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Resumo 

O tratamento teórico do espalhamento elástico de hádrons em altas energias constitui 
um problema em aberto, tanto para a teoría quántica de campos das interagóes fortes, a 
Cromodinámica Quántica (QCD), quanto para as diferentes abordagens fenomenológicas. 
Neste trabalho apresentamos um estudo sobre o problema inverso do espalhamento elástico 
de hádrons ñas representagóes de parámetro de impacto e eiconal, específicamente, so
bre a extragáo empírica das fungóes de perfil, recobrimento inelástica e eiconal a partir 
dos dados experimentáis e com base somente em principios e teoremas gerais em altas 
energias (independentes de modelo). Por condigáo de aplicabilidade e interesse atual o 
estudo é restrito ao espalhamento elástico próton-próton na regiáo de energias de centro 
de momentos 19.4 a 62.5 GeV. Em particular, é introduzida urna nova representagáo para 
a Fórmula da Parte Real de Martin, independente de invariáncia de escala e adequada a 
parametrizagóes empíricas de dados experimentáis. Através dessa representagáo e de duas 
outras parametrizagóes empíricas desenvolvidas previamente (vinculada e nao-vinculada), 
determinam-se varias características da fungáo de recobrimento inelástica e da parte ima
ginaria da fungáo eiconal (opacidade) no espago de momento transferido, destacando-se: 
(1) evidencia de um efeito periférico (“cauda”) na fungáo de recobrimento inelástica na 
regiáo de parámetro de impacto ácima de 2 fm; (2) desenvolvimento de parametrizagóes 
analíticas para essa fungáo indicando componentes gaussinas com centros em 0.0, ~ 0.7 
e ~ 1.3 fm; (3) evidencia de um zero finito (troca de sinal) na fungáo opacidade no 
espago de momento transferido; (4) desenvolvimento de parametrizagóes empíricas para 
essa fungáo indicando fatores de forma tipo produto de dois monopólos com parámetros 
vinculados (e nao dipolo) e um termo com zero; (5) estudo detalhado da determinagáo da 
fungáo opacidade no espago de momento transferido através da abordagem semi-analítica 
(métodos semi-analítico, de termo explícito e de termo explícito condicionado). Discutem-
se também implementagóes que possam ser introduzidas em modelos eiconais, em especial 
inspirados em QCD, a partir dos resultados empíricos obtidos nesse trabalho. 
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Abstract 
The theoretical description of high-energy elastic hadron scattering constitutes an open 
problem in both, the underlying quantum field theory of strong interactions (QCD) and 
the phenomenological context. In this work the inverse problem in elastic hadron scat-
tering is discussed in the impact parameter and eikonal frameworks, specifically a study 
on the empirical extraction of the profile, the inelastic overlap and the eikonal functi-
ons, from the experimental data and some principles and high-energy theorems (model 
independent). The analysis is limited to elastic proton-proton scattering in the center of 
momentum energy interval 19.4 - 62.5 GeV. In particular, a novel representation for the 
Martin’s Real Part Formula is introduced but without the scaling property and suitable 
for empirical analysis. By means of this representation, and two other parametrizations 
previously introduced (constrained and unconstrained), several properties of the inelas-
tic overlap function and the imaginary part of the eikonal (opacity) in the momentum 
transfer space are determined, in special: (1) evidence of a peripheral effect (tail) in the 
inelastic overlap function in the parameter impact space above 2 fm; (2) development of 
analytical parametrizations for this function leading to three gaussian components with 
centers at 0.0, ∼ 0.7 and ∼ 1.3 fm; (3) evidence of a finite zero (change of sign) in the 
opacity function in the momentum transfer space; (4) development of empirical parame-
trization for this function consistent with form factors as a product of two monopoles with 
constrained masses (not a dipole type) and a term with zero; (5) detailed discussion on 
the determination of the opacity function in the momentum transfer space through the 
semi-analytical approach. The applicability of these empirical results in the development 
of eikonal models (mainly those inspired in QCD) is also discussed. 
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Cap´ıtulo 1 

Introdu¸c˜ao 

No modelo padráo de partículas elementares as interagóes fundamentáis da natureza sao 
divididas em: eletromagnéticas, tracas e fortes (nao sendo incluidas em seu contexto a in
teragáo gravitacional). Em particular, as interagóes eletromagnética e fraca sao entendidas 
atualmente como manifestagóes diferentes de urna interagáo fundamental denominada ele-
trofraca e que juntamente com a interagáo forte constituem os pilares fundamentáis para 
compreensáo de fenómenos físicos ocorridos em escalas de comprimentos ~ 10-15 m. 
Em Teoría Quántica de Campos, a intensidade de urna interagáo é descrita em termos 
de urna constante de acoplamento, a qual depende de grandezas cinemáticas, tal qual 
o momento transferido no processo de espalhamento, q2. No caso das interagóes eletro
magnética e fraca vé-se que tanto ae¡ (acoplamento eletromagnético puro) quanto aw 
(acoplamento fraco puro) apresentam dependencia suave e náo-divergente em q2 , o que 
nao é o caso de as (acoplamento forte). Essa característica da constante de acoplamento 
forte está diretamente associada á idéia de liberdade assintótica e do confinamento de 
quarks, as quais tornam a Cromodinámica Quántica (QCD), a teoría de campos das 
interagóes fortes, essencialmente distinta das demais interagóes (ñas quais nao ocorre con
finamento). A existencia de confinamento na QCD está diretamente associda ao fato de 
esta ser urna teoría de calibre náo-Abeliana [1, 2]. 
Na QCD, a constante de acoplamento, as(q2), cresce com a diminuigáo do momento 
transferido na colisáo (aumento da distancia de interagáo) e decresce com o aumento 
deste (diminuigáo da distancia) [2, 3]. Assim, no regime de pequeños momentos transferi
dos tem-se o problema intrínseco de que as assume valores ~ 1.0 e portanto, a abordagem 
perturbativa, nessa regiáo, é formalmente inaplicável. Por outro lado, o mesmo nao ocorre 
na regiáo de grandes momentos transferidos, na qual as assume valores típicos ~ 0.1 e a 
abordagem perturbativa é assegurada. 
O problema fundamental do estudo das interagóes fortes é a ocorréncia de aspectos per-
tubativos e náo-perturbativos de maneira atrelada. Em principio, é formalmente possível 
construir urna estrutura na qual a informagáo da parte náo-perturbativa seja incorporada 
em vértices e propagadores da expansáo perturbativa, como já ressaltado por Brodski [4]. 
No entanto, apesar de progressos recentes obtidos nesse contexto, a maneira exata de in
corporar aspectos náo-perturbativos numa abordagem a la Feynman ainda é desconhecida. 
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É devido a esse caráter da QCD que se nota a dificuldade de tratar problemas como 
o do espalhamento elástico difrativo de hádrons (o processo cinemático mais simples), 
urna vez que neste ocorrem dois regimes de interagáo distintos: (i) o regime suave (soft), 
no qual as partículas interagem a grandes distancias e a abordagem é essencialmente 
náo-perturbativa; (ii) o regime semi-duro (semi-hard), em que a abordagem perturbativa 
da QCD torna-se aplicável em certas regióes cinemáticas. Desse modo, estabelece-se um 
problema de solugáo nao-trivial, qual seja: construir, no ámbito da QCD, um formalismo 
adequado para o tratamento da transigáo dos regimes soft e semi-hard, para com isso 
obter a compreensáo completa dos fenómenos difrativos elásticos em altas energias [5]. 
Nesse tocante, tem-se buscado, ao longo dos anos, obter descrigóes fenomenológicas ade-
quadas dos processos difrativos em altas energias através de modelos e esquemas náo-
perturbativos de cálculo. Varios modelos para o estudo do problema do espalhamento 
elástico de hádrons tem sido propostos desde a década de 60, os quais, na maioria dos 
casos, sao construidos com base na chamada representagáo eiconal (unitarizada por cons-
trugáo). Mas além dos modelos eiconais, o outro esquema náo-perturbativo de cálculo da 
QCD, o cálculo na rede, tem sido bem sucedido no estudo da espectroscopia de hádrons, 
porém urna abordagem para o espalhamento nesse contexto ainda nao foi estabelecida. 
Dessa forma, até o momento, o estudo do problema do espalhamento elástico através 
de modelos unitarizados tem-se mostrado a melhor alternativa para a construgáo de um 
formalismo adequado que possa permitir conexóes futuras com a QCD. 
Através de abordagens geométricas, de troca (embasadas no formalismo de troca de tra-
jetórias nos diagramas de Chew-Frautschi [5, 6]) ou híbridas, inúmeros modelos nessa 
representagáo apresentam boas descrigóes dos dados experimentáis e previsóes distintas 
para experimentos futuros (BNL - RHIC e CERN - LHC) [7]. Com isso, tem-se estabe-
lecido um cenário complexo em física de hádrons, no qual ocorrem múltiplas descrigóes e 
previsóes. Desse modo, surgem as questóes: qual o modelo? Como discriminar os mode
los existentes que apresentam descrigóes similares dos dados experimentáis, porém com 
concepgóes físicas distintas? 
Nesse ponto, entendemos que análises independentes de modelo e somente embasadas 
em principios gerais e teoremas de altas energias, possam trazer informagóes ao cenário 
atual de estudo do problema do espalhamento elástico difrativo de hádrons, fornecendo 
informagóes empíricas que auxiliem na construgáo de modelos realísticos/consistentes e 
numa possível conexáo futura com a QCD, como ressaltado por Fiore et al. [7]. 
Nesse sentido, apresentamos aqui um estudo sobre o problema inverso do espalhamento 
elástico difrativo de hádrons e sobre a análise independente de modelo, segundo tres pa-
rametrizagóes empíricas para a amplitude elástica (as quais denominamos variantes), 
dando énfase á parametrizagáo da amplitude elástica proposta com base na fórmula de 
Martín. Essa análise compreende o estudo de propriedades empíricas de fungóes utiliza
das em abordagens de modelos, tais quais a fungáo de recobrimento inelástica e a fungáo 
opacidade no espago de momento transferido. Além disso, o estudo compreende a inves-
tigagáo de questóes importantes no ámbito fenomenológico do espalhamento hadrónico, 
tais como as contribuígóes das partes real e imaginaria da amplitude fora da regiáo frontal, 
a existencia de zero na fungáo opacidade no espago de momento transferido e a presenga 
de contribuigóes periféricas significativas no cómputo da probabilidade total de interagóes 
inelásticas. 
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Como parte dos estudos realizados refere-se á análise estatística de dados experimentáis 
de segóes de choque diferenciáis, frisamos que nessa dissertagáo foram utilizados os con
juntos de dados dessa grandeza disponíveis até o presente, seguindo o criterio de selecionar 
apenas os conjuntos de dados com o maior número de pontos por intervalo de momento 
transferido. Isso restringe básicamente a análise ao estudo das segóes de choque diferen
ciáis próton-próton (foram excluidos os dados de reagóes como anti-próton-próton, píon-
próton, etc), obtidos nos experimentos CERN-ISR e CERN-SPS e no Fermilab (energias 
de 19.4, 23.5, 30.7, 44.7, 52.8 e 62.5 GeV no sistema de centro momentos). Nesse con
texto, entendemos que os experimentos de espalhamento próton-próton a 200 - 500 GeV 
no Relativistivc Heavy Ion Collider (RHIC), Brookhaven National Laboratory, pela cola-
boragáo pp2pp [8], e a 14 TeV no Large Hadron Collider (LHC), CERN, pela colaboragáo 
TÓTEM [9], auxiliaráo no desenvolvimento de análises empíricas e, por conseguinte, no 
desenvolvimento de modelos mais realísticos visando urna possível conexáo com a QCD. 
O texto é apresentado com a seguinte estrutura. Nos capítulos 2 e 3 apresentamos aspec
tos básicos e introdutórios: no capítulo 2 tratamos das representagóes de parámetro de 
impacto e eiconal, obtidas no contexto da mecánica quántica náo-relativística, no limite 
de altas energias e na aproximagáo semi-clássica; no capítulo 3 revisamos o formalismo de 
difragáo múltipla de Glauber, ressaltando aspectos de alguns modelos eiconais de interesse 
neste trabalho. No capítulo 4 apresentamos os dados experimentáis utilizados de segóes 
de choque total e diferencial e parámetros p, de espalhamento elástico próton-próton. 
Nos capítulos 5 a 8 tratamos de tópicos específicos da pesquisa e dos resultados obti
dos: no capítulo 5 discutimos o problema inverso do espalhamento e abordamos duas 
parametrizagóes estudadas previamente (variantes 1 e 2); no capítulo 6 introduzimos a 
representagáo para a fórmula de Martín (variante 3) e descrevemos os ajustes (redugáo 
de dados) e resultados; no capítulo 7 tratamos da determinagáo empírica das fungóes 
de recobrimento inelástica e opacidade no espago de momento transferido; no capítulo 8 
apresentamos as conclusóes e consideragóes fináis. 
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Capítulo 2 

Representagóes de Parámetro de 
Impacto e Eiconal 

Nesse capítulo apresentamos as bases das representagóes de parámetro de impacto e ei
conal, deduzidas no contexto da mecánica quántica náo-relativística, no limite de altas 
energias e aproximagáo semi-clássica. Veremos que, por meio dessas aproximagóes, as 
expressoes dos observáveis físicos de interesse (segóes de choque) e a amplitude de espa-
lhamento obtidas através do método de ondas parciais passam a ser expressas em termos 
de transformadas de Fourier no plano de parámetro de impacto (grandeza semi-clássica) 
e da chamada fungáo eiconal. Comegamos abordando o problema do espalhamento de 
duas partículas no sistema de centro de massa. 

