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Sumário

Neste trabalho apresentamos uma análise independente de modelo
para a dependência energética da inelasticidade, a partir de dados ex-
perimentais de reações inclusivas do tipo pp -* cX (c= TT*, Á'* e p*).

A inelasticidade é usualmente definida como a fração da energia usada na
produção múltipla de partículas em uma colisão hádron-hádron.

Tanto em física de raios cósmicos como de aceleradores, uma ampla gama
de modelos de interações liadrônicas depende fortemente desse parâmetro e
de seu comportamento com a energia, que até o presente momento continua
em aberto. Neste trabalho procuramos abordar a questão da dependência
com a energia das inelasticidades parciais de pions, káons e (anti)próton de
uma maneira independente de modelo, a partir de dados experimentais de
reações inclusivas iniciadas por colisões pp (i.e. pp —» cX, c = it*, K^% p*),
e a partir dos resultados obtidos estimar o comportamento da inelasticidade
total.

A inelasticidade média (kc) pode ser calculada por:
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7T+

K-
K+
V

at
0.1044
0.0845
0.0137
0.0177
0.0069

« 2

-0.0393
0.1775
-0.0303
-0.0360
-0.0208

0.1524
0.1642
0.1599
0.0776
0.1742

a4

0.1193
0.1949
-0.1765
0.4227
-0.4616

« 5

0.1416
0.1451
0.1473
0.0818
0.2590

a6

0.0652
0.1264
-0.2226
0.2601
-1.0387

Tabela 1: Parâmetros das eqs.(5)-(6) obtidos por fit de dados experimentais
de multiplicidade média e seção de choque inclusiva.

dcrc/dy é a seção de choque inclusiva (integrada sobre pr) e (mx) = (mj? +
(PT) y^2 é a massa transversal média (todas as variáveis dadas no cms).

Assim, dados (pr) como função de s e l/<7,n dcrc/dy como função de s e
y podemos calcular a inelasticidade parcial média de uma dada partícula c
produzida, usando eq. 2.

Visto que os dados de seção de choque inclusiva medidos no ISR são dados
em termos de seção de choque invariante Ec&cr/dPp e não como dac/dy,
optamos por um fit simultâneo envolvendo dados disponíveis em termos de
y [1], dados de dac/dy\ „ obtidos das refs.[2, 3] e dados de multiplicidade
média [4, 5] da produção de c, já que

_l_derc

Jo <Tin dy

A expressão utilizada no fit foi

/•!""« i dac ,
/ —i~dy -

Jo <7,-n dy
(4)

~ ^ = A {exp [-(» + yo)72a2] + exp [-(y - yo)2^}} (5)

onde
A = ai In
y0 = i3ln
a = a5 In i +

(6)

Então, admitindo que as parametrizações podem ser extrapoladas para
altas energias de um modo aceitável, calculamos as inelasticidades parciais
para JT*, K* e p* pela eq. 2 e respectivos fits. O resultado é mostrado na
Fig. 1.
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Figura 1: Inelasticidades parciais e total.

A curva fcf^(a( é simplesmente a soma das seis inelasticidades parciais
calculadas e praticamente corresponde à inelasticidade total das partículas
carregadas. A curva pontilhada ktDlai é uma estimativa para a inelasticidade
total que inclui a produção de partículas neutras. Essa estimativa foi feita
baseada nas seguintes hipóteses:

3) *:„ =

1) *„.=(*,+ +

fcK+ + kK-\ A)k

,-)/2; 2)*A,

fcp; 5) „. = 2/3(fcp

As hipóteses 1, 2 e 4 surgem naturalmente; ao contrário, 3 e 5 exigem alguns
comentários. A forma da distribuição em rapidez do méson rj é muito similar
àquela dos káons a i/s = 27.5 GeV, mas (n)^ ultrapassa («)K± a energias
do Collider. Portanto, a asserção 3 pode possivelmente subestimar kv. A
asserção 5 foi exclusivamente baseada nos dados de multiplicidade média
medidos para as energias do Collider.

Apesar da precariedade das hipóteses 3 e 5, a estimativa de ktotai apresenta
um crescimento inequívoco com a energia.

Na Fig. 2 mostramos nosso resultado para a inelasticidade total com-
parado com aqueles fornecidos por outros modelos: Estatístico, estatístico
modificado, minijet e KNP [6]. Os pontos "experimentais" são valores cal-
culados por nós a partir de dados de fluxo nucleônico e livre caminho médio
medidos pelos experimentos Akeno e Fly's Eye.
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Figura 2: Comparação com alguns modelos.
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