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1. Aumento de estranheza

O tópico desta apresentação pertence às coiisíões de íons pesados a altas energias.

Várias experências deste tipo estão em curso agora no S.P.S. (Super Proton Synchro-

ton) do CERN e no A.G.S. (Alternating Gradient Synchroton) em Brookhaven, nos

Estados-Unidos.

A imagem que nos nos fazemos agora deste tipo de colisõe s (particularmente nas

energias do CERN) é a seguinte. No centro de massa nucleon-nucleon. ver-se-ia (fig.

1)

• Dois núcleos com contração de Lorentz aproximando-se

• Colisões primárias quando os núcleos se encrontram. Isto produze um certo

número de novas partículas

• Um gás quente de partículas no meio dos dois núcleos afastando-se um do outro.

A pergunta que nos interessa muito agora é a segui i te: c que é esse gás? E ma-

téria hadrônica quente? ou um plasma de qu .rk-gluon (a saber matéria hadrõnica

desconfinada). Também, como se pode distinguir um do outro?

Talvez da maneira seguinte. É difícil criar partículas estranhas durante colisões

proton-proton. Por exemplo, a razão o/(po + u ) = 5 % numa colisão pp a energias no



Figura. 1: Evolução esquématica de um* colisão ?e ions pesados a alta energia.

laboratório, de 25 GeV a 1.3 TeV [1,2], apesar do <j>, peuj terem massas quase iguais.

Por outro lado. num plasma de quark-gluon, muitos pares ss e gluões poderiam ser

criados e dar origem a partículas estranhas durante a hadronizaçâo [3]. Por exemplo

(num modelo um pouco otimista [4]) */(/*>+w)pHM - ( 6 - 10)$>/(/>o+^)Ipp. A idéia

de medir a razão o/(po + w) como sinal da formação de um plasma de qu&rk-gluon

foi sugerida primeiro por A.Shor [5].

2. Os dados de NA38 [6]

Isto conduziu a colaboração NA38 a tratar de medir a razão <t>f{f>o + -•) em co-

lisões de ions pesados. Seu arranjo experimental é o seguinte. A esquerda, na fig.2.

o feixe de ions (oxigênio ou enxofre) incide sobre o alvo (urânio geralmente). Depois

há um calorímetro electromagnetico para medir a energia transversal da colisião , um

absorvedor para parar partículas (fora dos muons) e um espectrômttro para dimuons

que dá a massa invariente e o momento de cada par de muons. Olhando as desinte-

Figura 2: 0 arranjo experimental de XA3S (não em escala).



grações dos <f>e fo + u em dimuons, eles obtiveram os dados apresentados abaixo nas

figuras 3a para o $/(po+w), 3b para o <f>/contimuoe-lc para o (po+u)/continuo. Et é

a energia transversal das colisiões: espera-se que quanto maior for Et durante uma co-

lisão, maior será a densidade de partículas atingida pela maioria entre os dois núcleos

(e as chances de criar o plasma), bestes dados, o fundo (por exemplo 7r+-+ —* / Í~/ Í + )

foi subtraído. O continuo vem de pares Drell-Yan (qq —* /<+/i~).
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Figuras 3a-c: Os dados de NA38 (O+f:
quadrados: S+U: triângulos) e ajustes
teóricos.
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Estes dados, particularmente o aumento de o em função de E., significaria que o

plasma de q :ark-gluoii já foi criado? No que segue, vou discutir iüto e apresentar uni

trabalho que fiz com II. Heiselbers. A ênfase será sobre as idéias físicas, um modelo

mais detalhado é devesenvolvido e::i [7].



3. Um modelo teórico

Depois das colisões primárias nucleon-nucleon quando os núcleos se encontram,

um certo número de partículas são criadas. Para os ç ou po + u/, chamo esse número:

N+{to) ou iVpa+^fo). Estes números mudam com o tempo: partículas podem ser

absorvidas ou re-criadas em colisões secundárias, na matéria entre os núcleos. Então,

a mudança do número de mesons vetores AV por volume e tempo é a soma de um

termo que representa a recriação (o que chamo Rv) menos um termo que representa

a absorção (o que chamo Ay):

dNv r~* x^
( i ) ( ) { ) Y ( ) { ) ( ) ( 1 )

vTti reprensenta a velocidade relativa das partículas incidentes, os a são seções de

choque, e os p(x), densidades.

A primeira coisa a notar é que NA3S só apresenta 4>/(PQ+ÍJ) para partículas com

um grande momento transversal, pt > 1.1 GeV. Aquelas partículas são difíceis de

criar porque se precisa muita energia, então espera-se que o termo de re-criação seja

muito menor que o de absorção : Rv « Ay. Neíte caso, pode-se facilmente integrar

(aproximadamente) eq.l, obtendo-se

Então.