2.1 Espalhamento Elástico 
O espalhamento elástico representa o processo cinemático mais simples existente na na-
tureza, posto que há conservagáo de todos os números quánticos na transigáo do estado 
inicial para o estado final [5]. No entanto, mesmo a formulagáo teórica mais simples de tal 
processo depende de aproximagóes que, em geral, sao feitas pelo fato de desconhecermos 
a fungáo de onda na regiáo de interagáo. Desse modo, precisamos trabalhar com estados 
assintóticos (a que se tem acesso em experimentos). Mas, além disso, existe também o 
problema de nao conhecermos, no caso das interagóes hadrónicas, a forma funcional exata 
do potencial de interagáo entre as partículas. 
Ainda assim, é possível estudar o espalhamento elástico de duas partículas sob o prisma da 
mecánica quántica náo-relativística considerando algumas hipóteses básicas que simplifi-
cam o problema e poupam-nos de tratar da questáo de espalhamentos múltiplos, interagóes 
entre spins, etc. No que segué apresentamos as hipóteses necessárias para simplicagáo do 
estudo do espalhamento de duas partículas [10, 11, 12]. 
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6 2.1 Espalhamento Elástico 

2.1.1 Hipóteses Básicas 

Apresentamos abaixo as hipóteses assumidas no tratamento que segué: 

1. As partículas interagentes nao possuem spin. 

Isso ajuda na descrigáo do problema, urna vez que o acoplamento entre spins das 
partículas modifica a Hamiltoniana e introduz termos que alteram a energía do 
sistema de acordó com posigóes relativas de spin. Porém, é sabido que os efeitos 
oriundos de interagáo entre spins no espalhamento próton-próton, por exemplo, 
podem produzir contribuígoes expressivas para a segáo de choque [13], as quais 
aínda nao encontram explicagáo completa no ámbito da QCD. 

2. As partículas nao possuem estrutura interna. 

O fato de nao considerarmos (inicialmente) a estrutura interna das partículas in
teragentes reflete o fato de estarmos interessados apenas, num primeiro instante, 
em descrever a fungáo de onda espalhada pelo alvo numa regiáo longe do local 
de interagáo. Essa hipótese decorre do fato de o espalhamento elástico preservar 
a estrutura interna das partículas. No mais, pode-se considerar a estrutura in
terna das partículas interagentes através da introdugáo de fatores de forma na segáo 
de choque, os quais fornecem informagáo sobre a estrutura interna das partículas 
colidentes. De fato, como mostraremos, um de nossos objetivos é a obtengáo de 
informagáo empírica sobre esses fatores de forma. 

3. O alvo é fino o suficiente para que nao ocorram múltiplos espalhamentos. 

Urna partícula do feixe incidente que atinge o alvo é espalhada por urna partícula 
alvo urna única vez. Essa hipótese exime-nos de considerar efeitos de múltiplos 
espalhamentos. No entanto, no capítulo 3 mostramos que no regime de altas energías 
e de pequeños comprimentos de onda para a partícula incidente é possível considerar 
o efeito de espalhamentos múltiplos, através do formalismo de difragáo múltiipla de 
Glauber [14]. 

4. Efeitos de coeréncia entre fungóes de onda espalhadas sao desprezados. 

Essa hipótese permite que tratemos o problema observando apenas o espalhamento 
de duas partículas (1) e (2), ao invés de tratar todo o feixe, urna vez que nesse caso 
o fluxo espalhado por N partículas alvo é igual a N vezes o fluxo espalhado por urna 
única partícula alvo. 

5. O potencial de interagáo de duas partículas interagentes, (1) e (2), depende apenas 
da distancia relativa entre elas. 

Isto é, temos um potencial do tipo V = V(|ri — r2 | ) , desse modo o problema de 
duas partículas reduz-se ao problema de urna única partícula no centro de massa de 
(1) e (2), com massa reduzida ¡i, e sujeita a um potencial V(r), como mostraremos 
na segáo 2.2.1. 
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2.1.2 Correntes de Probabilidade e Secóes de Choque 
A grandeza física mais importante do espalhamento é a segáo de choque, visto que ela 
representa a probabilidade de ocorréncia do espalhamento. Em particular, estamos in-
teressados em caracterizar a ocorréncia de eventos detectáveis por unidade de ángulo 
sólido, a qual é representada pela segáo de choque diferencial. Definindo como diregáo 
de incidencia do feixe de partículas incidentes o eixo Oz, vemos que para urna dada den-
sidade de corrente incidente (fluxo por unidade de área perpendicular por unidade de 
tempo), j i n c , o número de partículas espalhadas por unidade de tempo, e detectadas num 
ángulo sólido dQ (determinado pelos ángulos polar, 9, e azimutal, (f>), longe do ponto de 
interagáo, é proporcional a j¿racdfl Logo, tem-se que 

dn = pjincdQ, (2.1) 

onde 3 = 3(9, <p) é definido como a segáo de choque diferencial do espalhamento, |^ . 
Da equagáo (2.1) tiramos que ^ tem dimensóes de área e pode ser encarada como um 
fluxo (fluxo espalhado) por corrente incidente. Em particular, recorrendo á expressáo do 
fluxo, 

d(f)esP = jesp • ñr2dü , (2.2) 

encontramos a segáo de choque diferencial elástica: 

d(T o j e s p - ñ 
—— = r . (2.3) 
díl jinc 

É comum expressar a segáo de choque diferencial em termos da luminosidade do feixe, £, 
definida como a densidade de corrente incidente, j¿rac. 
Integrando a segáo de choque diferencial em todo ángulo sólido obtemos a segáo de choque 
elástica total do espalhamento, ae¡. No entanto, de todos os processos de espalhamento 
possíveis, os eventos elásticos representam apenas um canal de reagáo acessível, de modo 
que devemos considerar no cómputo total, isto é, na probabilidade total de interagáo, a 
probabilidade de ocorréncia de eventos inelásticos, dada por <r¿ra. Com isso, a segáo de 
choque total (probabilidade total de interagáo) é dada por: 

(Tin , & el. 
&in + del = CTtot =^ 1 = 1- (2 .4) 

CTtot CTtot 

Esta relagáo expressa o principio de unitaridade, fundamental para a conservagáo de 
probabilidade em mecánica quántica e, no contexto da óptica clássica, em que se considera 
o espalhamento de luz por urna fenda/obstáculo, está diretamente ligado á conservagáo 
de energía. 
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2.2 Amplitude de Espalhamento e Funcóes de Onda 
Assintóticas 

Através do tratamento de estados assintóticos (fungóes de onda assintóticas) determina
mos a fungáo amplitude de espalhamento, a qual representa a influencia do potencial na 
fungáo de onda incidente. Consideramos a seguir o espalhamento de duas partículas no 
sistema de centro de massa. 

2.2.1 Hamiltoniana do Espalhamento 
Por meio da hipótese 4 na segáo 2.1.1 reduzimos o problema do espalhamento elástico de 
N partículas ao problema de 2 partículas: 

1 + 2 —► 1 + 2, 

o qual trataremos no referencial de centro de massa (CM) de 1 e 2. Desse modo reduzimos 
ainda mais o problema, fazendo com que a Hamiltoniana do sistema torne-se simples: 

H = -—h V(r) , (2.5) 

em que P = P i + P2 é o momento total do sistema, ¡1 = J^1"^ é a massa reduzida das 
partículas e r = ri - r2 é a posigáo relativa entre 1 e 2. 

2.2.2 Amplitude de Espalhamento 
De posse da Hamiltoniana do sistema, buscamos solugóes de estados estacionarios da 
equagáo de Schródinger 1: 

H LPkM = E Wfc(r) ; H = V2 + V(r) ; E = . (2.6) 

O estudo do problema de espalhamento de duas partículas reside no estabelecimento de 
urna condigáo de contorno apropriada (condigáo de contorno assintótica) e da descrigáo 
da evolugáo fungáo de onda estacionaria ^(r) , regida pela equagáo de Schródinger (2.6), 
a qual pode ser resolvida no caso de potenciáis estáticos conhecidos (Rutherford, Yukawa 
e outros). 
De maneira geral, num espalhamento, entende-se que o potencial atue no estado inicial 
(ondas planas em z = -00) quando da aproximagáo do pacote de onda incidente na regiáo 
de alcance de V(r) e que na regiáo longe do potencial a fungáo de onda total seja composta 
por urna parte espalhada (frentes de onda esféricas) e por urna parte nao espalhada (ondas 

1Embora adotemos o sistema natural de unidades h = c = 1 ao longo do texto, maniéremos nos 
capítulos 2 e 3 ft's e c’s por conveniencia. 
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planas nao-perturbadas pelo potencial). Assim, a fungáo de onda assintótica espalhada 
deve ter a forma: 

eikr 
tpk{r,6,tp)~ etkz + fk{9, <p) = <pinc + tpesp; r —► oo. (2.7) 

r 
A fungáo fk(0, <p) ácima é denominada amplitude de espalhamento e representa a in
fluencia dinámica gerada pelo potencial. Dessa maneira, ela carrega consigo a dependencia 
intrínseca da onda espalhada com a energia da onda incidente (oc k2) e com os ángulos 
de espalhamento, 9 e <p. 
A fungáo de onda total assintótica fica entáo dividida em duas partes: a fungáo de onda 
espalhada, dependente de fk(0, <p), e a onda incidente, onda plana livre. 

