//N)s NJ - ge

Fig. II.5. Diagrama de "dupla linha" não planar (a) que contri
bui com o fator g'/N2 e o seu correspondente planar
que vai como g' (b).

*

Uma série de resultados obtidos da. expansão l/N está cita

da por Quigg (2.8), e veremos agora como R.O.Z.I, é entendida

neste contexto e, a partir daí, como estimar a largura média de

una B.G.

Já vimos que um possível mecanismo para um processo proi-
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bido pela R.O.Z.I. é o indicado em (2.2). Para um processo de

'troca de 2 gluons, podemos representar este processo como:*

(b)

Fig. II.6. Diagrama de "dupla linha" para um processo proibido
pela R.O.Z.I. (H -* M M , sendo M méson) via 2g in
termediãrios. l 2 J ~*

Devido ã linha interna livre K, a amplitude do decaimento

proibido pela R.O.Z.I. será proporcional â

(g//"N)* N - g^/N

e a secçâo de choque será proporcional â

- o - £ |A|2 a 1/NJ ,

onde o fator l/M vem da média sobre todas as cores.

Jã para um processo permitido da mesma ordem, como o ínài

cado na fig. II.7, temos duas linhas de cor livres, K e l, cor-

respondendo então a um fator N2 e, portanto, a amplitude será

proporcional ã *

N2 - g»

e a secção de choque o - l/N.

* A» linha» -fechadas (Z^" ) significam que o méson é um singleto de cor.

J



Fig. II.7. Diagrama de "dupla linha" para um processo de decai
mento (M •*• M + M) permitido pela R.O.Z.I.

Enquanto que estes processos são do tipo quarks •*• gluons

-»• quarks, o decaimento das B.G. é um processo do tipo gluons -*-

quarks, e portanto uma estimativa razoável para a largura das

B.6. e considerar a contribuição da metade do processo proibido

(Fig. II.6). Isto corresponde a uma amplitude proporcional â

<g//"N)2 - g2/»

uma vez que não temos mais a linha de cor interna livre e assim

o - 1/M2.

Resumindo, as larguras encontradas para os 3 casos são:

B.G. -• méson

rméson * méson R.O.X.I.) - l/N

R.O.í.X.) - 1/»»

Este resultado é que leva ã regra da média

(2.3)

rmêson * méson

rB.*G. " V rproibido rperraitido (2.4)

que S comumente encontrada na literatura (2.10), e que muitas ou

trás vezes aparece como

rB.G. * N2
 K rhadrônica (2.5)

Ê importante que fique claro que isto é apenas uma estima
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tiva pois, na realidade, a menos que se resolva realmente a QCD,

'não saberemos quanto esta aproximação pode ser extrapolada para

o caso de interesse que i o N = 3.

A eq. (2.4) pode também ser sugerida pela unitaridade,uma

vez que B.G. devem ser estados intermediários de decaimentos

proibidos pela R.O.Z.I., como:

Ira <qqiqlql> o <qq|B.G.> <E.G.|q'q*> + ...

Se a amplitude <gq|q'q>> ê suprimida por um fator de supressão

imposto pela R.O.Z.I. (q ? q1) a equação acima parece sugerir

que as amplitudes de decaimento de B.G. são suprimidas pela raiz

quadrada do fator de supressão para a amplitude <qq|q'ql>. En-

tretanto outros estados intermediários podem contribuir para o

lado direito da última equação, tal como, por exemplo, em:

Im <$|pn> a <<fr|KK> <KK|PTI> + <4>|B.G.> <B.G.|pir> + ...

Como <<{>|KK> e <KK|pir> são permitidos pela R.O.Z.I., estaremos

em face a um paradoxo, a menos que existam cancelamentos entre

diversos estados do lado direito ou se <KK|pir> for pequeno devi

do a dificuldade de se excitar um par SS do mar (dependendo da

energia da reação) e não como uma conseqüência da R.O.Z.I. (1.29),

(4.10.a).

Portanto se num dado processo que possa ser mediado tanto

por estados de B.G., como por estados intermediários de quarks,

houver interferência e cancelamentos entre estados de B.G.ouen

tre eles e os estados de quarks, então a largura r_ _ deverá

ser muito maior que a dada por (2.4).

Caso contrário, essa afirmativa (2.4 - 2.5) será um bom limite

inferior para a largura.
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Ainda seguindo a linha de tentar apresentar indicações de

'possíveis mecanismos de produção de B.G., podemos nos perguntar

porque não foi ainda achado uma secção de choque razoável para

produção de B.G. em colisões hadron-hadron. Uma resposta sugeri

da por Bjorken (2.4) é que devem existir muitos estados diferen

tcs com massas comparáveis e tantos modos de decaimento diferen

te para cada un>, que para um dedo canal a secção de choque será

muito pequena. Assim, se estados de B.G. forem produzidos em ha

dron-hadron certamente será extremamente difícil distingui-los

do fundo.

Talvez um bom lugar para procura de B.G. seja nos decai-

mentos radioativos do J/$ (2.11) (ou talvez do T):

J/« •*> TX (2.6)

T -»• YY (2.7)

A QCD perturbativa* prevê as seguintes razoes de ramificação

(B.R.):

B:R. (J/* * YX) = r <J/» - T<?9> _ 5_10% (2 8 )

r (J/»f> •*• g g g )

B.R. (T - YY> - F ( T "" Y +-^~ - 3% (2.9)
r (T + tudo)

cujos principais mecanismos de decaimento são mostrados na f ig .

II . 8.

* Cuja aplicabilidade aos decaimentos úo J/tysão questionáveis.
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Pig. II.8. Principal mecanismo de decaimento para • (T) era QCD
perturbativa (a) e para o decaimento radiativo via
canal Ygg virtual que é ideal para a formação de B.
6. (b).

O argunento pelo qual apontamos o decaimento radiativo do

J/t como um bom processo para procura de B.G. é o seguinte. Os

decaimentos J/$ -*• hadrons são do tipo J/ty -*• 3 gluons -*- hadrons.

Neste processo não pode haver formação de B.G. como um estado

ressonante formado por dois gluons porque, como o gluon é um

octeto de cor e o J/ty é um singleto, então quaisquer dois gluons

deverão formar um octeto de cor e portanto não podem formar uma

B.6. que é um singleto de cor. Já no decaimento radiativo,a for

inação de B.G. ê bastante favorecida, visto que o fóton é um sin

gleto de cor e assim os dois gluons devem formar uma singlesiade

cor.

O espectro de energia do fõton pode fornecer uma medida dJL

reta da massa d» X. Se a B.G. for formada pelos 2 gluons, então

deverá aparecer um pico monocromático no espectro de energia do

fôton.

O espectro de massa de X, onde se espera encontrar B.G. ,

é mostrado na fig. II.9.a,
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5 10

Pig. I I . 9 . Espectro de massa (X) para processo y + X.

enquanto a fig. II.9.b mostra a distribuição de massa levando em

conta un espectro de ressonâncias (mais realístico) para os esta

dos finais (gg) de baixa massa.

Portanto, se a QCD prediz um grande B.R. para o J/# •+ rgç

e pela R.O.Z.I, esperamos que J/ty •*• y + B.G. seja menos suprimi

do do que J/$ -»• y + quarkonium, então decaimentos radiativos do

J/$ com grande B.R. indicam que X pode ser um bom candidato a

B.G. (Fig. II.8.b).

Como já chamamos a atenção anteriormente, a R.O.Z.I. de-

sempenha un papel bastante importante na busca das B.G., permi-

tindo-nos identificar quais os efeitos passíveis de serem inter

pretados como sinais da existência desses novos hadrons.

£ importante entendermos que a busca de B.G. em reações

proibidas pela R.O.Z.I. impõe vínculos sobre seus canais de de-

caimento. Este ponto é preciso que fique bem claro pois se as

B.G. não possuem sabor algum, seus decaimentos devem ser inde-

pendente de sabor, o que algumas vezes não i observado, e isto

tem gerado uma certa confusão na literatura.* Vejamos melhor

* Veja capítulo IV.
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este ponto com o exemplo da reaçlo ir~ p •• # n. Esperamos que e£

ta reação ocorra da seguinte forma:

w~ p -»• Gn

onde G ê uma B.G. (veja cap. V). Se o decaimento de G deve ser

independente de sabor por que não observamos o decaimento G •»-

pions? A resposta i que se o estado final não contém quarks es

tranhos ($4») a reação TT p •*• (pions) n não é mais proibida pe-

la R.O.Z.I., e desde que haja conservações dos números quânti-

cos esta reação é representada por um diagrama conexo. Conse-

quentemente a produção direta de pions vai "afogar" a produção

de pions proveniente do decaimento do G. Isto não quer dizer que

não haja decaimento das B.G. no canal de produção de pions, mas

que simplesmente não se consegue distingui-lo experimentalmente.

Portanto os processos de produção de B.G. en. reações proibidas

pela R.O.Z.I.por si só implicam no privilégio de certo canal de

decaimento, sem que haja, entretanto, alguma violação de inde-

pendência de sabor.

Haveria um paradoxo se isto ocorresse quando o processo de

formação de B.G. fosse via yy, como indica a fig. II.10,

AY "

11.10. Produção de um estado ligado de gluons via yy,
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uma vex que neste tipo de formação não ha vínculos de sabor ,

pois o estado inicial também ê independente de sabor. Um proces

so deste deve ser mais "raro" pois os gluons não se acoplam com

fõtons e, portanto, i um processo de ordem mais alta em QCD, co

indica a fig. II.10.

Fig. 11.11. Uma dupla troca de Pomeron poderia ser uma fonte
de B.6.?

Outro processo que seria igualmente independente de sabor,

sugerido por Robson (2.14) foi em processos de dupla troca de po

meron do tipo indicado na fig. 11.11. Esta sugestão, datada de

1977, não teve nenhuma comprovação do ponto de vista experimen-

tal ate o presente e aparentemente também não interessou muito

aos teóricos. Apesar disto, ela nos parece uma idéia intereasan

te e esperamos desenvolvi-la num futuro próximo, além de já exis

tir uma experiência planejada envolvendo este assunto (4.43) .

Do ponto de vista da confirmação experimental das B.G. fi

ca a questão de que se houver um candidato â B.G. com os nume-

ros quânticos J idênticos ao de algum possível estado single-

to (I » o) de um noneto de Sü(3), como optar por uma ou por ou-

tra interpretação.
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Esta ambigüidade pode ser evitada se fores encontrados es

PC
'tados de B.G. con J exóticos, i.e.* não preditos por SU(3) sa

bor, que foram chamados por Carlson et ai. (2.12) de "oddballs".

Isto porque estados exóticos de B.G. só podem se misturar com o

setor exótico de quarks (tipo qqqq) que são fortemente suprimi-

dos.

Teremos, assim, eis principio, dois tipos de B.G.: aquelas

cujos números quânticos são compatíveis com estados qq e as

proibidas para estes estados, que podem ser interpretadas sem am

bigtiidade como formadas só de gluons, desde que não liberemos o

esquema de SU(3).

Estritamente falando, não existe uma separação em 2g, 3g,

etc. devido ao auto- acopl amen to dos gluons, que permite que quâ L

quer número destes se acople entre si dando origem a um número

diferente de gluons. Todavia a classificação por número de

gluons ê fisicamente atraente e pode ser significativa julgando

pelo sucesso das classificações dos modelos a quark.

Para um sistema de dois férmions (qq), sabemos que a pari

dade do sistema é dada por P • (-) e a conjugação de cargas

L+S
C - (-) , sendo L o momento angular orbital e S o spin total

do sistema. Já para um estado de 2g temos P - (-)L e C * (-)1**8.

A tabela abaixo (2.13) apresenta alguns dos estados possíveis pa

ra qq e B.G. a 2 e 3 gluons.
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ESTADOS CANDIDA
TOS A ODDBALLS

X

X

X

X

X

PC
Tab. II. 1. Lista de estados (J mais baixos) para o modelo a

quarks e B.G. S indica os estados permitidos, N os
proibidos e X na última coluna da direita indica os
candidatos a "oddballs".

Assis, quanto ã determinação experimental de estados que

possam ser interpretados como B.G., nosso ponto de vista i que

PC -se algum estado singleto de cor com I * o , B » o e J exótico

for observado, com largura relativamente estreita (em relação a

largura média hadrônica) e massa entre - 1 a 3 GeV, mais prova-

velmente ele será um bom candidato a B.G. do que um estado exó-

tico de quarks.



38

Na verdade esta hipótese é , em parte, sustentada pelo su-

* cesso da c lass i f icação dos haãrons v ia SU(3) ou SU(4) obtido

até então.

Para concluir este capítulo , apresentaremos um pequeno

quadro resumo das predições de alguns dos modelos dinâmicos que

mencionamos anteriormente, no que concerne ã determinação das

massas de B.G.,* incluindo uma descrição esquexnãtica de alguns-

dos principais modelos (semi-) fenomenologicos. Entretanto nojB

so objetivo aqui não é, de forma alguma, ser completo,** mas an

tes mostrar que ex is te um certo consenso para a e sca la de massa

das B.G., como está indicado na tab. I I . 2 .

* Alguns artigos de revisão podem ser consultados, e estão citados na ref.
(2.15).

** Osntre outres omissões, não dlscutlrsros, por exemplo, os trabalhos^ que
tratam de misturas de B.C. com hadrons e estetíos híbridos do tipo qqg
(2.16) e de efeitos de B.G. na O.T.U. (2.17).