4/[po + -/)(í) ~ o/(p0 -r -,-)(ío) * e- ( ' ^ -< T^ ) x <" t l :- ' o ) (3)

Para obter uma ordem de grandeza, tomemos [S] a*bs ~ S - 10 mb, a"^ ~ 25 - 33

mb, p ~» 0.17/m~3 e (f — i0) ~- õfm (isto é o tempo característico para que uma

onda de rarefaçào viaje uma distança de 3 fm, igual ao rato do o\êgenio). Obtemos

4>l{Po •!" - ) (0 ~ (2 - S)< /̂(po + w)('o)- (F.^pera-se que <t>/{po + w)(<o) seja 'gual à

produção a Et = 0, quando ha nem absorção nem recriação.) Este aumento de um

fator 2-S. concorda com os dados experimentais na figura 3a. onde um aumento de um

fator 3 é observado. (As curvas descrevem o resultado de um modelo mais detalhado

para calcular AV(0 ["]•) Em resumo, o aumento de Q((po + *•) com Et podtria vir

so do fato que a seção de choque para absorção do ^ c menor qut a do ptí ou .*•.



Se os ò fossem unicamente ah?orvidos, esperar-se-ia que ^/continuo «lecrescesse

com £,. (Quando maior for £,, maior será a densidade c a absorção). Não é o que se

vê na figura 3b. Então o que se passa? Qual ê o fenômeno que se opõe à absorção?

Os dados de NA38 tem um corte em pt. Somente partículas com pt > 1.1 GeV

são contadas. Mas se sabe experi mental monte que a distribução ern pt se alarga em

colisões núcleo-núcleo quando Et aumenta (fig.4a). Então quando se faz um corte em

Pi, se conta mais e mais partículas a medida que Et aumenta (fig.4b). Este aumento

(artificial) se opõe à absorção . Supondo que a distribuçáo em pt seja da forma

Cftrt*

Figura 4: a) A distribução em p, se alarga com Et crescendo b) Com um corte fixo. contam-M mais

e mais partículas com E, crescendo.

dN/pt dpt oc e~^E'^mv+p2', onde mv é a massa do meson V e 3 decresce com Et (i.e.

a distribução se alarga), a eq. 2 se torna

(•»)Ny(t) -v :\V(ío)e"?-'

Podemos omitir a absorção para os o, neste caso

,v e-lJi£7")-^E.«oH>/i+i.il ^ 15 _ 2.5 (5)
conímuo

Para obter esta ordem de grandeza, usamos o fato que a mudança máxima de 3 ex-

perimentalmente é *v -1 até -2. Este aumento de um fator 1.5-2.5 concorda com os

dados experimentais na fig. 3b. (As curvas representam um modelo mais detalhado

[7].) Para o p» + u;, não se poàc omitir a absorção . E possível que a absorção



soja «^j'liiibratl.i p<!o an: > ten to fiei partículas devido ao corte. Neste caso. a curva

{(>,, + ^ if continuo f-rn função '!•: Et seria plana. Isto é o «JIIV -:<r pu«ir- v'í>?trr nutn

nu»«lrl(i mais ileta!h«vío [7] (cirvas na figura 3c) e também o v^:>: iiuiicazsi os dados

(pontos r.a mama tiguraj. Km rtsnmo, o corte nos dado* cansn '-•*." aumfutu artificial

df. estrcr.hr.za qut. yo'l'.ria explicar o aumento dt ç/(continuo) t: -.quíUtrar a absorção

no caso do fo eu/.

4. Conclusão

Part concluir

• Absorção mais corte podem explicar os dados de NA3S. Não precisa-se, nem

espera-se, um aumento de estranheza {Rv << Av).

• Se não houvesse um corte, um aumento de est anheza seria possível (/?;- > Av)

• Na estimativa o/(po + '̂)p»2jrna ~ ó/(po + *j)pp, supõe-se que o equilíbrio térmico

e químico é obtido. Isto não é o caso de partículas com grande p:. Então ,

quando há um corte, não sabemos qual é o coeficiente de proporcionalidade

entre ol{p0 + _• 3Jma e <?/•>.'•;, -f *s)PP. poderia ser ~ 1 (i.e. nenhum aurr.ento de

estrer/aeza na presença de um plasma). A medida de 4>[(Po — —') c°m -rn corte

poce ser uma maneira errada de buscar a formação de um plasma.

• A medida de outras razoes com partículas estranhas foi realizada em outras

experiências no CERN. WAS5 [9j obteve nenhum aumento de estranheza em

A/r e Ã / T com um corte p: > 0.9 GeY: isto poderia ser porque o A te:n uma

masia e seção de absorção comparáveis ao p ou W«J (para eles, absorção e cortf» se

equilibram). NA35 [10] observou A/z, A / T e KQS/~ com um corte de ordem 0.5

GeY. 0 desafio agora é de compreender porque eles obtiveram nenhum aumento

de estranheza em colisões O-M* e um aumento em colisões S-S.
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