2.2.3 Secáo de Choque e Amplitude de Espalhamento 
A equagáo (2.3) mostra que podemos determinar a segáo de choque diferencial caso co-
nhegamos as correntes de probabilidade, j ¡ n c e j e s p - Mas, dadas as fungóes de onda Lpinc 
e (fesp, encontramos tais correntes fácilmente através de: 

j = — WVé-éVé*], (2.8) 

obtida através da equagáo de Schródinger e da equagáo de continuidade associada a ela. 
Aplicando essa equagáo á fungáo de onda incidente (etkz) 

hk . 
Jinc = z , (2.9) 

¡1 
e escrevendo V em coordenadas esféricas e aplicando a '^eSp{j-) (apenas a componente 
radial oc 1/r permanece, para r ^ oo) [10, 11, 12]: 

M 1 , ,n ,,o . 
Jesp = ?\fk{0,<P)\ r. (2.10) 

¡i rz 

Notemos que ao considerar a parte espalhada apenas como a oriunda de '^eSp{j-) estamos 
desconsiderando efeitos de inteferéncia entre a fungáo de onda incidente, ^¿rac(r), e ipesp(r), 
relevantes para o cómputo da probabilidade total de interagáo. Desse modo, calculamos 
neste caso a contribuigáo advinda da parte puramente elástica do espalhamento. 
Voltando á equagáo (2.3) e substituindo (2.9) e (2.10) encontramos a segáo de choque 
diferencial: 

^ = \fk(0,^)\2 . (2.11) 
díl 

Encontramos a segáo de choque elástica total integrando 2.11 em todo ángulo sólido. Vere
mos adiante como incorporar, fenomenologicamente, efeitos de absorgáo (inelasticidade) 
para obter a contribuigáo da parte inelástica na segáo de choque total, atot. 
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2.3 Método de Ondas Parciais e Defasagens 
Como dito na segáo 2.2.2, a amplitude de espalhamento representa o elemento dinámico 
da interagáo entre partículas e para encontrá-la precisamos, em principio, conhecer a 
fungáo de onda na regiáo de interagáo, V(r) ^ 0. Veremos na segáo C.2 como obté-la 
sob condigóes específicas, a saber, a de interagáo no regime de alta energía e pequeño 
comprimento de onda. 
No entanto, nesta segáo, mostraremos como obter a amplitude de espalhamento, fk(0, <p), 
através das hipóteses delineadas anteriormente, utilizando a chamada expansáo em ondas 
parciais. 

2.3.1 Ondas Parciais 
Queremos encontrar a fungáo ip(r) que obedega á equagáo de Schródinger para um poten
cial arbitrario, (2.6), mas também a condigáo assintótica, (2.7). Por simplicidade supomos 
que V(r) seja central, isto é, que V(r) = V(r). Essa hipótese facilita a resolugáo do pro
blema, pois nesse caso o momento angular é conservado e entáo as solugóes ip(r) de (2.6) 
também sao auto-fungóes dos operadores L2 e Lz. Logo, podemos encontrar urna base de 
auto-estados comuns a H, L2 e Lz, tal que: 

^ ( r ) = ^ Q m ^ f c ¡ m ( r ) ; ^Wm(r) = Rki(r) Ylm{9, <p). (2.12) 
l,m 

As fungóes (fkim(^) ácima sao denominadas de ondas parciais e a fungáo de onda esta
cionaria é representada como a composigáo de auto-estados da base {H, L2, Lz}. Com 
isso, o pacote de onda propagante na diregáo z > 0 e espalhado pelo potencial V(r), é 
entáo dado por: 

é(r t) = [ Q(k)wk(r)e-tk-ro-tuJktd3h ujk = — (2 13) 
r , y Y 2/i , • 

na qual g(k) é fungáo bastante localizada na regiáo k = k0 (o pacote possui urna pequeña 
dispersáo em energías em torno de E = h2kQ/2/i) e vai a zero ñas demais regióes. 

2.3.2 Equacáo de Schródinger para Potencial Central 
Introduzindo a hipótese de potencial central em (2.6) e usando a decomposigáo (2.12) po
demos reescrever a equagáo de Schródinger usando o operador Laplaciano em coordenadas 
esféricas e identificando os auto-valores do operador L2, /(/ + l)h2. Logo, obtemos: 

7T2 r ^ 2 ^ ^ ( r ) <fiklm(r) = E ipiclmi*)- (2-14) 

Através dessa equagáo trataremos o problema do espalhamento elástico sem absorgáo 
de partículas e na segáo 2.3.4 introduziremos, fenomenologicamente, efeitos de absorgáo 
considerando potenciáis complexos (modelo óptico). 
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2.3.3 Espalhamento Elástico Sem Absorcáo 

Estrategia para obtencáo de fk(9,Lp) 

A fim de determinar a influencia do potencial na fungáo de onda estacionaria, <fk(r), 
faremos duas análises da equagáo (2.14): (i) estudaremos o comportamento assintótico 
das ondas parciais livres, para as quais V[r) = 0 (e que denotaremos por ^ ^ ( r ) ) ; (ii) 
estudaremos, para um potencial central arbitrario, V(r), o comportamento assintótico 
de ondas parcias “náo-livres”, ipkim(^)- Comparando entáo o comportamento das ondas 
parciais nos dois regimes encontraremos o efeito do potencial sobre as fungóes de onda, 
<£fc(r), e poderemos entáo determinar a amplitude de espalhamento. 

Ondas Parciais Livres 

Analisando agora o caso com V(r) = 0 (partícula livre em coordenadas esféricas) na 
(2.14), encontramos as solugóes para parte radial da fungáo de onda [10]: 

RÍJ = \ jiikr) , (2-15) 
V 7T 

em que ji(kr) sao fungóes de Bessel esféricas, cujo limite assintótico é: 

ji(r) ~ — sen(fcr ); r —► oo. (2-16) 
kr 2 

E através das equagóes (2.15) e (2.16) encontramos o limite assintótico das ondas livres: 

(°) ( a \ fi v (a \ sen(fcr ~ I ) í0 , ^ 
7T f 

Ondas Parciais Náo-Livres 

A fim de determinar a agáo do potencial na fungáo de onda, resolvemos a equagáo (2.14), 
com V(r) ^ 0, escrevendo primeiro a respectiva equagáo radial: 

— h2 d2 1(1 + l)h2 

~2JJ¿ ~áT2 T + 2fir2 ) f H 5 h V(r) Rkiij-) = ERki(r) (2-18) 

na qual aplicamos a substituigáo de variável, 

Rkiir) = . (2-19) 
r 

Com isso encontramos a equagáo para Uki{r): 

\ d2 1(1 + 1) 2a o\ 
T ü 2 1¡2 (r' ~^~ uki{'r') = 0, (2.20) 
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em que Uki(r) satisfaz a condigáo de contorno na origem, Uki(0) = 0. Fora da regiáo de 
alcance do potencial, r —► oo, 

——— h k 2Uki(r) = 0, (2-21) 

que nada mais é do que a equagáo do oscilador harmónico simples, e cujas solugóes sao 
conhecidas: 

Uki{r) = A sen(kr - a¡). (2.22) 

Nesta última a¡ representa urna fase real (em geral dependente do momento angular, /), 
da qual talaremos em seguida. A solugáo assintótica da fungáo de onda (fkim(^) fica entáo: 

<Pum(r, e,p)^A Ylm(6, <p) sen(fcr - ^ ) ■ r _, oo. t2.23) 
r 

Efeito do Potencial na Funcáo de Onda 

Comparando as equagóes (2.17) e (2.23) vemos que a primeira parece ser um caso par-
2 

deve-se ter: 
ticular da segunda, para a qual a¡ = -l-f. Dessa maneira inferimos que, num caso geral 

o¿i = 6i , (2-24) 
2 

de modo que V(r) —► 0 =̂> 5¡ = 0. Assim torna-se claro que o efeito do potencial está 
implícito em 5¡, pois quando V(r) ^ 0 temos um fator de defasagem introduzido na fungáo 
de onda náo-livre. 
Escrevendo o senos que aparecem em (2.17) e (2.23) como exponenciais complexas encon
tramos, respectivamente: 

i [2 (e -i(kr-l-f) eí(kr-l-f) \ 
ipk¡■ (r,9,tp) = -\ — Yim(9,ip) < > , (2.25) 

2 V vr I r r \ 

ÍO { e -í(kr+&i-lf) eí(kr+&i-l-f) \ 
.J-Ylm(6,<p)l- \ 

ÍO e -í{kr+&i-l-f) eí(kr+&i-l-f) 
<Pkim(r,6,<p) = -jJ- Ylm(6,<p) - : : . (2.26) 

Percebemos entáo que as equagóes ácima sao bastante parecidas, porém o termo de fase 
da fungáo de onda náo-livre “atrapalha” um pouco a simetría com a primeira equagáo. 
Mas, dado que a introdugáo de um fator de fase á frente da fungáo de onda nao altera 
os resultados físicos desejados, pois executamos apenas urna transformagáo de calibre 
(global) na fungáo de onda (e seu módulo quadrado permanece inalterado), multiplicamos 
a equagáo (2.26) por etSl. Logo, obtemos que: 

ÍO {e -í(kr-l-f) i(kr-i§) \ 
Pamir, 0,<p) = -jJ- Ylm(6,<p) l et2Sl \ (2.27) 

Através déla vemos claramente que o efeito gerado pelo potencial na fungáo de onda 
espalhada é dado pelo último termo á direta, termo com deslocamento de fase (et2á¡), o 
qual depende do momento angular / e em geral da energía. 
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Defasagens e a Amplitude de Espalhamento 

O passo final para a obtengáo da amplitude de espalhamento é comparar a solugáo geral 
assintótica, (2.7), com a solugáo assintótica obtida através da expansáo em ondas parciais, 
(2.12). Considerando agora a expansáo em ondas parciais (2.12) em termos das fungáo 
de onda (2.27), 

Jpk{r, 9,tp) = ^ cim Tpklm(r, 9, <p) , (2.28) 
l,m 

com simetría azimutal (m = 0), obtemos: 

^k(r,0) = J2ci^kio(r,0). (2.29) 
i 

Em busca dos coeficientes Q da expansáo ácima, lembramos que na ausencia do potencial 
(ou melhor na ausencia de espalhamento) a fungáo de onda, ipk, solugáo da equagáo de 
Schródinger, é urna onda plana (ékz). Logo, recobrando a expansáo [10, 15]: 

e%kz _ \ ¿ ' ( 2 / + l)ji(kr)Pi(cos9) , (2.30) 
2=0 

mas também lembrando da simetría azimutal implícita na expansáo da onda plana ácima 
(Pi(cos9) oc Yio(9,(f))), podemos mostrar que os coeficientes Q sao dados por i1 (21 + 1). 
Sendo assim, a (2.29) fica: 

Vk{r, 0) = ^ il(2l + l)ym(r, 0), (2.31) 
i 

e escrevendo explicitamente as fungóes Tpm(r —► oo,9), dadas na (2.27), e com um pouco 
de álgebra obtemos fk(9) comparando o resultado com a solugáo assintótica (2.7): 

oo 

fk(9) = —r / , ( 2 ¿ + l)Pz(cos^) [l — et2Sl] . (2.32) 
1=0 

Retomando a 2.3, integrando sobre todo ángulo sólido e usando a relagáo de ortogonali-
dade dos polinomios de Legendre [15] 

Fm{cosu)Fn{cosu)senOau = , (2. ¿ó) 
Jo 2n + 1 

26mn 

o 2n + 1 

encontramos finalmente a segáo de choque elástica total: 
oo 

(jei = — VJ(2/ + 1)|1 — et2Sl\2. (2.34) 
1=0 

Até aqui consideramos o caso de espalhamento puramente elástico, desprezando efeitos de 
absorgáo na regiáo de potencial. Veremos a seguir com introduzir fenomenologicamente 
esses efeitos. 
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2.3.4 Espalhamento com Absorcáo 
Consideraremos a ocorréncia de eventos inelásticos no processo de espalhamento, pois sa
bemos que os eventos elásticos representam cerca de somente 10% dos eventos detectáveis 
em experimentos de física de altas energias. Logo, torna-se fundamental abordar o caso 
de espalhamentos dissociativos e de produgáo de múltiplas partículas incorporando-os ao 
formalismo previo, urna vez que estaremos interessados em analisar, mais adiante, fungóes 
características do canal inelástico (fungáo de recobrimento inelástico). 
Essa extensáo será essencialmente fenomenológica e déla obteremos a segáo de choque de 
absorgáo, aabs, responsável pela probabilidade de ocorréncia de qualquer evento inelástico 
(ref. [10], apéndice B). 