MODELO

Analogia com Pomeron (2.5)

Teoria de Potencial ,~ IAI
(gluons massivos) —:-=—

Lagrangeana Efetiva (2.19)

Modelo de Corda (2.20)

Teoria de Calibre na /o ...
Rede t2j_z±>

Regra de Soma em .«, „.
QCD <£i££'

Modelo de Sacola (2.27)

1~

0++; (T+f 1-+; 2 + +; 2~+

0++

0<?>

0++; 2 + +

0+; 2 + +; 0-

0"+; 0++; 2 + +

MASSAS (GeV)

- 1.4 - 1.8

1.15) 1.30; 1.50; 1.60; 1.80

- 1.0 - 2.0

1.7 (instável.1)

< 1.0; 1.67 * '11

- 4.5; 1.65 + .35; 2 - 2.5

- 0.7 - 0.9; - 1.7

Tab. II.2. Resumo das predições de massa para as B.G., com valores de J mais baixos, segundo
vários modelos.

* Para SU(2): m (2*)/m(0*) - 2.05 • .18 e para SUO): m (2*)/ m (0*) • 2.22 • .33.
- .22

** Existe ainda uma grande discrepância na literatura envolvendo estes valores (2.26).

u»«o
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Vejamos agora alguns comentários sobre certos modelos.

0 modelo de sacola é um modelo fenoroenolõgico para as in-

terações fortes, que pode ser pensado como uma extensão do mod<e

Io a quarks, uma vez que nele estes são tratados relativistica-

mente, e a principal hipótese deste modelo ê a suposição ab

initos do confinamento dos quarks e gluons, cuja ação seria si-

mulada pela sacola, e da existência apenas de estados singletos

de cor.

Os grupos do MIT (2.23) e de Budapest (2.24) desenvolve-

ram modelos de sacola cujos resultados obtidos para massas de

mesons, bárions e para seus momentos magnéticos são, em geral,

satisfatórios (2.25). Do ponto de vista destes modelos, os ha-

drons slo bolhas no espaço contendo quarks, no interior das quais

estes se movem praticamente livres e não têm massa. Esta visão,

porém, não contém ainda as idéias da QCD que fundamentalmente

contribuem com a inclusão dos graus de liberdade dos gluons.Com

a hipótese do confinamento, os campos de gluons têm então que se

anular fora da bolha. De acordo com a lei de Gauss, isto só é

possível se o conteGdo da bolha formar um conjunto singleto de

cor. Assim, dado a existência de três cores de quarks, este ar

gumento mostra porque os hadrons devem ser estados iq ou qqq. A

estabilidade de tais estados resulta da existência de uma pres-

são b (constante - 55 MeV/fermi') externa causada pelo vácuo,

a qual contrabalança a pressão interna causada pelos quarks.

0 estudo de B.G. no modelo de sacola vem sendo bastante de

senvolvido (2.25 - 2.29) e algumas das mais recentes predições

estão mostradas na tab. II.2.

Dois pontos, no entanto, gostaríamos de comentar:
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(i) quanto â estabilidade de B.6. esféricas;

' (ii) no setor de 2 gluons, o modelo de sacola não prevê

"oddballs".

O item (ii) segue-se imediatamente do teorema de Yang

(1.22) que diz que duas partículas ve tori ais, em suas camadas de

«• PC —+
massa, não se acomplam para formar estados de (J) = (n9 Impar) ,

que representa a seqüência de /'oddballs" formados por 2 gluons.

A questão da estabilidade das soluções esféricas" tipo B.

6. é uma questão antiga e que aparentemente ainda não foi solu-

cionada (2.27 - 2.29).

Do ponto de vista clássico, se os campos de gluons estão

confinados, os campos cromo-eletricoe-magnético devem satisfa-

zer as seguintes condições de contorno:

n . E = 0 ; n - S = 0

para r = R (raio da sacola) e onde n é um versor normal ã super

ficie da sacola e que aponta para a região interna desta.

Usando a forma explicita do tensor momento-energia para o

campo de gluons, cujas componentes são:

Tóo • " \ (Ê2 + ê 2 ) '

segue-se das condições de contorno que não existe flu> i de ener

gia pela superfície

e o fluxo de momentum é

nj TJK "\ té2 + 32) nk - P nk « bnk
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onde b = 4 (E* - BJ) é interpretado conto a pressão do campo de

gluon na superfície.

Pode-se mostrar (2.29) que para todos os modos de gluons

em uma cavidade esférica o campo elétrico tem alguns zeros so*

bre a superfície, e portanto é fácil de ver que nestes pontos a

equação anterior não pode ser satisfeita com b >0. A sugestão

de Robson para evitar esta dificuldade foi propor que B.G. deve

riam ser tratadas como torõides em modelos de sacola e fez seus

cálculos utilizando um torõide de secção reta retangular ao lon

go do eixo -z no modelo do MIT. Este trabalho apresenta ainda

problemas relacionados â estabilidade que foram tratados por Je

zabek (2.28). Fica, no entanto, a questão da validade desse ti-

po de argumento do ponto de vista quântico.

Se assumimos que os gluons constituintes são mas si vos

(m - 500 - 800 MeV) (2.30) as massas de B.6. podem ser calcula-

das usando a equação de Schrôdinger com um potencial efetivo.Um

cálculo mais detalhado envolvendo potenciais confinantes foi fei

to por Suura (2.31), que derivou uma equação de onda relativls-

tica e invariante de calibre para dois gluons sem massa, intera

gindo através de um potencial de quarkoniura.

Não nos alongaremos mais em comentários sobre a estimati-

va de massa das B.G. e esperamos ter transmitido neste capítulo

que uma prediçio* exata das B.G. exige ainda um grande esforço.

Deixamos a discussão sobre o estado atual do conhecimento

no que diz respeito â determinação experimental da existência de

B.G. para o capítulo IV.



CAPITULO I I I
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que traduz a invariância de escala da teoria.

Em termos dos campos cromo-elétrico e -magnético;

E i = Gio ' H i - 2 Eijk G í 3 * 4 )

podemos escrever:

6°° = i (Ia . E • Ha . H ) » - tr (E2 + H2)
i a a

eoi = (2a - í j 1 = - 2 tr (2 - 2) 1

iJ»J/

Considere a lagrangeana para uma solução independente do

tempo, i . e . ,

L - L, - L, « i íd 'x (ê . Ea - Ha . 3a) ,2 J a a

onde usamos a notação da eq. (3.4) para escrever a eq.(2.1). A

energia total i/G é igual a soma L + L e conseqüentemente se

JCf é finito significa que L , L e L também o são.

Por outro lado, uma solução, se existe, é instável segun-

do a transformação de escala:

B° a (x) -*• p X B a° (Xx)

B* (x) * X BJ- (XX)
a «

pois, com esta transformação, vemos por substituição direta que

L •*• p 2 X L - X L 2 .

Ma* ela deve ser estacionaria em p » X • 1. Logo,

*iíí I » 0 - p2 L, - L2

6X I X - 1
& I * 0 » 2X L,
óp I p - 1

o que implica que L » L = 0. Assim, G

que é a solução de vácuo (cf. apêndice B) .
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Chegamos a esta mesma conclusão se repetirmos agora o ar-

*gumento considerando um espaço de (D + 1) dimensões, pois encon

traremos que

L - L1 = p2 XD L, - XD L2

que deve ser igualmente estacionaria em p = X = 1.

Vejamos agora a derivação do teorema feita por Pagels

(3.1. c), pois éesta que foi generalizada por Coleman (3.3) ,

Hagg (3.6), e depois por Weder (3.5).

Seja uma teoria de Y.M. com grupos de calibre compactos ,

cujo tensor momento energia simétrico satisfaz as eqs. (3.2) e

(3.3).

Vamos supor que a energia

E = í
seja finita e constante. Para que no procedimento que se segue

possamos ignorar os termos de superfície que aparecerão, vamos

exigir que

r 3e y v •*• 0 quando r -• » . (3.6)

Consideremos agora a quantidade:

D - J dJx x* 6yo = ^ d ' x [xo 6 ^ - Xj. 6io] (3.7)
emos agora a quantidade:

J dJx x* 6yo = ^ d ' x [xo 6 ^ - Xj. 6io]

que é constante de acordo com as hipóteses acima como veremos

agora. De fato:

•ir
] -y a'x [e t o] - y a'x [9(JO • xA 9j

J-3 o o + » j (xi flij> - e i i j - (3.8)

|d3x 3. (xd

onde usamos, respectivamente, a constância de E, as eqs. (3.2),

(3.3), o teorema de Gauss e eq. (3.6).
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Se fizermos ainda mais uir.a hipótese, qual seja, que 8 i Q i

' independente de x , como é o caso para uma solução estática,en

tio segue-se imediatamente da eq. (3.8) que E = 0. A única solu

çio real com E - 0 ê a solução de vãcuo. Portanto não existe B.

6. clássica no caso estático.*

Note que podemos ainda chegar ao mesmo resultado para teo

rias onde seja possível escrever o traço do tensor momento-ener

gia simétrico como e v =3- A3, onde A é uma função integrãvel,

desde que r2A •+ 0 quando r -»• •.

Como definimos as B.G. clássicas não fica, entretanto, ex

clulda a possibiliâade de existência de soluções dependentes do

tempo com energia finita. Tais soluções foram procuradas por vã

rios autores (3.3),(3.6).

Coleroan mostrou que a única solução para uma teoria de Y.

H. num espaço de Minkowski (3+1) - dimensões que satisfaça a

condição de não irradiar energia para o infinito espacial,o que

corresponde a condição da eq. (3.9),

lim r 3 / 2 + e G a - 0 , 0 < e < 1/2 (3.9)
v •*- v

i a solução de vácuo. Este trabalho é basicamente um refinamen-

to do trabalho de Pagels.

0 centro de energia de uma solução não-singular das equa-

ções de campo se move com uma velocidade v = p/E, onde

p » |dJx 0 e E » /d3xe°O. Como as eqs. (3.5) implicam que

|n i 6 |* 6 , onde n é um verscr, então |p|< E« Coleman primej.

ro mostrou que a única solução não-sinçular para as equações de

* Não discutiremos o caso de soluções complexas. Veja,por exemplo,ref. Í3.2)
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Y.M., onde |p| • E, ê a solução de vácuo (Gyv - 0). Portanto,se

%tal solução existe, então v < c e através de uma transformação

de Lorentz, podemos sempre estudar tal objeto em repouso.

Para longas distâncias do centro de energia do objeto era

questão, as intensidades dos campos devem se anular e, portanto,

devem satisfazer as equações linearizadas, nesta região. Isto é

satisfeito se iropormos a condição da eq. (3.9).

Consideremos agora a quantidade

F (r,(r, t) = - í dsx xi
J\x\ < r

e pelas eqs. (3.2) e (3.3) segue-se que

L 2 „ „ aÍJa F = j d'x e w • I dz n< x. e
° ) I . í J

onde d2n. ê o elemento de área cujo vetor aponta para fora da

superfície delimitada por r. Por hipótese, quando r -*• », 3 F-*E

uniformemente no tempo para t positivo.

Então, em particular, existe um r tal que

3O F > | , t > 0 .

Para este r especifico temos

P (r, t) j j + F (r, 0) , t > 0 . (3.10)

Por outro lado, pela desigualdade |n. 6° | f Q°°, segue-se que

|F (r, t)I < r I d'x 8°° < r E (3.11)
M\ < r

Ora, as eqs. (3.10) e (3.11) só são consistentes para qualquer

t se E = 0, o que completa o argumento. Portanto, qualquer solu

ção de energia finita vai radiar energia, com exceção da solu-

ção de vácuo.
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Ura teorema que generaliza os que jã discutimos foi demons

'trado por Weder (3.5) e que pode ser enunciado da seguinte for-

ma:

para um tempo x arbitrariamente grande, a energia E (x ) conti-

da dentro de uma esfera r < R, não pode ser maior que um número e,

arbitrariamente pequeno, i . e . , não existe solução de energia fi_

nita (não singular) para as equações de Y.M. com a característica:

:x (xo) E í d>x e°° >, e , t > tQ', (3.12)

e portanto a energia deve ser irradiada para fura da esfera, i.e.,

para o infinito espacial.*

Uma vez mostrada a impossibilidaâe de qualquer quantidade

não nula de energia permanecer confinada, em um volume compacto

durante um tempo infinito, não fica, em princípio, excluída a

possibilidade de que existam soluções que de*--—vem aglomerados

de energia, os quais seriam estáveis apenas durante um tempo re

lativamente grande, ao fim do qual a energia se* o irradiada. Co

leroan e Smarr (3.4) estudaram esta questão e mostraram que tais

objetos não existem para um conjunto de soluções restritas ao

vinculo da eq. (3.9) e outros mais fracos, como por exemplo

lim |r 5 / 2 + e Gyv
a| = 0 (3.13)

r •• •»

Neste caso a demonstração é simples e i lustrat iva. Para

soluções que obedecem a eq. (3.13) definimos o momento de inér-

cia para um tempo t por

I (t) - I dJx r* e°° (3.14)

* Ha dedução deste teorema, a condição da eq. (3.9), imposta por Coler.an, -
não é mais necessária.
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e o raio ãe giração por

(t)/E (3.15)

A vantagem de introduzirmos esta grandeza ê análoga a do cálcu-

lo do momento de inércia de corpos sólidos homogêneos, uma vez

que ela depende apenas da geometria. Como a densidade de ener-

gia I positiva seroi-definida, 6°° » 0, o raio de giração pode

ser tomado como uma boa nedida da extensão espacial dessa solu-

ção e, portanto, sua taxa de variação temporal expressa a medi-

da da expansão ou contração do sistema.

Pela eq. (3.14) e usando (3.2)

d3x

e integrando por partes e usando a eq. (3.3) vem que

32

o íe°° d3x + fã2 n± r2 3j 6
: -2X

O termo de superfície se anula pela eq. (3.13) e então

2E ou 32 R2 = 2 .*.
o (t-t ) 3 + ra

o o

Este ê x> resultado encontrado também para uma onda esférjL

ca implodindo ou explodindo no eletromagnetismo livre (3.4)cuja

situação é mostrada graficamente na fig. Ill.l.a.

ft " ~

(a) (b)

Fig.III. 1. Raio de giração como função do tempo de uma onda es-
férica implodindo e explodindo no eletromagnetismo
livre (a). Raio de giração, como função do tempo, de
um objeto hipotético que se mantém ligado por algum
tempo antes de se "desintegrar" (b).
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Jã a fig. Ill.l.b mostra uma situação hipotética onde o sistema

permanece unido por um certo tempo antes de irradiar sua ener-

gia.

Este resultado è estendido para situações que incluem a

possibilidade de um campo coulombiano não nulo a grandes distân

cias e o resultado obtido e o mesmo (3.4), i.e., a solução pro-

curada não existe.

»

A confirmação da não existência de soluções de Y.M. pura,

num espaço 4- dimensional de Minkowski, tipo B.G., não quer di-

zer nada com relação a existência quântica destes objetos. No

máximo podemos lamentar que em hora alguma poderemos tomar o li

roite clássico das B.G., uma vez que elas não existem classicamen

te. Em outras palavras, não existe uma correspondência entre a

teoria quântica de Y.M. e a teoria clássica para soluções tipo

B.G.
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CAPITULO IV



IV. CANDIDATOS EXPERIMENTAIS A B.G.

Insistimos que até o presente momento nós sô podemos fa-

lar de candidatos experimentais haja visto que nenhum estado ti

po B.G. foi ainda determinado sem ambigüidades. Os principais

problemas relacionados com a dificuldade de identificação des-

tes objetos foram discutidos no capitulo II.

Nosso objetivo neste capitulo e enumerar alguns estados

que têm sido apontados na literatura como bons candidatos aB.G.,

sistematizando alguns resultados experimentais e tentando escla

recer alguns pontos de controvérsia quanto â interpretação des-

tes estados como B.G.

Discutiremos separadamente os seguintes candidatos:

A) E (1420), E R (1440), G (1440), i (1440) e D
1 (1530)

B) 6 (1640)

O YY - P°P°

D) S* (980)

E) gs (1240)

F) G T e GT, na reação ir" p -• $4 n

A) E (1420), E R (1440), G (1440), i (1440) e D' (1530)

Como vimos no capitulo II , o decaimento radiativo do J / 4»

é um lugar privilegiado para a procura de B.G., devido ao gran-

de B.R. (j/i|i •*• yog) predito pela QCD. Estudos experimentais re-

centes indicam gue foram vistos dois novos estados ressonantes

em decaimento radiativo do J/i>. São eles: i (1440), I 6 (JP) «

- 0+ (0") e o 6 (1640) 0+ (2+) . Este último será estudado no
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item (B) deste capitulo.

Pode parecer estranho a primeira vista que tenhamos colo-

cado tantas partículas no mesmo item de candidatos a B.G. Na

verdade as dificuldades encontradas para preencher o noneto de

SU(3) J = 1 relacionadas ao isoescalar companheiro do

D (1285), o D1, e a possibilidade de existirem B.G./ fizeram do

estudo los objetos E (1420), E (1440), G (1440), \ (1440) e §

D* (1530) um único assunto de pesquisa.

Vejamos primeiro os mecanismos de produção destes objetos.

O E R (1440) foi visto (4.1) em pp •*• E° *
+ ir" e mais recen

temente verificou-se que os parâmetros que o definem são (4. 2) :

J* = 0"

M = 1425 MeV (e ncc 1440)

F = 80 MeV

O E (1420) foi observado em experiências com TTN (4.3) e em

KM (4.4), com o valor determinado de J a 1 . Com este valor de
p

J entendemos porque o E (1420) nao deve aparecer no decaimento

radiativo do 3/1/, J/tJ>-f* yE, uma vez que um méson vetorial não

pode se acoplar a 2g pelo teorema de Yang (1.22). Do ponto de

vista teórico, existem evidências de que o E (1420) deve ser um

bom candidato a um estado SS (4.5) e portanto ele fica excluído

da lista de candidatos a B.G.
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)Fig. IV. 1. Distribuição de massa invariante or.r.x (K K ir ) pa

ra a reação K "p •*• K" K ° IT+ A.

Durante algum tempo pensou-se que o E (14zü) fosse o com-

panheiro iso-singleto do D (1285) . Entretanto, o mais recente

candidato é o D1 (1530) observado (4^4) em K~p + (Kg° K* T T + ) V £ °

a 4.2 GeV/c, juntamente com o D (1285) e o E (1420), como mos-

tr.? a tig. IV. 1.

Portanto o D' também fica excluído da lista de candidatos

a B.C.

0 i (1440T foi visto pela primeira vez no decaimento

± o +
J/* M K K8 Tf pela colaboração MARK II no SPEAR (4^6) (fig.

IV.2).
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2.5

{GeV)

Fig. IV.2. Distribuição de massa invariante par- o decaimento ra
diativo do J/i> (46) "~

Inicialmente eles tentaram identificar o pico em 1440 MeV

como o E (1420), pois o experimento ceies não foi capaz de de-

terminar o J deste estado. A sua existência foi confirmada pe-

la colaboração do "Cristal Ball" no SPEAR i^J), observando a

reação J/* -> y K + K~ n° (fig. iv.3).

Só em 1982 (Edwards et ai. (4_J})) foi possível medir J* -

» 0 (através da análise de ondas parciais) para este estado ,

gue foi denominado de i pelas colaborações MARK II e "Cristal

Bali".
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Pig. IV. 3. Confirmação da existência xo \ (1440): distribuição

de massa invariante para o decaimento J/4» •*• yK K ir

Os parâmetros do méson \ estão resumidos na tabela

PARÂMETROS

M (MeV)

T (MeV)

B . R . (J/\p-»-Y*)xB.R. (I+KKTT)

C

J P

1

(4 .

Não

MARX I I

440 ! }•

50 + 3 0

- 20

3+1.7)xlO~3

+

determinado

"CRISTAL

1440 *

55 +

(4.0+0.7+1

+

o"

BALL"

15

3
.0)xl0"3

Tab. IV. 1. Parâmetros do méson i.
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—PC ~~^~ —
Este estado J = 0 pode ser o E_ observado em pp.

O nome de G (1440) foi dado recentemente por alguns auto-

res (4.9) para o estado observado em J/ty •*• yG com os mesmos nú-
~ G PC + —+

meros quanticos observados para o E _ e o i , i . e . , I J = 0 0

Isto nos leva a concluir que, na realidade, todos estes estados

devem ser um único, i.e., E R =
 G = t»

Resta-nos agora ver se G (1440) e um bom candidato a B.G.

ou não. A possibilidade dele vir a ser um estado qg parece bas-

tante remota (4.10), uma vez que a única possibilidade seria o
PC —+

estado isoescalar do noneto excitadr. : ; j = 0 cujos compo-

nentes são mostrados na tab. IV.2.*

COMPONENTES

ir1

K1

C

MASSA (MeV)

1270

1400 - 1450

1275

1500 - 1600 (?)

T (MeV)

580

250

70

(?)

DECAIMENTOS

eir , pir .

eK, K*ir, pK

nnir (ôir , en)

KKTI predominantemente

PC —+
Tab. IV.2. Componentes do noneto excitado J « 0

Isto nos levaria a considerar o G como sendo o Ç , compa-

nheiro do ç observado em ir"p -*• nv ir" n a 8.45 GeV/c (4.12) . En

t ret an to , as propriedades determinadas ate agora para o G não

permitem um ajuste compatível com o que é esperado para o ('

(4.10) cuja massa S maior que a do G.

* Na realidade e s t e s objetos ainda carecem de confirmação (4.11) e portanto
os argumentos usados aqui não podem ser considerados de f in i t ivos .
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Era segundo lugar, o ç não é observado em J/ijf •• y KK ir (veja f igs .

IV.2 e IV. 3) ou em Jyty + YH«TT (4^6), (4.13) (veja f i g s . IV.4.a

e b ) .

S
S 3 0

20
c
>
LU 10

Ifl-»
0 1

Fig. IV.4. Espectro de massa ninr para eventos J/ty (a)

f" °Tr°para n» f e (b) para nn°Tr°. A linha pontilhada em
(a) mostra o espectro de massa n* v~ esperado pelo
espaço de fase invariante de Lorentz.

Portanto, a produção de ç é evidentemente menor do que a

produção de i em KK* e menor que a de n' em rnnr e então B.R.

(J/<i •* Y Ç ) << B.R. (J/i|; -• Y O . Fica assim excluída a possibili-

dade do i ser o companheiro do ç e concluímos que o candidato ã

çf do noneto excitado JPC » 0~+ ainda não foi encontrado.

O i vem sendo apontado por vários autores (4.11), (4.14),

(4.15), como um bom candidato a B.G. principalmente devido ao fa

to de que B.R. (J/> ̂ yi) . (3.97 + 1.43) x IO"3 é o maior
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do para o conjunto de decaimentos radiativos do J/ty apresentado

'na tab. IV. 3 (1.26).

<^^B<R.xl0
3

yn

Yn1

Yf

Yl

DIVERSAS REFERÊNCIAS CITADAS EM (1.26)

0.94 + 0.4

3.4 + 0.7

1.3 + 0.3

1.2 + 0.2

6.9 + 1.7

2.0 + 0.3

0.8 + 0.2

2.2 + 1.7

0.9 + 0.3

1.3 + 0.4

2.4 + 0.7

1.5 + 0.4

VALOR MAIS
PROVÁVEL

1.05 + 0.3

3.37+ 1.2

1.43+0.33

3.97+1.43

Tab. IV.3. Decaimentos radiativos do J/ty (extraído de (1.26)).

Como B.R. (J/ty + YI) é grande e como a QCD prediz um gran

de B.R. (J/$> •*• Y99) (Capitulo II) então é possível se pensar no

estado i como sendo um estado 0 (gg). Podemos ainda estimar es-

se B.R. usando os seguintes dados disponíveis:

B.R. (Jyty + y\) x B .R. ( l •+ KKir) = ( 3 . 6 + 1 . 4 ) x 1 0 ~ 3 ( 4 . 6 )

B.R. (J/4» + Y I ) / B .R. (J/i|> -• Yn,.) - ( 1 . 9 - 3 . 7 ) ( 1 . 2 3 )

B.R. (J/^. +YT1J z CO.7 - 1 . 5 ) % ( 4 . 1 6 )

Obtemos assim B.R. {J/p •*• y\) - (1.3 - 5.6) % que está de

acordo com a eg. (2.8) que confirma o argumento favorável a in-

terpretação do t como uma B.G.

Entretanto, a não observação de i •» r\%% (comparada com

t •*• KKTT) compromete a interpretação de independência de sabor e,

conseqüentemente, a interpretação de B.G.

Apesar desta situação ainda confusa, podemos considerar o

i = ER = G como um bom candidato a B.G., principalmente se com-
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parada com os estados que discutiremos a seguir (B-E).

B) 6 (1640)

O méson 8 de J = 2 foi descoberto recentemente pe-

la colaboração do "Cristal Bali" (4.17) no SPEAR no decaimento

radiativo do J/^ •• Ynn (veja fig.IV.5) cujos parâmetros encon-

trados para sua definição estão mostrados na tab. IV.4.

B.

B.

B.

PARÂMETROS MEDIDOS

Mg (MeV)

r e (MeV)

R . ( J / ^ + Y 8 ) B.R.(8+nn)

R.(J/H8)B.R.(e^V)

R. (J/t|»*Y8)B.R. (6+TTIT)

"CRISTAL

1670 +

160

(3.8+1

< 6

50

+

.6)

-

X

BALL"

(nn>
80

xlO~4

IO"4

MARK-II

1700 + 20

156 +

-

(12.4+1.8+5.

(K+K~)

30

.0) xlO'4

< 3.6 x 10"4

Tab* IV.4. Parâmetros do méson 8.

Ua verdade a análise da distribuição angular do decalmentç do+8, e o fato
dele decair em dois pseudo-escalares, seleciona os J • 0 , 2 , e ainda -
não existe argumento suficiente para excluir o spin 0 (4 .18 ) .
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Fig. IV.5. Distribuição de massa invariante para o decaimento
/ • YHH conforme (4.14).

Apesar do 6 ter sido apontado na literatura cooto candida-

to a B.G., existem problemas ligados a s a interpretação. Um de

les (o mais sério) é que não foi ainda observado o modo de de-

caimento em irir. Se este estado é uma B.G. (singleto unitário) ,-

ele deve se acoplar igualmente a todos os sabores de quarks e,

portanto, devemos esperar que B.R. (6 •*• irir) * 3 B.R. (e •*- r\r,%

(sem correções de espaço de fase) uma vez que no primeiro decai,

mérito *-.<-.'.-.̂  para estado final {n , IÍ , u ) e no outro «penas n°.

U* realidade nenhum modelo descreve satisfatoriamente to-

dos os dados experimentais obtidos até o presente (4.18). Por

exemplo a hipótese de excitação radial (4.19) prevê B.R.

(6 •*• vn) < B.R. (9 •*• Tin) •

Concluímos, então, <, ue mesmo se olharmos com otimismo a

possibilidade de interp armos o e como B.G., a situação ainda

não é bastante clara. &JU situação ficaria mais clara se as se-

guintes tarefas fossem realizadas:
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(1) tentar achar os modos de •decaimento 8 * " e KK

(2) verificar o spin 2 do 6

(3) medir B.R. (J/« •• yB)

(4) determinar a contribuição de f + nn para o sinal de 6 (2.