Absorcáo de Partículas 

Em física de altas energias distinguimos essencialmente dois tipos de colisóes: elásticas -
ñas quais ocorre conservagáo dos números quánticos das partículas incidentes e os estados 
inicial e final sao os mesmos (só algumas grandezas cinemáticas se alteram); inelásticas -
ñas quais, em geral, há mudanga do números quánticos da partículas como um todo e os 
estados inicial e final nao sao necessariamente os mesmos [5]. 
Dessas duas classes de eventos, viemos até agora estudando essencialmente o primeiro caso, 
definido como espalhamento puramente elástico. No entanto, a partir de agora passaremos 
a considerar eventos inelásticos, a produgáo e absorgáo de partículas. O principio básico 
implícito aqui é o de que nem tudo que colide é detectado, existe urna especie de “absorgáo 
efetiva” de partículas que precisamos levar em conta, a fim de encontrar a segáo de choque 
total do espalhamento no caso mais geral. 

Onda Emergente e a Absorcáo: Abordagem Fenomenológica 

Até agora nao mencionamos um fato importante, qual seja: o de as equagóes (2.25), (2.26) 
e (2.27) possuírem termos que representam urna onda “imergente” e outra “emergente” da 
origem. A interagáo do potencial com a onda imergente e a mudanga de fase da fungáo de 
onda, implícita nos deslocamentos de fase, 5¡, pode ser entendida de maneira qualitativa 
através da análise dessas equagóes. Em particular, na (2.27) a onda emergente carrega 
um fator et2Sl dos deslocamentos de fase (considerados reais até agora), que é eliminado 
quando tiramos o módulo quadrado da parte emergente, alias nao somente nele como 
também na (2.25). Dessa forma, efeitos de absorgáo nao sao levados em conta, posto que 
as fungóes de onda livres e espalhadas pelo potencial V(r) possuem a mesma densidade de 
probabilidade (oc -p¡). Devemos entáo encontrar um meio de introduzir efeitos de absorgáo 
na regiáo de potencial, a pergunta é: como fazer isso? 
A solugáo, de caráter fenomenológico, é introduzir defasagens complexas. Dessa maneira, 
o módulo da fungáo de onda emergente, que contém o termo |et2á¡|2 produzirá um termo 
que decai exponencialmente, se lm5i > 0. Postula-se entáo as defasagens, 5¡, como com
plexas, com Imói > 0, e define-se urna fungáo rji tal que: 

í2(Re{á¡}+iIm{¿¡}) (2.35) 
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Essa notagáo simplifica as expressóes de segoes de choque que seráo obtidas e tem um 
significado físico interessante: ela representa urna especie de opacidade, a qual aparece na 
formulagáo óptica do espalhamento como a intensidade observada atrás de um obstáculo 
difrator (veja Apéndice B). 

Secáo de Choque de Absorcáo 

Recobrando a definigáo da segáo de choque elástica, (2.11), e atentando ao fato de que a 
onda absorvida é dada pela diferenga entre a onda espalhada e a onda incidente (segundo 
o principio de Babinet - Apéndice B), verificamos que a onda absorvida, obtida através 
da equagáo ((2.27)), é expressa por: 

Iabs v - ^ ( 2 / + l K , ^ í e ^ - T ) e - ^ - T ) ] 
rfc = Z, -, no\") \ Vi } • (2.36) 

Utilizando essa fungáo de onda e as equagóes (2.2) e (2.8), encontramos o fluxo absorvido: 

oo 

4)'k's = — 7 ^ ( ^ "̂  1) [1 - l^il2] i (2.37) 
^ i=o 

e por fim, recorrendo á equagáo (2.9) obtemos a segáo de choque de absorgáo [10, 11, 12]: 

4>abs vr ^ i2S 2 
(Jabs = = — / ( ¿ í + 1) [1 - le I J- (2.38) 

Lembrando que agora as defasagens sao complexas, vemos que através desse tra-
tamento, a segáo de choque de absorgáo, representando a ocorréncia efetiva de eventos 
inelásticos, depende do termo e~2Imá¡. Este, por seu turno, representa a propabilidade de 
ocorréncia de um evento elástico, ou seja, caso lmSi = 0, recuperamos o limite de espa
lhamento puramente elástico, no qual aabs = 0. Todavia, tem-se em geral lm5i > 0, logo 
(Jabs > 0. 
Veremos a seguir um resultado formal que relaciona a segáo de choque total de interagáo 
com a amplitude de espalhamento, o conhecido Teorema Óptico. 

2.3.5 Secáo de Choque Total e o Teorema Óptico 
Por fim, através de ae¡ e aabs, dadas em (2.34) e (2.38), escrevemos a segáo de choque 
total do espalhamento via relagáo de unitaridade: 

Cíoí = Cei + Cabs = j77 /.{^ + 1)-K,e{l - e l ) \ (2.39) 
1=0 

e a partir da amplitude de espalhamento, (2.32), extraímos o conhecido Teorema Óptico: 

&tot = _plm/fc(c' = 0). (2.40) 
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Esse resultado é fundamental, urna vez que relaciona a segáo de choque total de interagáo 
com a parte imaginaria da fungáo amplitude. Desse modo, se conhecemos a amplitude de 
espalhamento elástica podemos determinar todas as grandezas físicas de interesse (segóes 
de choque), através das equagóes (2.34), (2.40) e do principio de unitaridade. 
Até o presente, vimos como obter a amplitude de espalhamento e as segóes de choque 
através do método de expansáo em ondas parciais, o qual constitui um esquema adequado 
de cálculo no caso do tratamento de espalhamento em baixas energias. Porém, estamos 
interessado aqui em tratar casos típicos de espalhamento hadrónico em energias da ordem 
de dezenas de GeV, para os quais o cálculo das segóes de choque através de somas em 
momemtos angulares é inadequado. Consideraremos a seguir os resultados obtidos com o 
método de ondas parciais tomando o limite de altas energias e aproximagáo semi-clássica 
de momentos angulares. 

2.4 Limite de Altas Energias e Aproximagáo Semi-
Clássica 

2.4.1 Representacáo de Parámetro de Impacto 
Dado o alcance finito de potencial nuclear (ou hadrónico) e a expressáo do momento 
angular calculado classicamente, / = hkb (k é o momento no CM e b é o parámetro de 
impacto da colisáo), determinamos o valor máximo de momento angular permitido, lmax, 
utilizando o raio de alcance do potencial, R, o qual é dado por: lmax = hkR. Como 
em altas energias o número de ondas parciais que contribuem significativamente para o 
espalhamento torna-se grande (típicamente lmax ~ 200) e tendo em conta o passo da 
soma, Al = 1 <tí lmax, nesse regime, tomamos o limite ([11],[12]): 

i>max CÜ 

y —> / di. 
J_Q O 

Mas, além disso, podemos ainda tomar a aproximagáo semi-clássica do momento angular, 

l -\— f« kb, (2-41) 
2 

obtida no limite de altas energias (j <C 1), comparando o auto-valor do operador momento 
angular L2 (/(/ + l)h2) com o quadrado do momento angular clássico, hkb. 

2.4.2 Funcáo Eiconal 
Com isso, as defasagens discretas na expansáo de ondas parciais passam ao continuo de 
parámetros de impacto, produzindo a modificagáo: 

e2t¿¡ _^ etx(*,fc)_ (2.42) 

É importante frisar que a substituigáo i25¡ —► ix(s,b) é feita de maneira arbitraria, de 
modo que, em principio, x(s^) representa apenas urna fungáo do parámetro de impacto 
(e em geral da energía, s - apéndice A). Porém, seguindo a analogía óptica (apéndice B) 
vemos que x(s^) representa a chamada fungáo eiconal. 



2.4 Limite de Altas Energias e Aproximagáo Semi-Clássica 17 

2.4.3 Amplitude na Representacáo Eiconal 
Tendo posto isso, encontramos a seguinte expressáo para a amplitude de espalhamento 
(2.32), no limite de altas energias e na aproximagáo semi-clássica: 

f(s,9) = —- V ] ( 2 / + l){e2%&l - l)Pi(cos9) —► ik bdbPi(cos9)[l - e t x ( s ' 6 ) ] . (2.43) 

Por fim, para pequeños ángulos de espalhamento, tomamos a relagáo assintótica [5, 14]: 

Pi(cos9) ~ Jo(kb9). (2.44) 

Notemos aqui que exploramos o regime de altas energias e pequeño ángulo de espalha
mento, para o qual, em regióes longe da origem do potencial, a simetría em torno do 
ángulo polar é descrita em coordenadas esféricas e cilindricas essencialmente da mesma 
forma. Assim a aproximagáo já contém implícitamente a simetría azimutal assumida para 
o potencial V(r). Desse modo, a amplitude de espalhamento passa a ser dada por: 

f{s,q) = ik íbdbJ0(qb)[l - etx{s'b)], (2.45) 

na qual usamos a expressáo do momento transferido em pequeños ángulos, q = ksen9 ~ 
k9. 

2.4.4 Funcáo de Perfil 
Definindo-se a fungáo de perfil: 

T(s,b) = l-elx{s'b\ (2.46) 

tem-se urna representagáo da amplitude de espalhamento no espago de parámetro de 
impacto (transformada de Fourier-Bessel): 

f{s, q) = ik f bdbJ0(qb)T(s, b). (2.47) 

Por fim, por conveniencia, reescremos a equagáo (2.47) como segué: 

F(s, q) = i [ bdbJo(qb)T(s, b) ; F(s, q) = ^ ^ - (2.48) 

2.4.5 Amplitude e Grandezas Físicas 
Através da amplitude F(s,q), dada na equagáo (2.48) em termos das variáveis de Man-
delstam s e q (apéndice A), escrevemos a segáo de choque diferencial elástica: 

^- = k 2\F(s,q)\2 , 
di l 
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e escrevendo o lado esquerdo desta em termos do quadrado do momento transferido, q2, 
obtém-se (com o auxilio da (A.31)): 

^ = n\F(s,q)\2 . (2.49) 

Dessa forma, em termos da amplitude definida em (2.48) tem-se a segáo de choque elástica, 

ael(s)= í ^(S}qi)dq2 = n í \F(s,q2)\2dq2. (2.50) 

e o Teorema Óptico (2.54) é expresso por: 

<Jtot(s) = 47rImF(s, q2 = 0). (2.51) 

Por último, define-se o parámetro p, 

ReF(s,0) 
p(s) = -———-—-, (2.52) 

como a razáo entre as partes real e imaginaria da amplitude na diregáo frontal (q2 = 0), o 
qual nao representa a rigor urna grandeza física (no sentido de ser realmente medida num 
experimento), mas táo somente um parámetro de ajuste á segáo de choque diferencial 
elástica j % na regiáo de interferencia Coulomb-nuclear [16]. 

2.5 Secóes de Choque na Representagáo de Parámetro 
de Impacto 

Voltando á equagáo (2.48) e utilizando as expressóes (2.50) e (2.51), bem como o principio 
de unitaridade, determinamos as segóes de choque de espalhamento na representagáo de 
parámetro de impacto: 

<jei(s) = 2ir í \T(s,b)\2bdb; (2.53) 

CÍOÍ(S) = 27r / [2Re{T(s, b)}]bdb; (2-54) 

(?in(s) = 2n [2Re{r(s,6)} — \Y{b)\2]bdb. (2.55) 

No apéndice C mostramos que no contexto da aproximagáo eiconal de Glauber as mesmas 
expressóes para a amplitude e para as segóes de choque no limite de altas energias ocorrem. 
Porém, no caso da aproximagáo de Glauber há a conexáo direta da fungáo eiconal com o 
potencial de interagáo, o que nao ocorre aqui. 
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2.6 Funcóes de Recobrimento 
Observando a estrutura das equagóes (2.53) a (2.55) na representagáo de parámetro de 
impacto e a condigáo de unitaridade (2.4), podemos reescrever esta última em termos 
de fungóes de distribuigáo (denominadas funcoes de recobrimento) por meio dos inte-
grandos de (2.53), (2.54) e (2.55). Posto isso, tem-se as fungóes de recobrimento dadas 
por: 

Gei(s, b) = \T(s, b)\2; (2.56) 

Gtot(s, b) = 2Re{T(s, &)}; (2-57) 

Gin{s,b) = Gtot{s,b) - Gel{s,b) = 2Re{r(s,6)} - |r(s,6)|2. (2.58) 
A funcáo de recobrimento inelástica, em particular, possui a propriedade importante 
de representar a probabilidade de ocorréncia de um evento inelástico em dado parámetro 
de impacto, b, e energia, s. Podemos ver isso fácilmente escrevendo Gin(s,b) em termos 
da eiconal, x(s> b): 

Gm(s,b) = l-e-2Imx{s'b). (2.59) 

Através dessa última vemos que Gin(s,b) < 1, urna vez que lmx(s,b) > 0 (pela condigáo 
de absorgáo na regiáo de potencial - veja segáo 2.3.4). 