Breit-Wigner usada no ajuste apresentado na fig. IV. 5 ) .

Vimos na tab. IV.4 que B.R. (9 • inr)/B.R. (6 •* KK) < l,que

é inconsistente com a hipótese de que o 6 ê uma B.G. tensori-

al (4.20).

Espera-se resultados em breve (MARK - II) para o decaimen

to J/* •*• Y K+K~ (4.14). Se o 8 for uma B.G., então esperamos que

B.R. (8 -» K K~) - 2 B.R. (6 •* nn), pelo mesmo argumento ingênuo

que usamos acima, sendo que aqui ele se aplica melhor, pois a

massa do K é mais próxima da do n do que o ir.

Existe ainda uma outra proposta para tentar esclarecer a

natureza do 8 (4.21), que se baseia na procura de eventos do ti

p o J/t •*• w 8 .

Sabemos que a produção do 8 no decaimento radiativo do

tem a principal contribuição dada pela fig. IV. 6.

e

Fig. IV.6. Esquema da principal contribuição para a produção do
em decaimento radiativo do J/ty.
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Se o 6 ê realmente uma B.G. então o decaimento J/\[> •» uB é

* causado por interação eletromagnética ou por efeitos de ordem su

perior em QCD, como indicado nas figs. IV.7 (a) e (b) , respectiva

mente:

e e

(a) (b)

Fig. IV. 7. Processos de decaimento ty •*• u>9, no caso de 8 ser uma
B.G., causado por: (a) interação eletromagnética, -
(b) e f e i t o s de ordem superior em QCD.

Pode-se mostrar que as contribuições destes diagramas não

são competitivas (4.21) , sendo (b) o dominante. Podemos estimar

que

'-JÜÊI a õt- do"*2) (4.1)

onde e l a carga do quark charmoso, e os autores tomaram a •
C 8

« O.2.*

Portanto se 6 for uma B.G. t e n s o r i a l , a produção de u8 no

decaimento do J/tp será suprimida por aproximadamente duas ordens

de grandeza em relação ao decaimento radiat ivo y€. Entretanto ,

se a razão entre as larguras (4.1) for de Ç/ (1) f i ca então favo

recida a interpretação do mêson 6 como um quarkonium excitado ra

dialmente.

* Veja capítulo II.
**Note que neste caso teríamos um singleto de sabor decaindo num singlsto

mais um octeto.
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C) YY - P P

Recentemente (1.23) foi descoberto um forte pico na massa

invariante pp centrado a 1.6 GeV, e confirmado posteriormente

por outros experimentos (4.22). Recentemente, Lays sac e Renard

(4.23) interpretaram este pico como uma evidência de uma B.G.

com JPC = 0~ , com largura da ordem de 8 KeV. Entretanto, os re

suitados obtidos no SPEAR (4.22) com o detetor MASK II não su-

portam necessariamente a interpretação de ressonância estreita

destes autores (4.23). Baseado no fato de que as distribuições

angulares dos p° parecem favorecer objetos de spin-2, Minami

(4.24) sugere que os dados da colaboração TASSO (1.23) podem ser

bem explicados levando-se em conta o efeito da B.G. G (1890) ,cu

ja largura estimada é de 600 MeV (4.25) (quanto a estes valores,

existem muitas controvérsias). Usando o modelo de dominância ye

torial,* que sugere que:

o (YY • PP) - d/250)2 o (pp -*• pp)

e estimando o (pp •»• pp) por um processo pp -»• G (spin 2) •*• pp on

de G é descri to por uma Breit-Wigner, e l e obtém o resul tado mos

trado na f i g . IV.8.

* Veja por exemplo (4.26)
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Fig. IV.8. Secções de choque para YK + P P • A linha sólida re-

presenta o resultado teórico com os seguintes parâme

tros para G. massa = 1890 MeV, r t o t a l- 600 MeV,

r/r. . ,= 0.22. Os dados experimentais para esta rea

ção (+) foram extraídos de (1.23).

Maiores detalhes sobre colisons fôton-fõton e fóton-nucle

on como fonte de B.G. podem ser encontrados em (4.27).

Apesar dos resultados que discutimos neste item poderem

dar a impressão de serem resultados muito bons (fig. IV. 8)é pre

ciso ficar claro que existe ainda muita controvérsia em relação

aos parâmetros usados para G e sua largura parcial no canal pp.

Assim o pico em pp pode ser um candidato ã B.G. mas não podemos

ainda afirmã-lo, embora estejamos convencidos de que a física de

espalhamentos yy pode ser uma boa fonte para a busca de B.G. ,

principalmente devido a sua característica de ser um processo çn

de a formação destes objetos é independente de sabor.
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D) S* (980)

Apesar do S* (980) ter sido apontado num passado recente

(4.28) como um candidato â B.G., a maioria dos autores (1.4), a

tualmente, esta de acordo que o S* (980) é um bom meson de SU(3)

do tipo qq.* Pertence ao noneto de J = 0 de SU(3), sendo o

isosingleto (SS) , 1 = 0 . Sua massa e largura são respectiva-

mente 975 + 4 MeV e 33 + 6 MeV, tendo sido observado os decai-

mentos em w* (78 + 3%) e em KK (22 + 3%). Aparece particularroen

te com um forte pico em ir vT no decaimento do \|>.

Decidimos não considerá-lo como um bom candidato ã B.G.

pois, como foi visto, ele se encaixa na lista dos "singletos-prp

blema" e nem sequer foi observado nos decaimentos radiativos do

J/$ e, portanto, parece-nos que sua indicação como candidato foi

fruto das dificuldades encontradas nos ajustes para determiná-

lo bem conto o isosingleto (SS).

E) g 8 (1240)

Estudando a reação ir~p •*- K ° K °n a 23 Gev/c, Etkin et ai.

(4.30) obtiveram evidências para a existência de dois mésonsiso

escalares; gfi (1240) e S*1 (1730).

0 estado S*( (1730) se acopla fortemente a KX, indicando

uma grande componente SS. Já para o estado gg, cujos parâmetros

ajustados foram M « 1240 + 0.010 GeV e r - 0.140 + 0.010 GeV

eles obtiveram indicações de que este não pode se acoplar forte

mente aos canais de decaimento inr e KK. Na realidade, esta pos-

* Predições do "MIT Sag fiodol" permitem a classificação do S* como estado
2q2q (4.29).
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sibilidade é novamente levantada aqui pela dificuldade de clas-

PC ++

' sificaçio destes estados em um noneto J = 0 idealmente mis-

turado (ou aproximadamente), devido a grande diferença de massa

entre os três estados candidatos a nonetos convencionais qq;

gs (1240), c (1440), S*' (1770).*

Esta diferença de massa é entendida pelos autores da se-

guinte maneira. Em primeiro lugar, estados fundamentais de gg
pc ++ ++

sao preditos com massa entre 1-2 GeV e J = 0 e 2 . Por
— PCoutro lado, uma mistura de estados gg e gq com mesmo J pode

formar um decupleto aproximado que contenha 3 estados com 1 = 0

e produzir uma diferença de massa da ordem de 200 MeV , além

da esperada na ausência de estado gg, e esta situação parece es_

tar de acordo coro os resultados obtidos por Etkin et ai. (4.30).

Novamente aqui os resultados são ainda bastante primários,

mas ressaltamos que o procedimento utilizado pode ser importan

te e também útil como evidência da existência de B.6., i.e., de

tectar os efeitos devido a misturas de estados ordinários de

quarks com seus parceiros B.~G. (ambos com os mesmos números quân

ticos) (4.31). Um estudo sobre mesons escalares com I = 0 e ma£

sã entre 1 e 2 GeV , feito por Minarai (4.32), indica que es-

tes novos estados vistos pelo grupo do Etkin devem ter uma mis-

tura de componentes qq e gg, ao invés de serem B.G. puras.

F) GT e GTI na reação w p -•

Atualmente estamos convencidos de que o melhor lugar para

se procurar B.G. é a reação ii~p-* $4>n,que é proibida pela R.O.Z.L

* Particle Data Group dá para massa do e o valor de 1300 MeV.
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Esta reação vem sendo estudada, do ponto de vista experimental/

* sistematicamente pela colaboração Brookhaven National Laborato

ry e c City College of New York (4.33) (Plab=
 2 2 GeV/c) e, mais

recentemente, pela colaboração Aachen-Bari-Bonn-CERN-Glasgow-Li

verpool-Millan (4.34) (P1ah= 16 GeV/c). Ambas experiências suge

rem a existência de dois estados J** = 2 , em interferência, de

tal modo a descrever satisfatoriamente a distribuição anguíar do

sistema $$.

Faremos um rápido apanhado dos últimos resultados destas

experiências, apresentando, no capítulo V, nosso modelo para dess

crição dos dados experimentais observados.

A colaboração BNL/CCNY observou em seus experimentos as se

guintes reações:

(i) w~p - K+K~ K+K~n

(ii) *~p •*• <fr K+K~n

(iii) iTp • 4>4»n

De acordo com o modelo a quarks, o mêson $ ê composto predomi-

nantemente de pares SS (4.35) (quarks estranhos) . Assim podemos

construir os seguintes diagramas de quarks para as reações aci-

ma, representados na fig. IV.9.
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(i)

ÍP)

s-(0)

(ii) (iii)

Fig. IV.9. Diagramas de quarks das seguintes reações: (i) ir~p •*•

•• 2 (K+K~)n, (ii) TT"P •> $ K+K"n, (iii) ir"p * ^ n .

Analisando os dados obtidos, verificou-se que na reação

(iii) a supressão da R.O.Z.I. é efetivamente quase ausente, en-

quanto que em canais de produção de um único $ ela exibe sua su

pressão normal. Vejamos, a seguir, que argumentos comprovam es-

ta afirmativa.

A produção de um único $ em reações Tr""p e K~p de 3 a 6 GeV/c
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foi observado inicialmente pelo grupo do Argonne National Labo-

'ratory (4.36?, em 1974. As reações observadas foram:

a) ir p -*• $n

b) K"p + «frA

c) K**p -» $E°

A identificação da reação (a) é feita supondo-se que os

eventos são do tipo i p + A A n e tomados apenas aqueles even-

tos para os quais a massa de A seja próxima a massa dos Kaons .

As distribuições em M 2 e VL.K, na fig. IV. 10 mostram, respecti-

vãmente, (a) a seleção dos eventos em u p + K K n, (b) o pico

em ir p f <{>n sobre um fundo de n p + K K n. A distinção entre as

reações b) e c) é feita através de. .-iassa faltante M era K p •*

•*• K K x .

Fig . IV. 10. (a) distribuições M * para eventos ir p com M-.» < 1050
MeV (b) distribuições de massa efetiva para eventos
no pico Mg2 (fig.a) com 0.15 < - t1 < 0.90. 0 corte
em t' aumenta consideravelmente o sinal de <fr em rela
ção ao fundo de onda - s K K .

A massa e largura do <j> foram obtidas por um ajuste do es-
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pectro de massa K K~, usando uma Breit-Wigner mais um fundo e

corrigido para a resolução do espectrometro usado, com

M. « 1019.5 + 0.6 MeV e T. « 4.5 + 0.7 MeV, que está de acordo

com o resultado padrão.*

Alguns autores afirmam que a razão entre as secções de cho

que

o (K~p •»

a (v P •*•

encontrada nesta experiência, ê uma boa medida da supressão da

R.O.Z.I. Entretanto podemos notar que além da supressão da

R.O.Z.I., a reação iTp •*• $n seria também proibida por G - pari-

dade uma vez que teria o vértice ir ir 4># que é proibido por G-pa

ridade. Portanto esta é uma reação duplamente proibida (1.29) e

assim a afirmativa acima é precipitada. Um exemplo típico da su

pressão imposta pela R.O.Z.I. é a razão a (ir p •*• con)/a (IT p •*

•*• $n) - 100, como mostra o trabalho de Cohen et ai. (4.39).

Note que como a reação ir p •+ um também seria proibida por

G - paridade (u> ?*> 2TT) as supressões de G-paridade se cancelari-

am nesta razão, restando simplesmente a supressão da R.O.Z.I.

Por outro lado, T. Armstrong et ai. (4.37) mediram para a

reação K~p -»• $ (•• K+K~) $ (•*• K+K~) A/Z°, uma secção de choque to

tal de 190 + 30 nb (a 18.5 GeV/c).

Com este resultado e as secções de choque medidas por A. Etkin

«t ai. (4.33.a) e T. Armstrong et ai. (4.34) para ir~p •*• $$n, eu

* Particle Oats Group (1982).
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jos respect ivos valores são Ofc t = 23 + 2 nb (a 23 GeV/c)*

* o t o t « 40 + 10 nb (a 16 GeV/c), obtemos a seguinte razão:

q(K~p -» o

o (ir p -*

Como são as mesmas partículas A e n que aparecem nos esta

dos finais das razões (4.2) e (4.3), não precisamos tecer consi

deraçoes a respeito de contribuições de espaço de fase. Podemos

assim tomar a diferença de um fator 10 entre estas razões como

uma grande indicação da violação da R.O.Z.I. na reação ir p * <{><frn.**

Outro resultado importante (M. Baubiller et ai.) (4.38)

nos.mostra que:

q (K~p •» 4» K*lTA) a (iTp -• <t K^lTn) - ,.
o (K p •*• <fr$A) o (ir p

Como todas as reações; exceto TT p + <j><í>n# são permitidas pela

R.O.Z.I., e como a razão entre duas secções de choque de reações

permitidas é da mesma ordem de grandeza da razão entre uma permi-

tida e outra não,*** fica evidenciada a ausência da supressão,

devido à R.O.Z.I., nesta reação.

O fato das secções de choque para produção de 4><J>, induzi-

das por ir ouK~, serem aproximadamente iguais, evidencia a in-

dependência de sabor, desta produção; o que ê um fator positivo

para a interpretação do pico em $4> como uma B.G.

* Parece-nos curioso que em (4.33.J) não tenha sido dada o novo valor para
o+ t (após o aumento de estatísticas na experiência) e em Í4.33.H) Lln-
denBeum tenha afirmado que o novo valor encontrado foi somente 6 nb.

** Na verdade, o resultado da eq. (4.3) deve ainda ser dividido por 2, pois
o estado final para a reação induzida por TT" SÓ pode ser $$n, enquanto
que a reação induzida por K permite A ou E no estado final.

*** As diferenças de espaço de fase são novamente iguais.
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Os últimos resultados obtidos pelo grupo BNL/CCNY (4.33.J),

"usando um espectrômetro de muitas partículas redesenhado (4.40) ,

confirmaram resultados anteriores (4.33.a-f). Nesta experiência,

eles obtiveram 1203 eventos ir~p •*• $<|>n cuja secçio visível pas-

sou a ser apenas - 6 nb (e não 23 + 2 nb medido anteriormente!! IX

O diagrama de espalhamento da fig. IV. 11. mostra um auroen

to do número de eventos em cada uir.a das bandas de massa de cada

um dos $$, e um aumento enorme é visto na intersecção das duas

bandas.

Portanto a região de produção de $$ possui uma densidade de even

tos bastante significativa.

I
U

«t M. a.

Fig. IV. 11. Diagrama de espalhamento da massa efetiva K K~ para
massas efetivas [(K+K~), e (K+K"")23 menores que 1.49
GeV/c2. Duas combinações de massa escolhidas aleato
riamente são assinaladas para cada evento.Vemos cia
ramente duas bandas de g (1819), com um enorme acres
cimo de eventos na região de intersecção entre elas,
i.e./ 4>(().
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Todas as correções feitas, incluindo müljtiplas combinações

de Kaons e a resolução de massa da experiência, eles encontram

uma grande razão entre o pico <>$ e o fundo. Isto é visto na fig.

IV. 12. onde é representada a massa efetiva de K K com pelo me-

nos ura • presente. 0 pico em torno da massa do $ corresponde a

reação * p •*• $$n. Que a partícula de recuo é realmente um neu-

tron esta claro na fig. IV.13.
irj» -• KVK*K"K j

60

«0

20

t
099 1.09 1.1»

Fig. IV. 12. A massa efetiva de cada par de K K para o qual o
outro par estava na banda de massa do $ na reação
ir~p •*• K K " K K ~ n .
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100

n,—
0 IO 2 0 30
MM*f««)lGtVI*

Fig. IV. 13. His£ograma_da massa faltante de 4K na reação * p -»•
-* K K K K~x que permite identificar x como sendo o
neutron.

Podemos então concluir que esta é uma situação in comum on

de a reação (iii) - proibida pela R.O.Z.I. - produz um aumento

maior de $ sobre o fundo de K K , do que a reação (ii), que é

permitida pela R.O.Z.I.

Com o aumento do número de eventos obtidos nesta experiên

cia, já foi possível fazer uma analise de ondas parciais. 0 his

tograma da fig IV.14. representa o espectro de massa efetiva de

•••A linha pontilhada significa a aceptância do aparato. A li-

nha continua corresponde ao ajuste obtido pela análise de ondas

parciais. *
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N» 60r

Fig. IV. 14. Distribuição de massa efetiva <J>4> observada em ir p -»•
•*• 4>$n (histograma) . A linha sólida corresponde ao
ajuste feito, gue S descrito no texto. A linha pon-
tilhada mostra a dependência da massa efetiva com a
aceptância experimental.

Para o sistema $$, sabe-se gue I = 0 e C = + . A estatísti

ca de Bose-Einstein reguer gue L + S = par, pois, por conserva-

ção de conjugação de carga:

C « (-) m (-)

onde n • 2 (n9 de bosons ^ ) . O gue eles fizeram foi determinar

çnais {J SLMn}* dão maior contribuição para o ajuste do espeç

tro obtido na região de massa de 2.1 a 2.3 GeV.

Para tal, consideraram um fundo incoerente mais uma onda especl
pp _

fica J SLMn escolhida dentre as possíveis combinações permiti,

das de J « 0,1,2,3,4 , L - 0,1,2,3 , S - 0,1,2 , P - + , n* +.

A maior contribuição significativa foi Jpc SLMn - 2 + + 200". O

* H B a componente J_, P paridade e T\ a naturalidade do sistema
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passo seguinte foi manter o fundo e esta onda parcial e verificar

'qual das outras 51 possibilidades daria uma contribuição signi-

ficativa. A uni -. encontrada foi 2 + + 220~. Nenhuma das outras 50

possibilida*-".'. restantes deu alguma contribuição estatística re

levante.

#s soluções SLM • 200 (onda-S) e SLM = 220 (onda-D), mos-

•*. vias na fig. IV. 15., não estão parametrizadas.

r-u<) (OcV)

Fig. IV. 15. (a) intensidade e (b) diferença de fase para o a jus
te com duas ondas. As curvas mostrara o ajuste por
duas ressonâncias Breit-Wigner, conforme descrito no
texto.

Devido principalmente a diferença da fase encontrada, o me

lhor ajuste encontrado foi com a interferência de duas Breit-

Wigner. Os números quânticos e parâmetros das duas ressonâncias
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são mostrados na tab. IV.5.

NOME

s
V

IG

o+

0 +

Jpc

2 + +

2 + +

MASSA (GeV)

2.16 + 0.04

2.32 + 0.04

rtotal (GeV)

0.31 + 0.07

0.22 + 0.07

RAZÃO DAS
LARGURAS

rD/rs : 0.02

rs/rD z 0.04

Tab. IV.5. Números quânticos e parâmetros do GT e GT,.

Entretanto i preciso notar que, também nesta experiência,

ainda e preciso uma estatística melhor para confirmar que estes

estados são realmente ressonâncias, pois a variação de fase

observada (fig. IV.15.b) não i bastante significativa para se

tirar conclusões definitivas.

Também a experiência realizada no CERN (4.34) dã evidên-

cias bem semelhantes, apesar da baixa estatística. Observando a

região limitada por t' < 0.3 GeV2 e M (4K) < 2.7 GeV, eles obtém

153 eventos ?r~p •*» $$ n. Os resultados encontrados estão apresen

tados nas fig.IV.16 a IV.18.
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V(K*K*I. CeV

Fig. IV. 16. Distribuição de massa efetiva K K , com una massa
faltante entre 0.84 e 1.02 GeV (neutron), quando o
outro par tem massa compreendida no intervalo de mas
sa do $ (1.012 a 1.028 GeV). A área achureada cor-
responde aos eventos selecionados com t1 < 0.3 GeV2

e M (4K) < 2.7 GeV.

X

§ .
1

f]
11

\

. .;.jnn.mnljnii
20 2 4 2 6 3.2

, OtV

3.6

Fig. IV.17. Distribuição de massa efetiva para eventos que
candidatos a ir p •*•

sao
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Fig . IV. 18. Distribuição de quadri-nomento transferido ao qua-
drado ( t * ) , para eventos na região de $$.

A d i s tr ibu ição do quadri-rnomento transferido ( f i g . IV. 18)

é descr i ta , para t* < 0.3 GeV2, pela parametrizaçao exp ( - b t 1 ) ,

com uma inc l inação b * (12 + 2) GeV~2 onde t 1 • It - t . I. Jã
• — mm •

o grupo BNL/CCNY obteve, para a mesma região, uma distribuição

consistente comb » (9.4 + 0.7) GeV~* (4.33.h,j).

Feitas as devidas correções,* a sècção de choque para a

reação ir p •*• +$n e estimada em 40 ± 10 nb, na experiência do

CERN, para um total de 118 eventos sobre um fundo de 35 eventos.

Com base em ambas as experiências podemos concluir que a

reação v p -*• $$n ê dominada pela produção periférica do par ••,

como indica as distribuições em t •, e que há um aumento da pro-

dução de <W na região entre o limiar da reação e 2.4 GeV, indi-

cando uma forte violação da R.O.Z.I. Com a analise de ondas par

* Eficiência do "trigger", eceptãncis tia geometria e a razão de ramificação
(te M +2 U+K~)
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ciais feita, mostrou-se que os dados experimentais são bem ex-

'plicados através da interferência de duas ressonâncias cujos

J = 2 .No contexto da QCD, estes novos objetos (novas resso

nãncias) seriam constituídos predominantemente por gluons e,por

tanto, não estariam sujeitos ã supressão da R.O.Z.I. Portanto

estes estados Ĝ  (2160) e G_, (2320) são bons candidatos a B.6.

e se comportam como "boas ressonâncias hadrônicas*.

£ interessante notar que algumas reações inclusivas, onde

são produzidos $$, apresentam um aumento da produção do par de

4+ (em relação aos fundos de K K~$ e 2 K K~) em torno de M. . *

« 2.1 GeV, embora a quantidade de eventos observados possa ser

considerada ainda bem pequena. Estas reações as quais nos refe-

rimos são:

v~Be •* H + X

a 175 e 100 GeV/c (4.41) e

pp - 4* + X

a 400 GeV/c (4 .42 ) .

Novos dados sobre a reação (5.9)

w~Be •» X (•» ++)n

realizada no CERN (WA67) a 85 Ge V/c, ainda não são suficientes

para permitir uma analise de deslocamento de fase, conhecendo-

se apenas os limites:

a (X) . B.R. (X * H) < 318 nb/núcleo de Be (N.. - 2.1 GeV)

< 110 nb/núcleo de Be (M. . • 3.1 GeV)

Portanto ainda não é possível qualquer comparação com os resul-

tados obtidos pela colaboração BNL/CCNY.
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Ptra concluir, gostaríamos de reafirmar que todos estes re

* sultados e considerações, que resumimos aqui têm o duplo ob jeti

vo de indicar uma direção na qual possamos encontrar uma inter-

pretação clara destes estados apontados como candidatos à B.G.,

e de realçcr a relativa baixa estatística dos resultados experi

sentais para estes estados. Do ponto de vista teórico, a confu

são não ê menor. Isto tudo se reflete, por exemplo, na grande

confusão de nomenclatura usada (ER, E, G, \), para alguns destes

estados.

Já existe uma série de experiências, algumas já era andamen

to, para tentar esclarecer um pouco melhor esta situação o que,

era parte, reflete o consenso de vários grupos de que este é um

assunto rea v «ite importante para o estudo das interações for-

tes (4.43) .

Por e.enplo, podemos citar duas experiências no CERN (4,44)

que procut/.i ver B.G., em colisões pp, produzidas por dupla tro

ca de pon• on (2.14). Em outra experiência (4.45) , envolvendo In

terações %'p a 350 Ge V/c, Angelopoulos et ai. esperara encontrar

B.6., prorfvtzidas a médio pT, via fusão de gluons. Segundo suas

estimativa;, esperara encontrar uma típica B.G. cora M » 1.5 GeV

e F « 0.1 GeV, vista como ura claro sinal sobre o fundo.*

Já sobre a sugestão de produção de B.G. era jatos de gluom

(4.46), não existe experiência alguma no presente, devido a di-

ficuldade de extrair um sinal claro sobre ura grande fundo.

Finalizando este capitulo, podemos apontar como um dos

* fiais detalhes. Incluindo outras experiências, veja (4.43).
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principais "pontos fracos" relacionados ã descrição dos estados

'apresentados neste capitulo como B.6. a aparente dependência de

sabor para seus decaimentos. A ausência do decaimento i •* n^w ,

comparado com x -*• KKw, é um exemplo de existência de um canal

preferencial de decaimento, que parece ser uma característica ge

ral dos candidatos gue apresentamos.



CAPITULO V



V. UM MODELO PARA EXPLICAR OS DADOS DE * p -

Neste capitulo descrevemos o nosso modelo para explicar o

grande aumento da produção de $$, na reação * p •• $$nf que vio-

la a R.O.Z.I., via estados intermediários de B.G. Os resulta-

dos experimentais e alguns tópicos correlatos foram discutidos

no item f do capitulo IV.

Cora a hipótese da existência de B.G., esta reação deve o-

correr da seguinte maneira:

w"*p * Gn ,

que representaremos esquematicaroente como mostra a fig. V.l,uma

vez que a experiência nos indica que a produção de $$ é perifé-

rica e os números quinticos na via -t2 sugerem a troca de um

pion (fig. IV.9.1Ü).

0
0
n

Fig. V.I. Esquema da reação ir~p •*• 6 (•*

Na discussão dos resultados experimentais vimos que Lin-

denbaum et ai. (4.33) obtiveram um bom ajuste para o espectro

de massa +$, usando duas Breit-Wigner com JPC * 2 + +. Usando es

tes resultados, pudemos estabelecer um modelo que nos permite

obter as constantes de acoplamento das B.G. com mêsons $ e w;

respectivamente gr e gr . A hipótese implícita aqui é de que

a B.G. possa ser tratada como um hadron ordinário e que se aco



84

pia ordinariamente com outros hadrons.

Como a experiência sugere mais de um estado intermediário

G • $ de massa M. e largura V., podemos escrever a amplitude para

o processo n p •*• G (-» $$)n como:

N
Z T (ab -> 3 G.) T (G. * 1,2) • . (S,)

5 3 3
(5.1)

onde N é o número de estados intermediários G possíveis, e a re

presentação gráfica de (5.1) está mostrada na fig. V.2.