2.7 O Conceito de Representagáo Matemática 
Da equagáo (2.48), fica claro que a fungáo perfil e a amplitude estáo conectadas por urna 
transformada de Fourier simétrica (Fourier-Bessel). E como a existencia da transformada 
de Fourier para a amplitude (transformada inversa) é assegurada pelo fato de f(q) ser 
quadrado integrável e finita (veja que pela (2.11) ela possui valor finito), decorre do 
Teorema de Parseval [15] que a existencia de transformada de Fourier para a fungáo de 
perfil, T(s,b), é igualmente assegurada. Dado que a fungáo exponencial é urna fungáo 
inteira (analítica em todo o plano complexo) pode-se sempre expressar T(s,b) em termos 
de urna fungáo eiconal, 

T(s,b) = l-e^s'b\ 

2.8 Interpretacáo na Óptica Clássica (Difracáo de Frau-
nhofer) 

Conforme mostrado no apéndice B, no contexto da óptica clássica e no regime de difragáo 
de Fraunhofer, a fungáo de perfil é definida em termos da amplitude de onda atrás de um 
objeto, rj, pela expressáo: 

T(6) = 1 — rj(b), (2.60) 

e representa a amplitude de onda á frente do objeto (perfil do objeto). 
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2.9 Comentar ios sobre Aplicacóes do Formalismo 
Os modelos de física hadrónica apresentam hipóteses para a eiconal no espago de momento 
transferido, 

X(s,q)= ÍbdbJ0(qb)x(s,b), (2.61) 

e através de entradas para fatores de forma, amplitudes e propagadores determinam-se as 
segoes de choque (diferencial elástica e integradas). 
Urna abordagem alternativa é considerar parametrizagóes para a amplitude de espalha-
mento e realizar ajustes a dados experimentáis, de modo a obter as fungóes no espago de 
parámetro de impacto (T,Gin,x) e a eiconal no espago de momento transferido (2.61). 
Esta última é denominada de abordagem independente de modelo (problema inverso do 
espalhamento), a qual discutiremos em detalhe no capítulo 5, explicitando os principáis 
problemas encontrados e as estrategias de trabalho adotadas para esse tipo de análise. 



Capítulo 3 

Formalismo de Difragáo Múltipla e 
Modelos Eiconais Representativos 

Neste capítulo apresentaremos o formalismo de difragáo múltipla de Glauber [14], utilizado 
no tratamento do problema de espalhamentos de múltiplos corpos no regime de altas 
energias, e alguns modelos eiconais representativos, sobre os quais discutiremos os métodos 
de abordagem ao problema do espalhamento hadrónico em nivel elementar. 

3.1 Formalismo de Difracáo Múltipla 
A aproximagáo eiconal (apéndice C) constitui um esquema de cálculo apropriado para o 
tratamento do espalhamento entre duas partículas em altas energias. A sua extensáo ao 
problema de espalhamentos entre múltiplos corpos, no regime de altas energias, é o que 
se denomina de Formalismo de Difragáo Múltipla (FDM), sobre o qual talaremos a seguir. 

3.1.1 Abordagem Geral 
Ao tratar do problema do espalhamento elástico de duas partículas em altas energias 
verificamos que a influencia do potencial interagáo na fungáo de onda incidente gera um 
termo de fase proporcional á onda plana, o qual é relacionado á integral do potencial de 
interagáo, como mostra a equagáo (C.14): 

i s p ( r )~e i x ( s ' 6 ) e , k ' r ; x(s,&) = — ^ - í V(b + zúz)dz. (3.1) 

A hipótese fundamental para extensáo ao problema de espalhamento entre múltiplos cor-
pos, por exemplo um processo do tipo nucleón-núcleo, é a de que a fungáo de defasagem 
total (eiconal), oriunda de múltiplas interagóes, é representada pela soma coerente das 
fases relativas ás interagáo entre dois contituintes apenas (interagóes de dois corpos): 

Xtot(b, n , ...,rA, r1, ...,r'B) = ¿ ¿ Xjk(b - s¿ + s'fc), (3.2) 
j=1 fc=1 

21 
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em que Sjtk representam projegoes das posigoes dos constituintes dos objetos compostos 
colidentes no plano de parámetro de impacto e N\ e N2 sao os números de constituintes 
dos corpos colidentes, os quais chamaremos de A e B. 
Um ponto crucial a ser considerado é que, no caso de interagáo entre sistemas de muitos 
corpos, ocorre um termo de ligagáo entre constituintes na Hamiltoniana do sistema, o 
qual nao pode ser desprezado. Dessa forma, a amplitude de espalhamento deve conter 
a informagáo sobre o estado inicial nuclear, a qual é carregada pela fungáo de onda de 
estado fundamental dos corpos colidentes. No FDM, a amplitude de espalhamento elástica 
é escrita da seguinte forma (na representagáo de coordenadas) [17, 18]: 

h Nl N2 
FAB^)=1A / / . . . / d 2 6 e ^ b | ^ ( { r a ) | 2 { l - e ^ t } | V ' i ? ( { r J ) | 2 n ^ T T ^ f c , (3.3) 

i=\ fc=i 

na qual {rJ;fc} representam os conjuntos de coordenadas dos constituintes dos corpos A e 
B, j = 1,..., Ni, k = 1,..., N2, Í^A,B sao as fungóes de estado fundamental dos corpos A e 
B e Xtot é a defasagem total dada pela equagáo (3.2). 
É evidente da expressáo (3.3), que a determinagáo da amplitude elástica depende do 
conhecimento das densidades de probabalidade \^A\2 e IV'sl2- A hipótese de trabalho de 
Glauber é que estas podem ser encaradas como densidades de constituintes, de maneira 
tal que: 

WA? ^ ( r i , . . . , r W l ) , (3.4) 
\ÍJB\2 = QB(ri,...,rN2). (3.5) 

A suposi̧ c˜ao inicial é de que os constituintes dos corpos A e B sejam completamente 
independentes, de forma que as densidades totais sejam dadas por produtos de densidades 
individuais: 

Ni 

QA{ri,...,rNl) = '[[Qj{rj), (3.6) 
i = i 
N2 

QB(ri,...,rN2) = ]\Qk(rk). (3.7) 
fc=i 

Introduzindo a fungáo perfil total, 

Ttot(b,r1,...,rA,r'1,...,r'B) = 1 - jxt0t(b,r1,..,rAS1,.,r>B) (3.8) 
= 1 — el^j=i^k=iXjk{b-sj+sk) (3 .9) 

Ni N2 

= {1 — TT TT[1 — 7jfc(b — Sj + s'fc)]}, (3.10) 
j=l fc=l 

na qual as fungóes jjk(b — Sj-\-s'k) representam perfis associados ás defasagens provocadas 
por interagoes entre dois constituintes - “perfis elementares” [20]. Essa interpretagáo, no 
entanto, requer cuidado, pois nesse caso deve existir urna fungáo amplitude elementar 
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(associada a urna segáo de choque elementar consituinte-constuinte de valor finito) com 
transformada de Fourier definida. No caso de interagóes do tipo nucleón-núcleo ou núcleo-
núcleo é evidente a sua existencia, posto que a amplitude elementar (nucleon-nucleon 
nesse caso) é de quadrado integrável e portanto as segóes de choque sao finitas (como 
discutido na segáo 2.4.3). Todavia, no caso de interagóes hadrónicas do tipo nucleon-
nucleon (ou méson-nucleon) o conceito de amplitude elementar pode nao ser táo claro e 
a correspondencia pode ser posta em xeque. 
Com base ñas consideragóes ácima, reescrevemos agora a amplitude elástica da equagáo 
(3.3) em termos de 7-,-fc e Qj^: 

FAB{q) 
ik 
2^ 

( NÍ N2 

i ri^hfj'Q^3) i r i r QÁ^hAh - SJ + s'k)gkd3r,d3rk (3.11) 

3.1.2 Eiconal Óptica e o Termo de Primeira Ordem 
A amplitude de difragáo múltipla dada na (3.11) é um tanto quanto complicada e leva 
em conta diversos termos. Em particular, quando o número de constituintes Ni e N2 
é muito grande (por exemplo, Ni,N2 > 100), o cálculo analítico da amplitude torna-se 
impraticável. Dessa forma, entende-se que, segundo a analogia óptica, o efeito total das 
interagóes entre constituintes contabilizado em FAB possa ser descrito em termos de urna 
eiconal efetiva (eiconal óptica), complexa, na qual efeitos de absorgáo sejam considerados. 
Assim, entende-se que na equagáo (3.11) o termo entre chaves possa ser substituido por: 

Ni N2 

l - eixopt(b) = J J Yl / Q3(r3yÍ3k(b - s3 + s'jQkirJcPrjCprk. (3.12) 
j=i fc=i 

Disso decorre que a eiconal efetiva, \opt, é dada por: 

( Ni N2 

Xopt(b) = íln<! I I I I I l1 - / QÁrjhjk(b - Sj + s'jQkirJcPrjCprk \ (3.13) 
j=i fc=i J 

Ni N2 p -, 

¿ ¿ l n 1 - / Q3(r3)l3k(b - s3 + s'^Qkir^dhjdhk . (3.14) 
7=i fc=i 

A fim de estimarmos \opt, expandimos o logaritmo da equagáo (3.13) em primeira ordem: 

Ni N2 

Xopt(b) « lY, ¿ / QÁrjhjk(b - s, + s'^g^r^r^rk, (3.15) 
j=i fc=i 

a qual pode ser justificada no caso de interagóes periféricas (pequeños ángulos de espa-
lhamento), urna vez que o alcance da interagáo, a, entre os objetos, é muito menor do que 
o raio dos objetos compostos colidentes, TA,TB- Embora tal hipótese seja questionável, 
podemos considerar apenas o termo de primeira ordem (como estrategia de trabalho) e 
posteriormente introduzir corregóes á equagáo (3.15), relacionadas a efeitos de correlagáo 
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entre constituintes. 
Se considerarmos entáo que todas os perfis possuem a mesma forma e sao descritos por 
urna fungáo media, 7(b — s + s'), podemos descrever a eiconal em termos de densidades 
medias, 

Ni 

QA(Y) = -¡rr 2_. GÁYj)> (3.16) 
1 3 = 1 

-, N2 

QB(r) = —Y/gk(rk), (3.17) 
2 fc=i 

de modo que a equagáo (3.15) fica: 

Xopt(b) ~ iNiN2 / QA(r)^f(b — s + s')gB(r')d3rd3r'. (3.18) 

Por fim, associando á fungáo perfil media (constuinte-constituinte), 7, urna amplitude de 
espalhamento media entre constituintes, / , tal que, 

7(b) = 2 ^ e / (q )d ( ? ' (3-19) 

e expressando as densidades de materia, QA e QB, em termos de fatores de forma, 

GAA^)= Iel(i-hQA,B^)d3r, (3.20) 

Xopt(b) ~ — / e~^q'bGyl(q)GB(q)/(q)(i2q. (3-21) 

Assumindo simetría azimutal dos fatores de forma e da amplitude media, encontramos: 

Xopt(b) ~ —-— / qdqJo(qb)GA(q)GB(q)f(q)- (3.22) 

Um ponto importante a ser lembrado é que o formalismo desenvolvido até esse ponto é 
geral, e pode ser aplicado no estudo de colisóes núcleo-núcleo [18], nucleón-núcleo [18, 19] 
e nucleon-nucleon [20, 21, 22, 23]. Nesta dissertagáo, no entanto, restringimo-nos ao 
estudo das interagóes nucleon-nucleon (pp em particular). Nesse tocante, discutiremos 
na segáo seguinte as abordagens de alguns modelos de física hadrónica para o estudo do 
espalhamento elástico difrativo em nivel elementar. 