J \ D-
TI1

n

Fig. V.2. Representação esquemãtica da amplitude A.

r » r 1 -
<s i > * I S, - Mi + iMiri ^ S lM e propagador da re£

sonância G., levando em conta efeitos de limiar contidos na lar

gura l\j (S,) (5.1).

A notação utilizada esta esquematizada na fig. V.3.

Fif. V.3. Notação cinemática utilizada neste capitulo.
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Como a formação de $$ i periférica, o processo de forma-

ção de G. (fig. V.3.a) sugere a troca de um pion "Reggeizado".

Nós descreveremos este processo via uma amplitude de Regge do tî

T (w~p + G.n) « $.(t2) I 1 + exp F- iu o + (t2)J <—) *+
(t2)

onde a trajetória do i usada por nós i dada por a + (t2) = 0.72

Ctt - %*>* S Q « 1 GeV
2 e T (- a +(t*)) aqui representa a fUn-

ção r que dã os polos de Regge na massa do pion. O resíduo 8.

(tz) pode ser fatorizado (5.2) e uma boa aproximação ê conside-

ra-lo independente de t u e igual ao produto das constantes de

aooplamento de cada um dos vértices;

B4(t2) - g . gr . _

e usaremos (5^) (g2 /4w) » 14.5
w pn

Como ambos os G. são objetos tensoriais, os decaimentos em

**, XX e nn (que têm spin zero) só são possíveis na onda parcial

D, e portanto devem ser inibidos pela barreira centrifuga. Logo

a constante de acoplamento destes objetos deve ser pequena, e

aproveitamos para definir a quantidade R dada por:

Interessareo-nos aqui pelo mecanismo de produção da ^ e a

comparação com. os resultados experimentais fornecidos pela rea

ção (IV.9.ÜÍ) - seu espectro de massa, momento transferido e
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distribuição angular. Numa primeira aproximação só levamos em

'consideração o spin do "decaimento" G •+ v<fr# desprezando a con-

tribuição vinda do spin das partículas externas.

Para processos de espalhamento ou decaimento envolvendo

partículas com spin arbitrários é conveniente usar o formalismo

de helicidade (5.4). Para podermos comparar nosso resultado com

o experimental é preciso expandir a amplitude em ondas parciais,

o que está feito no apêndice C.

O elemento de matriz (no S.C.M. de <)>•) para o decaimento

de um objeto tensorial em dois vetor iais (2 -*-l + 1 ) é dado

por:

$ j oBllv c*$ ({^ - 0) (5.4)

onde A] e X2 são as helicidades das partículas finais 1 e 2, as

quais estão associados os índices de Lorentz u e v# respectiva-

mente/ enquanto M i o numero quântico magnético da ressonância

X X M
ã qual estão associados os índices ctefJ. e 1 , e 2 e e o são,

y v op

respectivamente, os vetores e o tensor de polarização das parti.

cuias.

Podemos descrever, na representação de helicidade (5.5) ,

o tensor de polarização através dos vetores de polarização us an

do os Clebsch - Gordan apropriados para 1 + 1 + 2. Para M » 0 te

nos:

, (5.5)

onde os vetores de polarização estão definidos no apind-je D.



87

A função de vértice C - = C + (1,1,2) (notação do

Scadron) (5.6) mais geral possível, com normalidade N = +, é da

da por:

9í9av V u

AoA0AuAv

onde N = N,N 2N_= {-)Jl (-)Ja (-)J P,P2P_ = + e

A i definido como A « -j (p» -

Como as massas do estado final são iguais (<H), os índi

ces y e v tornam-se inãistingulveis, e então g2 = 9 $ .

Í9
oy

9ov V

• (9%9yv • 95 AoA$ (5.6)

A amplitude (5.4) depende portanto de quatro parâmetros g.

Vejamos que vínculos podemos extrair da experiência para poder

relacioná-los entre si.

Usamos o sistema de repouso de $$, como mostra a fig V.4

(eixos de Gottfried-Jackson)

(direç£op

fid. V.4 - Sistema de repouso de $$ - Eixos de Gottfried-Jackson
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Escolhemos estudar a criação de <&4> no plano x - z, i.e.,

'$ *u* = 0 (isotropia do decaimento).

Usando as egs. (5.5) e (5.6) e a condição de Lorentz

CytpJp11 • 0, válida para as partículas vetoriais, a eg. (5.4)

passa a ser escrita como:

• 2

9s

2

(e «c. ) (e .£. ) I + g2 Í I (c . c« ) (E .A) + (c .A| ** J I L * *

E+.e*2)(e*.A)

• (c". e* )(c+.A) + 2 (e°.c* )(e°.A)l . (- h U* .]
A2 A2 J *• M

+ [(C+.A)(E".A) + (e°.A)2l . [2 g* (c*. c*^)

• (e% • P2) (c. . p») V (5.7)
AI A 2 1

Todas as combinações de produtos escalares contidos em

(5.7) podem ser encontradas na apêndice D.

Antes de escrevermos as amplitudes de helicidade, é bom

lembrar que nem todas elas são independentes. A conservação de

paridade das interações fortes impõe relações entre elas. A ope-

ração de paridade P sobre um estado de momento angular bem defi
*

nido resulta em «(5.4)

P |X,X2 JM> --P,P 2(-)
J" S l" S 2 |- X, - X2, JM> (5.8a)

onde Pi e Pa são as paridades intrínseca de 1 e 2. Como a

dade se conserva nas interações fortes, | T/ p1 * ° e como P é u

nitário e P 2 • 1, segue-se que P*TP = T. Logo as relações entre

* Veja definições no apêndice C.
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as amplitudes de helicidade obtidas a partir da conservação de

paridade são as seguintes:

seja

tf™ r <XjX2 JT|JM> = <XxX2 |P
+TPJJM> =

P R <-.AX-X

onde P_ ê a paridade intrínseca da ressonância. Em geral esta

dos de helicidade não são auto-estados de paridade. No entanto,

tais estados, com J e M bem definidos, são construídos simples

mente usando (5.8.a):

a |XiX2 JM> t p^j (-)
J~Sl"S2|-Xi-X2JM> (5.8b)

onde o sinal - depende se a paridade do estado é - 1 , e a « 1 / 2

se Xi=A2=0 e 1//2 para os demais casos. Assim as amplitudes de

helicidade que representam transições entre estados de paridade

bem definida são:

Tf <P) « T™ t
-Xx-X2

No caso de 2 partículas idênticas o estado deve ser ainda

simetrizado ou anti-aimetrizado, dependendo se as partículas são

bõsons ou férmions. Para o estado de momento angular bem defini

do, o estado físico apropriado deve ser:

a1 |XiX2 JM> + (-)
J jX2Xi JM>

(5.8c)

sendo a1 » 1//2 se Xi * X2 e 1/2 se Ai • X2. Note que se J for

ímpar, só estado de Xi * X2 são possíveis. Isto implica,por e

xemplo, que um sistema $$ deva ter J par.
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portanto o estado simetrizado e com paridade bem definida

• •
_JM JM

- A i - A 2

Já os estados de momento angular orbital bem definido já

são auto-estados de paridade uma vez que são auto-estados de L2,

e portanto b».sta simetrizá-los (A.7):

«2
Assim, usando (5.7), as amplitudes indepenâentes selecio

nadas pelas eqs. (5.8) são:

^ 5 r . gi
2 m L

(5.9)

• 2 E2 | p , | 2 g, - 2 g, | p , | %

onde Pjícose0"1*)* é o polinômio de Legendre.

Pela eq. (C.6) obtemos as amplitudes de ondas parciais sime

trizadas:

2, f
" (Si) « 02, a2l g! • br c20 dio 9»



*T (Si) « B

-a»
T (Si)

2 2 a 2 2 b 2 2 g2

• c«2 g* • d0 2 g$

gs

onde
3m2 10

/ i , 622
3m2Y25 3ra2 70 m2 V350

a2t(Si) s 4m + Si ; aO 2(Sx) s 2(14m - Sx - 6m/s7)

b2«(Si) = -Si (Si - 4m») /2 • bo 2 (Sx) = (Sx-4m
2)

c2o(Si) * (Si-4m2)(6m2-Sx)/2 ; cO2(Si) = Si (Sx - 4m2)

d2 .(Sj) - SX (Si - 4m2)2/16 ; d,2(Si) » - Si (Sx-4m2) */S

a22(Si) • 2 (10m2 + Si + 3m/sT); ai,2(Si) * 4m2 - Si + 4m/sT

(2Si+3n»/sT)/2

C22(Si) - -Si (Si - 4ft.
2)

Si (Si -

-(Si-4m2)

- Si (Si - 4m2)/2

- 4m2)*/16

Usando o /ato empírico (4.33.1) de que sõ as ondas JPLSM «

• 2*020 e 2+220 dão contribuições significativas para o estado

C T e GT,, respectivamente, podemos estcbelecer vínculos entre os

f. Escolhemos obter g2/ Ç* e gs em função de gi, impondo que as

demais amplitudes sejam nulas. Estas relações são então substituí-



das na amplitude correspondente ao estado observado experimen

talmente e a constante gi será interpretada como a constante de

acoplamento g G A 4 • Ela é determinada em função da largura

2
d E/ÍL (slt f) z |T|

L,S

(E/iL = Espaço de fase invariante de Lorentz)

Usando'(C.I) e (5.10) obtemos:

(S4) - -i-
16* Si 4lf

-..t.]

onde

si - 4m

16IÍ \ Sx

• d22Ys
lJ

$2 * + C22Y*' •

T.
(Si-41112)

Si/Si • »2»^7 - 6m*

4mSi - m2

Y» -2
-Si - 4ms

(Si-4m2) \ -Si + 4m/ST - m

•
- 4m2

(Si- 4m 2)* \Si/\ -Si • 4in /SI -m2

.4 I - 9m*

(Si - 4m2) \ Si/Si- 2mSi - n»2/57



- 4m* ^ Si -

-80

(S -4m 2) 2\SiHsi - 2ra/S"i - m 2

Introduzindo a razão de ramificação n * r/ rtotal' o b t e i a o s

os valores numéricos de gi, para os dois casos, fazendo Si » M2

e usando os valores experimentais de massa e largura para cada

estado, mostrados na tabela IV.5. Deixamos as massas e larguras

variarem dentro dos limites de erros experimentais indicados nes

ta tabela e o melhor resultado obtido corresponde a

M- « 2.16 , M~ « 2.34 , T- ,» 0.28 Tn * 0.31, GeV.GT T3T. GT G T

Os valores encontrados para as constantes de acoplamento

sáo:

12'8 \/\+to GeV

%,••

(5.11)

Do ponto de vista experimental, não existe nenhuma estima

tiva da razão n. Entretanto, como as B.6. são singletos de sa

bor, podemos mostrar, através de um simples balanço de números

pc •+
quãnticos, que um objeto de J « 2 singleto de sabor tem os

seguintes canais de* decaimento em dois mesons não estranhos;pp,

ww# ••# Pp',nÁi, nD, S*S*/6Í, itir, nn, n'n' ,A2TT°e £n^ onde impo

nos um vínculo na massa em torno de 2.2 GeV, que está no entor

no da massa observada para as B.G. Portanto, se realmente hou
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ver una inâepenâéncia de sabor no decaimento das B.G. vemos que

estes múltiplos canais vão implicar pelo menos mun valor para

—i *D âa ordem de 10 .

Se nós tomarmos um intervalo razoável de variação de nr

qual s e ja ,

o . i Í n < 1/3

âaria para as constantes de acoplamento os seguintes valores

4.0 * 9 G T H « 7.4

0.8 * 9 G'H 4 1.5 G e V

de acordo com as hipóteses acima.

Por outro lado, se por alguma razão dinâmica (desconheci-

da por nós até o presente) for verificado gue o canal $$ é pri-

vilegiado, en^ão n é da ordem da unidade e podemos entender es-

ta violação da independência de sabor no decaimento de B.G. atra

vis de uma regra complementar ã R.O.Z.I., gue podemos enunciar

da seguinte maneira:

A produção da B.G. em todo processo descrito por um diegrema cone
xo (permitido) é fortemente suprimida em relação ã formação des-
tes cbjetos em processos descritos por diagramas proibidos. mas
qua experimentalmente verifica-se que não são suprimidos, como é
o caso da reação n p •• •

A confirmação destes resultados exige ainda um trabalho experi-

mental sistemático, procurando principalmente verificar ou não

a independência de sabor do decaimento de B.G.

Ita recente resultado [D12#: (260) J, mencionado por Hitlin (5^9), que envoi
vt a reeção i/Jf •* Y* í* K O $ Í-* K *")# indica que B.R. f J/i|> • yX) . B.RT
(X •* <^)-< 10"_, para M - 2 GeV. Logo se lembrarmos que B.R. (J/4> + fX) é
de ordem de IO" isto nos dá n 2 B.R. (X ->l$.< ID* .
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Para obtermos as distribuições de massa e momento transfe

' rido t2 / basta substituir a amplitude total do processo dada por

(A.1), que pode ser escrita como

*i i • T (i
X l A 2 Regge

onde R ê dado por (5.3), nas expressões abaixo:

do = C

com C

V,

X 2

dt2 d cos 6
G*J-

G.J

» ^2 T X(St m ir, in p ) J

X (x, y# (x-y-z) - 4yz

£ fácil verificar que

ãQ
J,M,L,S

|A * (S, Sx,t2)|

O que no nosso caso se reduz a una expressão bem simples, uma

vez que ambos os estados têm JMS • 202, e o decaimento da resso

nãncia G_ em 2$ é denominado pelo termo de onda -S (rD/rg«0.02),

enquanto aqueles provenientes do decaimento do G_,, se encon

tram predominantemente na onda -D <rg/rD - 0.04). Logo podamos

finalmente escrever



do

do
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dt2 A(S, Sx. t2)

m2 ,m 2)
dSx A(s, sx, t2)

(5.12)

onde

_i
Á(S, : S X , t 2 ) « (4W> T (TI

Regge

*
T (i
Regge

2 ,-Jsi,M»«
R T

A determinação das d is tr ibuições (5.12) fo i f e i ta numeric^

mente, ut i l izando programas desenvolviâos pelo Grupo de Fenômeno

log ie do CBPF*# cujos resultados estão apresentados nas figuras

V.5.