3.2 Abordagens Fenomenológicas 
Discutiremos a seguir tres abordagens importantes no ámbito da fenomenologia hadrónica, 
através das quais sao construidos modelos para estudo do espalhamento elástico. Trata
remos inicialmente a abordagem puramente geométrica de Chou e Yang para entáo re-
discutir a abordagem de difragáo múltipla, porém agora contextualizando-a no ámbito da 
fenomenologia hadrónica elementar. 
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3.2.1 Abordagem de Chou-Yang 
No modelo de Chou-Yang [24], entende-se que a parte imaginaria da fungáo eiconal, 
Imxopt, denominada fungáo opacidade pela condigáo de absorgáo de partículas, seja pro
porcional ao produto de convolugáo de distribugóes de materia bidimensionais, 

D(x,y)= / g(x,y,z)dz, (3.23) 
— oo 

dos objetos colidentes. Assim, ImXopt, associada a colisáo das partículas A e B, é tal que: 

lmXapt(s, b) = CAB{s) í DA{h - ti)DB{ti)d2V = CABDA ® DB, (3.24) 

na qual introduz-se o fator CAB, cuja dependencia com a energía da colisáo é agora 
explicitada pela dependencia com a variável de Mandelstam, s (veja apéndice A). 
Por meio da equagáo (3.20) notamos que os fatores de forma, GA>B) sao obtidos através da 
transformada de Fourier das distribuigóes de materia, DA>B. Desse modo, pelo Teorema 
da Convolugáo [15] vem que, no espago de parámetro de impacto, ImXopt é dada por: 

lmXapt(s, b) = flAB(s, b) = CAB(s) {GA(q)GB(q)) , (3.25) 

em que ( ) simboliza urna transformada de Fourier bidimensional simétrica (Fourier-
Bessel). Disso decorre que, no espago de momento transferido, q2, 

lmxapt(s, q) = ñAB(s, q) = {lmXapt(s, b)) = CAB(s)GA(q)GB(q). (3.26) 

3.2.2 Abordagem via Formalismo de Difracáo Múltipla 
De acordó com a equagáo (3.22), no formalismo de difragáo múltipla, a fungáo opacidade, 
&AB(b, s), é dada pela seguinte transformada de Fourier-Bessel: 

QAB(s, b) = CAB{s) {GA{q)GB{q)lmf{q)) , (3.27) 

na qual se observa a introdugáo do termo dinámico Im/(g), o qual, como dissemos anterior
mente, representa urna amplitude media associada aos processos de interagáo constituinte-
constituinte (amplitude elementar). 
No caso de interesse, interagóes pp em altas energías, entendemos que, no contexto do 
FDM, essa amplitude media está associada ao processo de interagáo entre os constituin-
tes do protón. Apesar disso nao os indentificamos como quarks e/ou glúons, ou como 
“pártons” (segundo o conceito de Feynman), posto que qualquer associagáo desse tipo é 
meramente especulativa. Continuaremos a tratá-los como os constituintes do protón. 
Retornando á estrutura matemática da equagáo (3.27), denotamos por DAB(b) a trans
formada de Fourier-Bessel de liaf(q), isto é: 

DAB{b) = (imf(q)} . (3.28) 

Mas como também, 

DA>B{b) = (GAB(q)} , (3.29) 
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segué do Teorema da Convolugáo que QAB(b, S) é dada pelo produto de convolugáo triplo 
[20]: 

í}AB(s, b) = CAB(s)DA(b) 0 DB(b) 0 DAB(b), (3.30) 

de onde fica claro que no FDM a fungáo eiconal é dada pelo produto de convolugáo da 
geometría do processo (convolugáo das distribuigóes de materia, DA 0 DB) com o fator 
dinámico (DAB). E daí vem que, no espago de momento transferido, q2, 

&AB(S,Q) = CAB(s)GA(q)GB(q)Imf(q). (3.31) 

3.2.3 Abordagens Inspiradas em QCD 
Nessas abordagens considera-se a eiconal completa, x = XR + ¿Xi (com partes real e 
imaginaria), e introduz-se um ansatz para a parte par, x+ (simétrica por cruzamento -
crossing), qual seja [25, 26, 27]: 

X+(s, b) = Xg9(s, b) + Xq9(s, b) + Xgg(s, b), (3.32) 

ou seja, a parte par da eiconal é escrita como urna soma de tres contribuigóes: glúon-gluon, 
quark-glúon e quark-quark. Entende-se que cada urna dessas contribuigóes é individual
mente fatorizada, de forma que as contribuigóes para a parte par sejam escritas como: 

Xij{s,b) = iaMw&Hij), (3.33) 

em que ij representam os processos elementares gg, qg e qq, ov,-(s) suas respectivas segóes 
de choque, calculadas via QCD perturbativa (caso gg) ou parametrizadas adequadamente 
(demais casos), e w(b, //„•) representam fungóes de distribuigáo no espago de parámetro de 
impacto associadas a cada processo elementar. Essas últimas apresentam estrutura geral 
semelhante áquela dada na abordagem de Chou-Yang, da equagáo (3.24), porém em nivel 
elementar: 

wu{b, un) = í d26'A(|b'|) A ( | b ' - b|). (3.34) 

A contribuigáo impar da eiconal é obtida através da contribuigáo impar da segáo de 
choque, cr~(s), através de urna hipótese de fatorizagáo análoga: 

X~{b,s) = -ia{s)w{b,fi-), (3.35) 

na qual a parte dependente da energia é parametrizada por um termo a la Regge (oc 
s -1/2) e a parte de parámetro de impacto é dada pela (3.34), apenas com parámetro livre 
modificado, ¡i~. Dessa forma, no que concerne ao estudo dos espalhamento pp e pp em 
altas energias, tem-se as eiconais Xw e Xvv dadas por: 

xfP(b,s) = x+(b,s)±X~(b,s). (3.36) 

Os modelos construidos segundo essa abordagem apresentam parametrizagóes para o fa
tor de forma (em geral dipolos em q2) e concepgóes distintas para o cálculo das segóes 
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de choque dos subprocessos gg,qg,qq- Discutiremos essas concepgoes com algum detalhe 
adiante. 
Apresentaremos a seguir alguns modelos construidos com base ñas abordagens delinea
das ácima. Antes, no entanto, ressaltamos que estas nao constituem a totalidade das 
abordagens existentes para o estudo do espalhamento elástico, mas representam as bases 
principáis para construgáo de muitos modelos. Em particular, os modelos que discutire
mos na próxima segáo. 

3.3 Modelos Eiconais Representativos 
Os modelos de física hadrónica para o estudo do espalhamento elástico trazem em seu 
cerne hipóteses acerca da fungáo opacidade no espago de momento transferido, tl(q,s), 
ou da eiconal (completa) no espago de parámetro de impacto, x(b, s) (veja as segóes 3.2.1 
- 3.2.3). Através das equagóes (3.26), (3.31) e 3.34 fica evidente que a determinagáo da 
fungáo opacidade, ou da eiconal completa, nos modelos, depende das escolhas feitas para 
os fatores de forma, G(q), e no caso dos modelos de difragáo múltipla, da parametrizagáo 
para a amplitude elementar media, / . Discutiremos a seguir sobre as escolhas feitas pelos 
diversos modelos, apontando para algumas similaridades existentes entre eles. 
Como será visto no capítulo 7, para urna comparagáo com os resultados empíricos discu
tidos nessa dissertagáo, é conveniente dividir os modelos eiconais representativos em duas 
classes: modelos cuja fungáo opacidade nao apresenta zero (mudanga de sinal) no espago 
de momento transferido e modelos cuja opacidade apresenta zero nesse espago. 

3.3.1 Modelos sem Zero na Fun¸c˜ao Opacidade 

a-) Modelo de Chou-Yang 

A filosofía por tras do modelo de Chou-Yang foi delineada na segáo 3.2.1, na qual mos
tramos que a opacidade no espago de momento transferido é dada pela equagáo (3.26): 

^AB{q,s) = CAB(s)GA(q)GB(q), 

a qual, no caso do espalhamento pp, reduz-se a [28]: 

&pp(q> s) = G(s)Gp(q). (3.37) 

Com a hipótese (nao justificada no nivel fenomenológico) de que o fator de forma do 
protón seja representado pelo fator de forma elétrico dipolar de Sachas, 

Gp(q) = 2—> ¡^ = 0.71GeV2, (3.38) 
(! + JA )2 

obtém-se: 

¿W6,.) = C ( . & 0 * ) . (3.39) 



28 3.3 Modelos Eiconais Representativos 

Nesta última, K3 representa urna fungáo de Bessel modificada e C(s) é parámetro livre 
dependente da energia da colisáo. 
O modelo de Chou-Yang, embora reproduza o comportamento típico dos dados experi
mentáis de espalhamento pp em altas energias, na regiáo frontal (q2 ~ 0 - 0.5 GeV2) e até 
a regiáo do dip difrativo (q2 ~ 1 GeV2 ), nao é capaz de reproduzir o comportamento geral 
do espectro de segáo de choque diferencial j ^ [29]. Isso se deve ao fato de a concepgáo 
puramente geométrica da interagáo entre dois objetos complexos, tais quais dois prótons, 
ser muito simplista. Porém, é importante ressaltar que, como veremos a seguir, a con
cepgáo da convolugáo das distribuigóes de materia representa um ponto comum existente 
em muitos modelos, os quais adicionam fatores dinámicos responsáveis pela descrigáo da 
complexidade das interagóes no nivel elementar. 

b-) Modelos de Mini-Jatos 

No ámbito dos modelos inpirados em QCD encontra-se o modelo proposto por Block 
et al. [25, 26]. Nele considera-se a estrutura geral apresentada na segáo 3.2.3 para os 
modelos inspirados em QCD, nos quais sao introduzidas hipóteses para cálculo de segóes 
de choque elementares e fungoes de distribuigáo no espago de parámetro de impacto. 
Nesse contexto, as distribuigóes bidimensionais de materia, Di(b), sao obtidas pela (3.29), 
através da transformada de Fourier-Bessel dos fatores de forma, G¿¿(6, fia), 

Gii(q,fJ>ii) = 7 9 (3.40) 
[1 + q /nii\ 

(dipolos em q2, tal qual considerado na conjectura de Wu e Yang, equagáo (3.37)). Desse 
modo, as fungoes de distribuigáo no espago de parámetro de impacto sao dadas por: 

wü(b,uü) = ^-K3(uüb), (3.41) 
8 

e para i ^ j toma-se ¡i^ = ^/fiu/ijj. Por meio das equagóes (3.32) e (3.33) notamos que a 
estrutura das fungoes no espago de parámetro de impacto, b, é essencialmente a mesma 
que a do modelo de Chou-Yang, porém com ¡ia sendo parámetros livres. 
Quanto ao cálculo das segóes de choque elementares, esse modelo apresenta a possibili-
dade de obter a segáo de glúon-glúon através de urna abordagem perturbativa da QCD 
e as demais segóes de choque através de parametrizagóes adequadas (sob a hipótese de 
predominio assintótico da contribuigáo gg para a eiconal). 
Para o subprocesso de espalhamento gg —► gg consideram-se fungoes de estrutura de 
glúons, a segáo de choque total assintótica do referido processo e urna escala de massa é 
introduzida de tal modo que a segáo de choque total gg é dada por: 

agg(s) = Cgg l Sflfl6(á - m2
))Fgg(xi,X2)dT; (3.42) 

ml/s 

£ M = ^ r ; Fqq = í í UX1)UX2)5(T - x1x2)dx1dx2 ; 
m¿ TS. 
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Nela, T,gg representa a segáo de choque total glúon-glúon (dependente da constante de 
acoplamento forte, as, e do parámetro de massa introduzido, mo), Fgg é a fungáo de 
estrutura dada pelo produto de convolugáo das fungóes de distribuigáo de glúons, fg(x), 
e Cgg é parámetro de ajuste. E para os subprocessos qg —► qg e qq —► qq sao inferidas as 
parametrizagóes: 

^Ás) = EqqCÍ°a
9ln(—) ; ana = E 9 9 (C + C + ^ ) , (3.43) 

So v s 

ñas quais C, Cl°9, C+ sao parámetros livres. 
A parte impar da eiconal (anti-simétrica por crossing) é dada pela equagáo (3.35), na qual 
a segáo de choque impar é parametrizada de tal modo que: 

X-(b,8) = C-E99^e^w(b,^). (3.44) 

c-) Mode lo de Massa Dinámica de Glúons 

Nesse modelo adota-se, como no modelo de mini-jatos, urna abordagem inspirada em 
QCD, porém com concepgóes físicas diferentes acerca do cálculo das segóes de choque 
dos subprocessos gg,qg,qq- Ao contrario do modelo de Block et al., a introdugáo de um 
parámetro de massa, regulador da divergencia na segáo de choque assintótica glúon-glúon, 
é físicamente bem motivada e é atribuida a urna massa dinámica (efetiva) carregada por 
glúons [27]. 
No que concerne ao cálculo da segáo de choque do subprocesso gg —► gg é adotada a 
abordagem perturbativa dinámica (DPT) [30], na qual o caráter náo-perturbativo da 
interagáo é incorporado na constante de acoplamento, as, da regiáo infravermelha (regiáo 
soft) e na qual emerge a massa dinámica de glúons, mg. Desse modo, a segáo de choque 
total glúon-glúon é calculada através da expressáo: 

<7sflPT(s) = C Fgg{r)oDPT (S)CIT, (3.45) 
Am?/s 

em que novamente Fgg representa a fungáo de estrutura do par gg e é dada pelo produto 
de convolugáo de fungóes de distribuigáo de glúons, aDPT{s) é a segáo de choque de 
subprocessos, 

DPT 3"7rG¡íi a»" (á) 
i2á4 55m^á4 + \2m\s2 + QQm&s — 8rr£ f s — 3m 

z. 2. : 
Am2

gs[s — m2
g}2 „ 

s-3m2 

TOS 
ln — - , (3.46) 

e C ' é parámetro livre. As segóes de choque dos subprocessos qg —► qg e qq -^ qq sao 
parametrizadas como dadas em 3.43, porém com as substituigóes das expressóes da segáo 
de choque total glúon-glúon e do parámetro de massa: 

97TCU2 QlWt2 

T.„„ = — ^ - —► E = — - ^ ; nio —>■ w9 ; (3.47) 
ÍTT-O rag 

ocorrendo o mesmo no caso da parte impar da eiconal da na equagáo (3.44). 
Urna característica notável dos modelos anteriores é a inexistencia de zero na fungáo 

file:///2m/s2
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opacidade no espago de momento, o que pode ser verificado pela estrutura das equagoes 
(3.25), (3.33), (3.40) e (3.41). No caso do modelo de Chou e Yang vé-se imediatamente 
que a estrutura no espago de momento tranferido nao apresenta zero, urna vez que o fator 
de forma é definido positivo. O mesmo ocorre nos modelos inspirados em QCD, nos quais 
a estrutura das eiconais de processos elementares, no espago de momento transferido, é 
também dada pelo produto de fatores de forma: 

Xij(siQ.) = *<Tíj(s)C¿¿((?) /%)• (3.48) 

3.3.2 Modelos cora Zero na Funcáo Opacidade 
a-) Modelo de Bourrely-Soffer-Wu 

• Formulagáo Original 

Na abordagem de Bourrely-Soffer-Wu (BSW), a eiconal no espago de parámetro 
de impacto, b, é representada pela soma de duas contribuigóes: R(s, b), urna contri-
buigáo a la Regge, na qual a diferenga entre os espalhamento pp e pp é considerada 
e H(s,b), responsável pela troca de pomeron, é urna fungáo fatorizável do tipo 
S(s)T(b). A parte de parámetro de impacto, em particular considera urna estrutura 
do tipo Chou-Yang [31, 32, 33]: 

T{b) = kDA ®DB = k< G2(q) >, (3.49) 

porém os fatores de forma utilizados nessa abordagem sao tomados como produ-
tos de monopolos multiplicados por urna fungáo com zero no espago de momento 
transferido: 

1 1 1 — q2 /ql 
[1 + q2/a2]2 [1 + q2/(32}2 1 + q2/q2 G2(q) = y-j—; j- ¡ ~ 1 T"f > (3.50) 

em que a2, f32 e ql (posigáo do zero no espago de q) sao parámetros livres. Notamos 
que nao há urna consistencia matemática na expressáo explícita de G(q) na regiáo 
de q2 > ql (fator de forma deve ser positivo definido). 

Interpretagáo em Termos do Formalismo de Difragáo Múltipla 

No ámbito do FDM pode-se interpretar a fungáo opacidade do modelo BSW como 
dada pelo fator de forma (produto de monopolos) [20, 23] , 

G(8 'g) = [ i + / / a ^ ) ] [ i + ^ r (3-51) 

(para a2 = 01 tem-se um dipolo) e amplitude elementar (parte imaginaria), 

1 — q2/ql 
1 + q2/ql ^1ÍBSw{s,q) = -—¡—Tj-f. (3.52) 
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b-) Modelo de Difracáo Múltipla - BSW modificado 

Através de urna abordagem de difragáo múltipla, esse modelo propóe que, no espago 
de momento transferido a fungáo opacidade seja dada por urna estrutura idéntica a da 
equagáo (3.31), a qual no caso do espalhamento pp fica [20, 22, 23]: 

ñ(s,q) = C(s)G 2 (s,q)lmf(q), (3.53) 

na qual o fator de forma é dado pelo produto de monopólos, 

G(S' ^ = [l + f/a^ll + ly^y (3-54) 

e a amplitude elementar (parte imaginaria) é parametrizada como 

- 1 — q2 Iql 
itnjmBswySjq) = 9 , (3.55) 

1 + [q l%\ 

de modo a fornecer urna transformada de Fourier-Bessel analítica para a estrutura geral 
da eiconal (3.53). Nesse caso também o¡2,/32 e ql (posigáo do zero no espago de q) sao 
parámetros livres. 
Na primeira versáo, C, a2,ft2,qQ sao parámetros de ajustes em cada energia [22] e na 
versáo posterior o modelo é preditivo através de parametrizagóes empíricas para a2 e 
C(s) [23]. Modelos híbridos incorporando a estrutura ácima termos de Regge sao também 
discutidos em [34]. 
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Capítulo 4 

Dados Experimentáis 

Neste capítulo apresentaremos os dados experimentáis de segáo de choque diferencial 
elástica, da/dq2, de espalhamentos próton-próton {pp) em altas energias, bem como os 
dados de segáo de choque total, atot, e parámetro p, utilizados no estudo do problema 
inverso do espalhamento elástico de hádrons. 

4.1 Secáo de Choque Diferencial 
No caso dos dados de da/dq2 a análise é restrita ao espalhamento pp pelo fato de existir, 
para esse processo, um maior número de pontos em intervalos maiores de momento trans
ferido. Desse modo, excluiu-se os dados de outras reagoes como pp, ir^p, K^p, etc, pois 
nesses casos o número de dados é reduzido ou nao apresentam número de pontos por in
tervalo de momento transferido suficientes para urna análise estatifica rigorosa. Os dados 
de espalhamento pp utilizados sao provenientes dos experimentos: (1) CERN-Intersecting 
Storage Ring (ISR) - ñas energias de centro de momentos, i/s = 23.5, 30.7, 44.7, 52.8, 62.5 
GeV (dados normalizados por Amaldi e Schubert [35] e disponíveis em tabela Landolf 
Bornstein [36]); (2) Fermi National Laboratory (Fermilab) - ñas energias i / i = 19.4 e 
27.4 GeV (somente regiáo de grande momento transferido, a saber, q2 > 5.5GeV2); (3) 
CERN-Super Protón Synchroton (SPS) - na energia i/s = 19.4 GeV. Em todos eles sao 
considerados apenas os dados correspondentes ás interagóes hadrónicas, sendo despreza-
dos os dados na regiáo de intereferéncia Coulomb-nuclear (q2 > 0.01 GeV2 ). 
Esses dados sao mostrados na figura 4.1, e na tabela 4.1 encontram-se os intervalos de 
momento transferido correspondentes aos conjuntos de dados de cada experimento como 
as respectivas referencias. 

33 



34 4.1 Segáo de Choque Diferencial 

w"-

10£ 

b 

\ / --.•v 23.5 

^ ■ 

\ 
\ 

\ 

44.7 GeV 

52.8 GeV 

*»*«.. 62.5 GeV 

4 5 6 7 8 9 10 

q2 (GeV2) 

4 6 8 10 12 14 

q (GeV ) 

Figura 4.1: Dados da sȩ c̃ ao de choque diferencial para as energias 23.5, 30.7, 44.7, 52.8 e 
62.5 GeV (multiplicados por fatores 10±4 para caber na mesma figura) `a esquerda e 19.4 
e 27.4 GeV `a direita. 

Tabela 4.1: Intervalo de momento transferido dos dados da segáo de choque diferencial 
próton-próton, número de pontos e referencias. 

i /s (GeV) intervalo de q2 (GeV2) N° pontos Referencia 
19.4 (Fermilab e CERN-SPS) 

23.5 (CERN-ISR) 
27.4 (Fermilab) 

30.7 (CERN-ISR) 
44.7 (CERN-ISR) 
52.8 (CERN-ISR) 
62.5 (CERN-ISR) 

0.010 - 11.9 
0.042 - 5.75 
5.5 - 14.2 

0.016 - 5.75 
0.01026 - 7.25 
0.01058 - 9.75 
0.01074 - 6.25 

314 
172 
39 

211 
246 
244 
163 

[37, 38, 39, 40, 41, 42] 
[36] 
[38] 
[36] 
[36] 
[36] 
[36] 

Ñas análises realizadas, os dados de da/dq2 na energia i/s = 27.4 GeV foram adicio
nados aos dados ñas energias do experimento CERN-ISR, devido á independencia com a 
energia dos dados de segáo de choque diferencial na regiáo de grande momento transferido 
(q2 > 3 GeV2), como mostrado no estudo estatístico feito por Ávila e Menon [43]. Nota-se 
que nessa regiáo os dados apresentam um comportamento típico do tipo potencia em q2, 
expresso por 

da 
Huí2 

k 
(Q2)X 

(4.1) 

e cujo melhor ajuste fornece k = 0.080±0.006 mb.GeV 2, A = 7.85±0.04 com x2/gl = 1.38 

_ 

-1 10 
-2 10 
-3 10 
-4 10 
-5 10 
-6 10 
-7 10 
-8 10 
-9 10 
-10 10 
-11 10 I' 2 
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para 128 graus de liberdade. Esse resultado é mostrado na figura 4.2. 

5 6 7 8 9 10 

q 2 (GeV2) 

Figura 4.2: Independencia com a energia dos dados de da/dq2 na regiáo de grande q2 e 
compatibilidade dos dados do ISR com dados a i/s = 27.4 GeV [38]. 
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O mesmo, porém, nao ocorre para os dados do Fermilab e CERN-SPS, dada a in-
compatibilidade destes dados com os de i/s = 27.4 GeV na regiáo de grande momento 
transferido. Portanto, o ajuste dos dados na energia i/s = 19.4 GeV foi realizado consi
derando apenas os dados dessa energia [37, 38, 39, 40, 41, 42], para os quais utilizamos 
a normalizagáo apresentada por Silva [50], na qual considerou-se a diminuigáo em 15% 
dos valores centráis (correspondente ao máximo erro sistemático previsto) dos dados de 
Faissler [38]. 
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4.2 Secáo de Choque Total e Parámetro p 
Os dados de segáo de choque total e do parámetro p (2.52) ñas energías i/s=19.4 - 62.5 
GeV utilizados sao mostrados na tabela 4.2 com suas respetivas referencias. Os dados 
de segáo de choque total, em particular, na regiáo do ISR (i/i=23.5 - 62.5 GeV ), foram 
compilados por Amaldi e Schubert em [35] e representam valores medios de diversas 
experiencias. 