Se fizermos a hipótese de. que n- • - n-
tribuiçóes abaixo são compatíveis com R « 0.6.

T*
, as dis

Expresso aqui os maus agradecimentos ao Grupo pelas inúmeras horas que isto
esrtaments me poupou.
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f ig . V.5. (a) distribuição em massa; (b) momento t r ans fe r ido ;

(c) onrtas parciais.
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A distribuição en momento transferido* do/dt2, ê consis

tente com uma inclinação b» 15.6 GeV~*. Todos estes resultados

indicam que os dados experimentais de n"p •+ 0$n são bem ex

plicados com a hipótese de estados intermediários de B.6.



CAPlTOLO VI



VI. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Estamos convencidos de que a existência de "Bolas de

Gluons" se constitui na principal confirmação da não linearida-

de da QCD e, portanto, o estudo destes objetos envolve a verifjL

cação de traços essenciais da teoria das interações fortes. Es-

tes objetos seriam hadrons con a peculiaridade de não carrega-

rem nenhum numero quãntico de sabor, sendo ainda esteados single

tos de cor.

A situação atual sobre a predição destes objetos ainda e

bastante confusa, tanto do ponto de vista teórico quanto experl

mental. Encaramos este quadro como um grande desafio e, na pre-

sente tese, procuramos abordar o assunto "Bolas de Gluons" do

ponto de vista fenomenolõgico, tendo sempre em mente as ques-

tões colocadas no inicio do capitulo II.

Com a revisão feita na literatura existente sobre B.G.,pu

demos concluir que, no que diz respeito às suas propriedades,do

ponto de vista teórico:

a) Não existe ainda algum procedimento geral capaz de pro

var a existência de estados ligados de gluons na QCD. O máximo

que se conseguiu provar foi que estados de B.G. inexistem numa

teoria clássica-de Yang-Millc, no espaço 4-dimensional de

Minkowski. De forma alguma isto sugere a não existência de B.G.

quânticas, da mesma forma que o átomo de hidrogênio não tem cor

respondents clássico.

b) Não existe nenhum modelo capaz de predizer com preci-

são a largura de uma "bola de gluons". Existe um limite inferior ,

que pode ser estimado considerando-se a contribuição da metade
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do diagrama para um processo proibiâo pela regra de Okubo-Zweig

* -Iizuka, o que dá como resultado uma largura da ordem de 1/10de

uma largura hadrônica media. Isto entretanto não impede que se

encorTe B.G. com larguras tipicamente hadrõnicas.

ŝí-•..••.. c) Quanto aos cálculos das massas das B.G., os resultados

i;'"~são bastante dependentes do modelo-utilizado, existindo, entre-

tanto, um certo consenso de que os primeiros deites objetos de-

^~;y«rão ter massa entre - 1 e 2.5 GeV.

* • • • • ' • ' " ' - . - " '

Ja quanto a determinação experimental das B.G. acredita-

mos que ela será o menos ambígua possível se forem encontradas

como "oddballs". Em linhas gerais podemos apontar os seguintes

processos como sendo bons para a busca de B.G.:

a) Processos proibidos pela R.O.Z.I., mas que não são su-

primidos. Em particular a reação it p •*• $$n e os decaimentos ra-

diativos do J/tjr que apresentem uma grande razão de ramificação.

b) Os bons processos para se comprovar a independência de

--.:• sabor no decaimento das B.G. são aqueles nos quais a formação

destes objetos se dê via yy ou dupla troca de pomeron.

Com relação acs candidatos apontados atualmente na litera

tura, indicamos o i (1440) e o 9 (1640), ambos aparecendo no de

-•.. caimento radiativo do J/ip, e o GT e GT, em ir~p •+ 4>$n, como bons

j^^candidatos. Com relação aos dois primeiros existem alguns pro-

"•'" "blemas que levantamos durante a tese, sendo o principal (comum

a ambos) a aparente violação de sabor em seus decaimentos, uma

vez que os decaimentos t •* T)-mt e 8 •• tir e KK ainda não foram

observados. O aumento da estatística e a ausência quase que to-

tal da supressão da R.O.Z.I. na reação ir~p •*- $$n* fazem do G T e
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i os melhores candidatos no presente. A aparente violação da

'independência de sabor no decaimento de B.6. que discutimos no

capitulo II pode ser entendida através de uma regra complemen-

tar ã R.O.Z.I., que podemos enunciar como:

A produção de B.G. em todo processo descrito por un diagrama cone-
xo (permitido) é fortemente suprimida em relação ã formação destes
objetos em processos descritos por diagramas proibidos, mas que ex
perimentalmente verifica-se que não são suprimidos» como e o caso
da reação i p

O modelo que propusemos aqui para explicar os resultados

desta última reação ê ainda bem simples e parte da hipótese de

que existe um hadron (B.G.) que aparece como um estado interme-

diário numa reação que a priori seria proibida pela R.O.Z.I.,

mas que não ê suprimida. Ao contrário, apresentamos vários argu

isentos no capítulo IV que mostram que a supressão esperada pela

R.O.Z.I. praticamente não existe, satisfazendo a condição acima

indicada no último item (a).

Ura resultado importante que obtivemos foi as constantes de

acoplamento qn ... e gr , cujos valores são comparáveis a ou-

trás constantes de acoplamento hadrônico (5.3) , dentro das hipõ

teses consideradas no capitulo V. Isto vem reforçar a hipótese

de que se possa formar um estado intermediário ressonante, for-

mado de gluons, numa reação proibida pela R.O.Z.I., d?, modo a

tornar o acoplamento efetivo mais forte, havendo assim uma vio-

lação desta na região de massa da B.G. Já a constante gGir
+
w~

pode ser determinada pela normalização global da secção de cho-

que. Como vimos que no presente existe uma grande diferença en-

* Uma B.G. produzida em w p deveria decair em outros pares de membros do no*
neto vetorial, como pp,u>b>, . . . , com taxas comparáveis.
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tre os valores apresentados: o - 6 nb (4.33.h). 23 + 2 nb

' (4.33.a), ambos a 23 GeV/c, e o- 40 + 10 nb a 16 GeV/c, não vi

_:-. ijps motivo para obter o valor numérico dessa constante, o que

le ser feito facilmente.

As distribuições que obtivemos são compatíveis cora os re-

raltados experimentais,:o que nos motiva a aperfeiçoar o presen

te modelo, incluindo o detalhe dos estados ligados de gluons.

Ainda com relação às perspectivas futuras, bem recentemen

t, Etkin et ai. (5.8) comunicaram um aumento da estatística em

-nj- t p •*• <J>$n, passando a obter aproximadamente 4000 eventos, ao in

vês dos 1023 anteriormente obtidos. Uma analise de ondas par-

ciais destes novos dados introduz modificações sobre o que apre

sentamos aqui, e parece ser consistente com a existência de 3

B.G., cujos parâmetros apresentados na última Conferência de

Cornell por Hitlin (5.9) são os seguintes:

ESTADO

GT (2120)

GT, (2220)

GT,f (2360)

MASSA
(MeV)

2120 *

2220 +

2360 +

20
120

20

20

LARGURA
(MeV)

300 *

200 +

200 i

150
50

50

50

S

2

2

0

L

S/D

S/D

D

. VI.1. Resultado da análise de ondas parciais preliminar
feita por Etkin et ai. (5.8), apresentados na últi-
ma Conferência de Cornell.

todos com I J M • 0+2++0. Estes resultados podem ser facilmen-

te explicados pelo nosso modelo e podemos adiantar que todo o

* Trabalho em andamento.
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procedimento usado no capitulo V é igualmente usado aqui. Neste

caso guardamos as ondas L=0,2 e S=2 para o G_ e G_, e apenas a

onda L=2, S=0 para o G_N.

Finalizando fica ainda a questão de porque só estados 2 + +

são observados. Por que não estados de J»0+? Uma possível res
y

posta pode ser calcada nos cálculos com Regra de Soma em QCDque

prevêem que a B.G. com J=0+ seja mais massiva (M - 4.S GeV) e

portanto nessa reação haveria uma limitação de espaço de fase.

De qualquer forma temos o sentimento de que este assunto

é fundamental para a física das interações fortes e temos a

perspectiva de, a curto prazo, elaborarmos o nosso modelo, para

torná-lo mais preditivo.
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APÊNDICES

Apêndice A - Determinação da eg. de movimento e do tensor momen

to-energia simétrico para teoria de campos clássi-

ca pura de Y.M.

A densidade de lagrangeana de Y.M. é

«tf^=-! r a r^v • fa AI

4 uv » ^ '

IIV U V V li II V

m portanto ê uma teoria de calibre com campos vetoriais (A.l).

a) A equação d« movimento é

3g ( i -

e usando a eg. (A.0) vem:

i*C 1 fcadc _ c G«Ma . cacd c

B c acd poa c"| rdac c yaa
. B^ + c G By J • - C By G

onde usamos que Gav é antissimétricô nos índices ay e C tam

bém o é na troca de dois dos índices abe.

x „. S . a -ad . B . a.ad. _yva
- T 1(5 fly o ~ "v u '

PY ^^ , j , *ad PY ^®

e portanto a equação de movimento és
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b) Sabe-se que um vetor Bw se transforma sob uma transformação

L LorentS6' *P * *W " AvW **' ° " AoP 9yv V * U

* ft ft «t(4 *» *<„«) ,w, da seguinte forma:** op v

U li U

A e " tó$a ••' í f W v - - 9O
M g0 v + g3

v go v (A.3)

respectivamente, os 6 parâmetros independentes e os elemen

de matriz dos 6 geradores infinitesiroais que especificam una

á ã o de Lorentz.

Como a densidade de lagrangeana (A.0) é um escalar de Lo-

rentz , o teorema de Noether nos diz que existem seis quantida-

des conservadas J a, dadas por (A, 2)
op

J a p P - x a TBP - XB TBP + SapM « * • «

à^T (MoB) Xv

8 é o termo de spin e T é o tensor momento-energia canônico,que

• conservado, pois a densidade de lagrangeana não depende expli

citamente de xv e, por definição, possui a arbitrariedade de po

'ser definido a menos de uma função cuja 4-divergência se a-

nule.

O tensor T , entretanto, não é simétrico para teorias com cam-

pos vetoriais. De fato,

3 t V « A w ^ IV 1 * ^ <m V l|> " A O

* Vamos usar a assinatura (-+••) para a métrica.



106

donde segue-se imediatamente que

Ho entanto, pode-se mostrar que é sempre possível definirmos um

tensor momento energia simétrico 6 do qual resulta o mesmo mo

manto total p «/d*x e M V que o obtido a partir de T p v.

Sobre a vantagem de definirmos 8 V V no presente contexto ,

basta dizer que 9 ^ é invariante de calibre enquanto T V V não o

é, a exemplo do que ocorre na eletrodinâmica de Maxwell.

O tensor 9pv ê construído a partir do tensor de spin que

é antissimétrico nos Indices a e 0:

p (A. 8)

onde h y v p é um tensor antissimetrico nos Índices v , p definido

por

hpvp = 2 LSVPP + SHpv " Svvp

Segue-se imediatamente das eqs. (A.7) e (A.9) que

hpvp = 2 LSVPP + SHpv " Svvpj (A*9)

uv ^ *Para verificar que 8 e simétrico basta ver que

e . e . T T 3 s
P

que por sua vez i igual a 3 Jvyp « 0 (A. 7) e portanto 6WV é s^

métrico.

Para a teoria dada pela eq. (A.0) temos:*

m r V n _ r p n

* Para não sobrecarregar a notação, van»» omitir OB fndicBS de cor.
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L o g o h V V p = § [ G W V B P - GWP BV
 + GVU B P - GV p B» - GPV BV

+ GP V BV~\ = - GV P B»

:~Usando as eqs. (A.6) e (A.0) segue-se que:

E. T " G 3 Ba " T 9 Ga

(Gv o

- G v o 3oB11 - By 3 a G V a

usando a e q . ( A . I ) ,

= GV°

e então: 9^V = GVa
& G^ - \ gwv Go0

a GaS
a (A. 10)

Ê fác i l ver que 3y 6pv * 0 (A. 11)

.» . 0
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Apêndice B - A invariância de calibre da QCD

Imaginemos um universo (negligenciando interações gravita

eionais) com dois tipos de fêrmions: leptons e quarks.

A densidade de lagrangeanaec^ que descreve o campo de um

único lepton livre de massa m e carga e é da forma *

eéo - • (x) (i / - m) • (x)

donde se obtém a eq. de Dirac usando a eq. de Euler-Lagrange .

0&ot entre outros tipos de transformações, é invariants sob a

chamada "transformação de calibre global" (ou de I a ordem)

• * *• « cx (- ieO) . • (x)

O conjunto de matrizes (u. ** exp (- ie9)} formam um grupo

unitário abeliano unidimensional - o grupo O (1).

0 termo "global" indica que 0 é a mesma constante em to-

dos os pontos, independentemente de x, e significa que a fase 8

.do campo leptônico não i observável. No entanto, uma vez que a

fase é escolhida arbitrariamente em um ponto, ela deve ter ornes

mo valor em todos os pontos do espaço, instantaneamente. Isto

acontece porque^cL não i invariante sob uma transformação de ca

libre local,

*-••;• » exp (- ie 9 (x)) . * (x)

Apesar de não ser óbvio que devemos requerer este tipo de

simetria na densidade de lagrangeana, somos levados a acreditar

nesta necessidade, uma vez que uma informação física deve se pro

pagar localmente, i.e., de um ponto ao seu vizinho e assim su-

cessivamente, e não globalmente.

*Íi - c - 1
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Tendo sido aceita esta possibilidade, estamos em face a

-problema bem semelhante ao do "paralelismo local" (A.3). Fa-

um pequeno resumo deste ponto para clarificar o que se se

•

Sejam dois vetores paralelos num dado sistema de referên-

. Se eles se transformam segundo transformações de Lorentz
* & • ' • ' • • " • ; ? ; . •

£$&òbais, e les parecem paralelos em qualquer outro sistema de re
ms? - • . • . ' • • ' • • " í •

fi&érência. Entretanto, se fazemos atuar uma transformação de Lo-
8 ; '••.'' •'•

T local sobre estes vetores, a noção de paralelismo passará

a ser dependente do referencial, visto que em pontos diferentes

do espaço os vetores se transformam, em geral, diferentemente.

Para se manter a invariância pelo grupo de transformações lo-

cais, a salda é definirmos um campo de "transporte paralelo" ou

campo de calibre F que independe de qualquer sistema de refe-

rências. Com ele definimos o vetor v/f (x + dx) paralelo ao ve-

tor v (x) no ponto x + dx, como

v °(x + dx) » va + dxy T ° vP(x)
// ** /p

Para sabermos qual a mudança que um vetor sofre ao passar

de x •• x + dx devemos subtrair de

v° (J; + dx) = v a + ãxv 3 v°(x)

o vetor v ° (x + dx), o que vai expressar a derivada real do ve

tór v (derivada covariante D , que é a única que tem significa-

do físico).

Logo

áxv D v - v (x 4- dx) - v/; (x + dx) - (3y - r^) v(x)
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onde ocultamos alguns ind ices .*

Após es te pequeno resumo, voltamos a densidade de lagran-

geana«£o . A part ir dela é f á c i l ver i f icar que podemos construir

una outra densidade de lagrangeana*O , que é invariants por uma

transformação de ca l ibre l o c a l , através da iatrodução de um cam

po de cal ibre A .

- • (i 0 -

onde D.. « 3.. + ie

e A se transforma como

Ay (x) - Ay (x) + 3y 6(x)

de modo que agora a derivada do campo $ se transforma da mesma

forma que o campo, i . e . , (Di|»)' - U- (x) Dip e portanto-o é inva-

r iante pelo conjunto de transformações U. (x ) .

Neste caso, o campo Ay é identificado com o campo eletro-

magnético descrito pelo tensor Fyv - |^Dy , DVJ » 3y A v - 3V Ay,

que é o tensor de Maxwell. Caso"o campo eletromagnético exista

mesmo na ausência de fêrmions, devemos acrescentar ainda um ter

• 1 uv
mo que descreva os campos livres que e o conhecido - -g F ' .

Assim partimos, de uma teoria de campos fermiônico3 livres

e, impondo a invariância por transformação de fase local, chega

mos a uma teoria de campos com interação (no caso eletromagnéti

* £ importante notar que a lei de transporte paralelo resultante da introdu-
ção do campo de calibre não é necessariamente integrável. Em poucas pala-
vras, significa que se efetuarmos transporte paralelo de um único vetor
por dois caminhos diferentes, o resultado só não será coincidente se hou-
ver uma curvatura do espaço ente» os pontos Inicial e final, o tensor de
curvatura é definido por R^ - [D . Dy3.
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ca), que descreve a interação de f êrmions com o campo eletromag

•-'-nêtico, cuja densidade de lagrangeana ê

= * íií - m) * - i F Fpv

QED w x * ' w 4 VV

Podemos introduzir didaticamente a lagrangeana de QCD de

.;>«i»w análoga ao que fizemos para QED. Jâ vinos no texto que a

é una; teoria quântica de campos renormalizãvel cujo progra-

\principal ê fazer do grupo SU(3) um grupo de simetria local

não global (1.14)• Abrimos aqui um parentesis para dizer que

£?&'suporte fenomenolõgico, que indica a existência de 3 cores,

aponta como candidatos ao grupo de simetrias das interações for

tes, tanto o grupo de Lie SO(3) quanto o Sü(3) (cor). Entretan-

to com o grupo SO (3) perde-se a liberdade assistptõtica para nú-

mero de sabores menor do que dois alem dp fato do diquark poder

ser um singleto de cor neste grupo de simetria, e para ambos e-

xistem fortes evidências contrárias.*

Para cada sabor temos uma densidade de lagrangeana para

fêrmions sem interação que ê dada por:

onde iji é um spinor a doze componentes por causa das 3 cores,

B invariante pela transformação global

exp (- ig Ta o_) i|> , a = 1, 2, ..., 8,

* Veja. por exemplo, W. Marciano s H. Pagels, op. c i t .
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ande T* são os oito geradores do grupo SO (3) que obedecem a se-

guinte álgebra de Lie

* **abc *

que na representação Í3), T « -| X . onde \m são as matrizes de

Gell-Mann.

Impondo agora que «o seja invariante por transformações
« q

locais, i . e . , ota * o^(x) devemos introduzir a derivada covarian

te
Du m 'u + i g Ta Bu t x ) = \ * i s BpC x )

onde a constante g ê a carga de cor dos quarks e B a (x) são oi

to campos de calibre sem massa (campos de gluons).

Assim por analogia ã QED introduzimos ainda o termo

- -̂  G a G **v que vai representar os "campos livres". Logo

v (iJ» — m } tt — 7 G Gq q q 4 uv a

onde podemos mostrar que

[DV. Dv] - ̂ %va
Ta 5 "

Os campos de calibre B devem se transformar da seguinte

maneira:

Bu(x) * B̂  - üa(x) By(x) Ü;1* | üo(x)

assegurando assim a invariância de calibre de

Para concluir este apêndice, vamos verificar que B (x) é

equivalente de calibre (localmente) a um potencial nulo, Bu *> 0,

* Para a quantizeção óó taoria é preciso adicionar um termo de fixação de C£
libre e o termo d« fantasmas de Foddaev-Popov que pressrvo a unltariedadeT
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sõ quando G . (x) « 0 (A.4).

Podemos notar que toda a vez que for possível encontrar

14

i.e..

«atriz Ua € SU(3) tal que B seja um campo de calibre puro.

»?/-•' ! „ _

^jgbãemos por .meio de una transformação de calibre, faze-lo igual

'•• sero localmente.

O resultado desejado ê obtido da equação acima com um pe-

queno algebrismo. De fato dela segue-se que

C V W °"1(x) " \ (Bv ü"1} - 3v (Bu Ü"I}

Gyv ü"1 + i9 [Bp' Bv] ü"' + (Bvay "

onde usamos a definição de G .

Como es te resultado é obtido a p a r t i r da definição da l e i

de transformação do? campos B , concluímos que quando G (x) * 0,

B. também-é equivalente de cal ibre (localmente) a um potencial

nulo (By - 0 ) . *

* A demonstração precisa pode ser encontrada em C. Itzikssn a J.8. Zuber
"Quantum Field Theory" - Me Graw Hill (1980). p,565.



114

Apêndice C * Estado de helicidade de duas partículas no S.C.M.

e expansão da amplitude de helicidade em ondas par

ciais.

Podemos construir o estado final de duas partículas 1 e 2

(no centro de massa) proveniente do decaimento de uma terceira,

em função dos estados de helicidade de cada qual das partículas

1 * 2 (A^5):

|pe* x,x2> = |p, xx> |- p, x2> f-) S 2 " x*

Como a helicidade de uma partícula i invariante por rota-

ções ordinárias, podemos expandir estes estados de duas partícu

Ias em um conjunto de vetores de base |XjX2 JM> onde J repre-

senta uma particular representação irredutível do grupo das ro-

tações, e M os 2J + 1 vetores contidos nesta representação. A

relação entre ambos os estados é:*

|pe#, x ,x 2> - i (2J * 1) DJL (•, e, o) | x , x 2 JM> ( C D
J,M /4ir MA

onde A = X i - X 2 é a componente do spin total do sistema das

duas partículas ao longo da direção de movimento. Adotamos a es

colha de fase de Wick (A.6) na eq. ( C l ) , que corresponde ã es-

colha do terceiro ângulo de Euler Y = 0. Podemos - ainda relacio-

nar o estado de helicidade coro o estado canônico (A.7) |LSJM>,

o que vai permitir a comparação de nossos resultados coro a ex-

periência:

* Como no caso que estamos tratando as partículas 1 e 2 são bósons idênticos,

o estado |X,X2 JM> dev» ser simetrizado. |Xi\2 JH>(s) « A [|XiX2 J«>* {-)J

}XÍXJ JM>] onóm A - 1//2 se \% / X2 • A - 1/2 se Xi - X2.
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2T . , 1/2 SjS2 S LSJ
I A J X * JM> « I ( g ^ *) C

X - x X C |LSJM> (C.2)

L,S

os CC são coeficientes de Clebsh - Gordan;

> K » • •• : Inj IB2 M

^ - A relação (C.2) pode ser invertida para dar

|LSJM> - E |X t X 2 JM> <Xi* 2 JM |LSJM>

X,X2

21. + i X/2 S,S2 S LSJ

> c x coxx !*»*• JM> ( c '3 )

Podemos inverter também (Cl) usando a ortonormal idade das

matrizes D:

z' 2m z'+l /2TT

I da I d cos 0/ ây D*J

pm

8 ir2 . . A
2J + 1 % y f °mml 0 J J '

:̂>e para y » 0 vamos obter:

i "' • íí

$»'* \\.ii- T I A - (2J T A ; 1 _,ft n u - ,fl At |̂ fll(l X X >+ 1 ) 1 - ( d Q D J * ( 6 , • )
4ir J MX/4w

Segue-se de (C.3) que

t>r J. i \ / S i S Í S LSJ

Jt {2L + 1} c X X 2 x c
X

e para 4» = 0 (decaimento no plano xz)

Í<>T 4. I Í 1 / 2 S l S 2 s L S J

|LSJM> = £ S 2 k ~ CX,-A2 X CoXX 2 j

|p0O; X,X2> (C.4)
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Consideremos agora o decaimento de uma ressonância de

'spin S' e número quântico magnético M*. A invariância de rota-

ção implica que

<X,X2 JM| T |S« M^> - dJS, 6^, tf™ (C.5)
s XX

Definindo T1™ = <LSJM| T |JM> e usando (C.5), segue-se de (C.3)
LS

e (Cl) que (para * • 0)

-*« * olX cos 6 d u (S) T" (6)
LS . . /4TT A 1 A* A O A A J , MX X iX 2

(C6)

ou usando apenas ( C l ) e (C.2),

tot 4. n V 2 S,S2 S LSJ J TM

1 U L •*• X) c. . . c . . DM1 (•, e, o) T J M (c.7)
A l " A2 A OAA MA T O

JM
Outra formula que nos será útil i a expressão de T em

Xfunção de T. . :

/4ir J
TJM „ STJJJLL I d Q DJ ( # f 8 f Q)

I MX AlA2

obtida de (Cl)/ (C.5) e usando a ortonormalidade das matrizes

0.



117

Apêndice D - Calculo dos produtos escalarei, envolvendo os veto-

res de polarização.

a) Definições:

Usaremos m » m = m ; E =* E = É = /Sr/2 e o sistema de
1 2 1 2

Usando a convenção de Wick (A.6) temos» para $ * 0:

<8, p) = è+* (p) = (1//2) (0; - cos 8, i, sin 6)

e" (p) - (1//2) (0; cos 9, i, - sin 6)

e° (p) = (p/m; E sin 8/m, 0, E cos 8/m)

Nota; Como p = - p , ao usarmos as eqs. anteriores para

p devemos fazer 6 -»• 8 + ir

Para os vetores associados ã ressonância temos:

e+ (p = 0) = e+ - (1//2) (0; - 1, - i, 0)
12

«T = (1//2) (0; 1, - i, 0)

e° = (0; 0, 0, 1)

As impulsões são dadas por:

p p » (E; |p | sin 8, 0, |pj cos 8)

• (E; - |p |sin 6, 0, - [p | cos 6)

Ay » (0; |p | sin 0, 0, |p | cos 6)
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b) Resultados?

~

e+* <P2) . Pt = t~ (P2> . p - 0

e°* (P2) • P4 - 2 |pj E/m

+ * - * + * _ *
c . e+ (p ) = e . e_ (p ) * e . e_ (p ) «e . c+ (p )

- | (cos e +

*
e . e_ (p ) - z . e+ (p ) B e . c+ (p ) » e . e_ (p )

= | (cos 0 - 1 )

c+ * eo* (P»} = e" * eo* (p
2
) =~ãm8in Q = ~ e~- eo* (p,}

- - e+. eo* (p2)

e° ..£.* (P,) - e° . c+* (p2) = ̂  sin 6 = - e° . G +* (PJ)

- - e° . e_ (P2)

e° • eo* (P,} " " I COS 8 =" e° * V (pt}

e+ . A = -^ |p | sin e » - c" . A

e° . A - - | P | cos 6

* * 1 -•"* |« + E 2)
• * HI

e+* (P^ • e / (P2) - e_* (P^ • e_

«o

(Pj) - c_* (p2) - z* (px) . e+* (p2) - 0

ÍP,) • t* (P2) -eo* (Pj).«/(pf) -e+* (^). t* (p
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