Tabela 4.2: Dados de segáo de choque total e parámetro p para o espalhamento pp e 
referencias. 

i/s (GeV) (Jtot (mb) p 
19.4 38.98 ± 0.04 [44] 0.019 ± 0.016 [45] 
23.5 38.94 ± 0.17 [35] 0.02 ± 0.05 [46] 
30.7 40.14 ± 0.17 [35] 0.042 ± 0.011 [47] 
44.7 41.79 ± 0.16 [35] 0.0620 ± 0.011 [47] 
52.8 42.67 ± 0.19 [35] 0.078 ± 0.010 [47] 
62.5 43.32 ± 0.23 [35] 0.095 ± 0.011 [47] 



38 4.2 Sȩ c̃ ao de Choque Total e Parˆametro p 



Capítulo 5 

O Problema Inverso do 
Espalhamento Elástico 

Neste capítulo trataremos do problema inverso do espalhamento elástico de hádrons. 
Apresentaremos os problemas principáis encontrados e as estrategias adotadas na análise 
independente de modelo, na qual está baseado o núcleo central da dissertagáo. 

5.1 Metodología 

O estudo do problema inverso do espalhamento depende essencialmente da proposigáo de 
parametrizagóes empíricas para as partes real e imaginaria da amplitude de espalhamento 
elástica, urna vez que essas contribucoes nao sao conhecidas experimentalmente. 
Ressaltamos que a única informagáo experimental disponível é a da regiáo frontal (fase da 
amplitude na diregáo frontal), por meio do parámetro p(s). Desse modo, propomos pa
rametrizagóes analíticas para as partes real e imaginaria da amplitude elástica, tendo em 
conta características empíricas gerais (como a forma exponencial da segáo de choque dife
rencial na regiáo frontal), principios gerais de Teoría Quántica de Campos (unitaridade, 
analiticidade e cruzamento) e teoremas em altas energías, de maneira independente de 
modelos. 
Utiliza-se as representagóes de parámetro de impacto e eiconal (capítulo 2) para conectar 
a amplitude parametrizada com as fungóes no espago de parámetro de impacto, tais como 
Gin(s, b), T(s, b) e x(s, b). O ponto fundamental dessa análise é a obtengáo de informagóes 
empíricas acerca das fungóes no espago de parámetro de impacto (desconhecidas no ámbito 
da QCD) e acerca da fungáo opacidade no espago de momento transferido, através da qual 
podemos verificar resultados e previsóes de modelos. Essa nao é, no entanto, urna tarefa 
trivial como discutiremos a seguir ao apresentarmos os problemas encontrados na análise 
independente de modelos (segáo 5.2). Porém, através de algumas estrategias (discutidas 
na segáo 5.3) e de métodos de cálculo discutidos no capítulo 7, podemos extrair resulta
dos empíricos para a fungáo perfil, recobrimento inelástica e opacidade (nos espagos de 
parámetro de impacto e de momento transferido). 
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5.2 Problemas Principáis 
Como dissemos, o estudo do problema inverso depende crucialmente da proposigáo de 
parametrizagoes empíricas para a amplitude de espalhamento, através das quais realizam-
se ajustes a dados de segáo de choque diferencial elástica, utilizando a relagáo fundamental 
(2.49), 

^L = 7T\F(s,q)\2 . 

Porém ocorrem diversos problemas nesse tipo de análise, dentre os quais destacamos: 

(1) a informagáo experimental de segóes de choque diferencial nao é completa, dada a 
existencia de dados experimentáis em regióes limitadas de momento transferido. Por 
outro lado, as integráis envolvidas na determinagáo das fungoes T(s, b), Gin(s, b), x(s, q) 
envolvem todo o espago de momento transferido e parámetro de impacto (6, q : 0 —► 
oo). Esse fato faz com que os resultados dos ajustes sejam extrapolados de maneira 
diferente para os diferentes conjuntos de dados analisados. 

(2) só se tem informagáo acerca da fase da amplitude (complexa) na regiáo frontal 
(q2 = 0), através do parámetro p. Assim, nao se pode descartar resultados empíricos 
com contribuigóes de parte real e imaginaria diferentes. 

(3) a existencia de apenas um resultado formal para a parte par da amplitude, obtido 
por Martín [51], o qual estabelece a existencia de um zero (mudanga de sinal) na 
parte real da amplitude par em pequeño momento transferido (geralmente aceito 
em torno de 1 GeV2). 

(4) ñas análises estatísticas realizadas (análises de x2) as solugóes encontradas (me
mores ajustes obtidos) representam a determinagáo de um mínimo local da distri-
buigáo multimodal \¿', pois em muitos casos ocorre um grande número de graus 
de liberdade e dessa forma encontrar o mínimo global se torna tarefa impraticável. 
Além disso, ocorre que mesmo a determinagáo de um mínimo local depende da 
escolha dos parámetros iniciáis fornecidos no ajuste, logo diversas solugóes sao possí-
veis. 

(5) em experimentos diferentes ocorrem erros sistemáticos diferentes, porém no teste de 
X2 nao se considera, formalmente, erros sistemáticos, somente os erros estatísticos 
[53, 54]. 

5.3 Estrategias 
Dados os problemas apresentados na segáo anterior, discutiremos em seguida as estrategias 
utilizadas para o estudo do problema inverso. Destacamos cinco pontos principáis: 

(1) como referido na segáo 4.1, restringimos a análise de dados de segáo de choque 
diferencial elástica ao caso do espalhamento pp, para o qual existe urna maior quan-
tidade de dados em intervalos maiores de momento transferido. Desse modo, sao 
excluidos os dados de outras reagóes como pp, ir^p, K^p, etc. 
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(2) estudamos o problema inverso através de diferentes parametrizagóes (com contribui-
goes distintas para as partes real e imaginaria da amplitude) de forma independente 
de modelo, isto é, propomos diferentes parametrizagóes empíricas para a amplitude. 
Nessas parametrizagóes o caráter empírico é expresso na forma funcional das partes 
real e imaginaria, as quais sao tomadas, em geral, como somas de exponenciais em 
q2 (á semelhanga do que ocorre na regiáo do pico de difragáo, em que da/dq2 é dada 
por urna exponencial em q2); 

(3) sao realizados diversos testes com parámetros iniciáis diferentes, sempre buscando 
o melhor ajuste segundo o criterio de x2 (isto é, x2 Por grau de liberdade ~ 1); 

(4) utilizamos o resultado empírico obtido por Ávila e Menon [43] (mostrado na segáo 
4.1), que estabelece a independencia com a energía dos dados de segáo de choque 
diferencial na regiáo de grande momento transferido (q2 > 3 GeV2). Com base nesse 
resultado, acrescentamos os dados a grande momento transferido na energía i/s = 
27.4 GeV do Fermilab, aos dados do experimento ISR, ñas energías i/s = 23.5 - 62.5 
GeV (dada sua compatibilidade estatística). Os dados na energía i/s = 19.4 GeV 
sao analisados á parte, urna vez que sao incompatíveis com os de i/s = 27.4 GeV, 
como mostrado por Ávila e Menon [43]; 

(5) analisamos primeiro o conjunto de dados na energía i/s = 52.8 GeV, com os dados 
de i / i = 27.4 GeV adicionados (maior conjunto de dados disponível), e utilizamos 
os valores fináis do melhor ajuste de da/dq2 obtido como entrada para os ajustes 
ñas energías mais próximas. Seguimos a seguinte cadeia de ajustes: (i) 52.8 GeV —► 
62.5 e 52.8 GeV —► 44.7 GeV; 44.7 GeV —► 30.7 GeV; 30.7 GeV —► 23.5 GeV; 23.5 

19.4 GeV. 

Através dessas estrategias realizamos urna análise independente de modelo através de urna 
parametrizagáo da amplitude (representagáo), construida com base no resultado formal 
deduzido por Martín [52] (fórmula para a parte real da amplitude par), o qual constituí o 
tópico central da dissertagáo e será apresentado no capítulo 6. Por ora, apresentamos os 
resultados obtidos segundo duas parametrizagóes previas propostas para estudo do pro
blema inverso. A discussáo conjunta dos resultados obtidos com as tres parametrizagóes 
é apresentada no capítulo 7. 

5.4 Parametrizacóes Previas - Variantes 1 e 2 

A seguir apresentamos as parametrizagóes propostas por Ávila e Menon [43] e por Silva e 
Menon [48, 49, 50] em estudos previos do problema inverso, mostrando suas características 
gerais e resultados para a segáo de choque diferencial elástica. 
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5.4.1 Parametrizacáo Vinculada - Variante 1 
Nessa variante [43] considera-se que F(s, q) seja dada por urna soma de n exponencias na 
parte imaginaria e m exponenciais na parte real (n > m), 

{ i- -¡ m \ ( n 1 m 

"¡ F^WT ¿ J üi e~btq í "^ M Z_y a-? e _ 6 j 9 í ' Z _ / a-? = T ~ ~ ' ^ ' ^ 
¿ = 1 % i=i ) Kj=l ) j=l relacionadas pela segáo de choque total (2.51) e parámetro p (2.52) e na qual os parámetros 

livres da parte real (a^s e b^s) sao os mesmos da parte imaginaria (o que implica a 
existencia de 2n parámetros livres em F(s,q2)). Os valores de p(s) e atot(s) utiliza
dos sao os dados experimentáis dessas grandezas em cada energia analisada. 

5.4.2 Parametrizacáo Nao-Vinculada - Variante 2 
Nessa variante, introduzida por Ávila, Menon e Silva [48, 49, 50], considera-se que F(s, q2) 
seja dada por urna soma de 2(n— 1) exponencias na parte imaginaria e 2(m— 1) na parte 
real (n > m), 

í=2 ] í=2 ) 

71 j=2 j=2 ) 

com parámetros livres (a¿, 6¿, c¿ e dj) completamente desvinculados e as partes real e ima
ginaria relacionadas com a segáo de choque total (2.51) e parámetro p (2.52), sendo que 
p(s) e atot(s) sao os dados experimentáis dessas grandezas em cada energia analisada. 
Posto isso, notamos que ocorrem 2(m + n — 1) parámetros livres na parametrizagáo de 
F(s, q2) ácima. 

5.4.3 Contribuicóes das Partes Real e Imaginaria - Variantes 1 
e 2 

Por meio do programa CERN-Minuit [55], foram realizados ajustes a dados experimen
táis de segáo de choque diferencial, da/dq2, provenientes de experiencias em aceleradores 
(mostrados no capítulo 4), utilizando as parametrizagóes (5.1) e (5.2). Os resultados des-
ses ajustes em termos das contribuigóes de ReF(s,q) e lmF(s,q), na energia i/s = 52.8 
GeV (típica), sao mostrados na figura 5.1. 

Nela vemos contribuigóes de parte real e imaginaria completamente distintas, o que 
reflete contribuigóes dinámicas diferentes das duas parametrizagóes propostas. Em parti
cular, notamos as diferengas entre números de “zeros” (pontos de inflexáo em daRe'lm/dq2) 
das contribuigóes real e imaginaria: (1) a variante vinculada apresenta um zero na con-
tribuigáo real e um zero na imaginaria; (2) a variante náo-vinculada apresenta um zero 
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Figura 5.1: Ajustes de da/dq2 para o espalhamento pp na energía i/s = 52.8 GeV com 
as contribuigoes das partes real (curva vermelha) e imaginaria (curva azul) da amplitude 
elástica, F(s, q), evidenciadas. A esquerda, resultantes da parametrizagáo vinculada (5.1) 
e á direita, resultantes da parametrizagáo nao-vinculada (5.2). 

na contribuigáo real e dois zeros na contribuigáo imaginaria. Outra característica notável 
é o predominio da contribuigáo imaginaria frente a contribuigáo real no caso da parame
trizagáo vinculada (exceto na regiáo do dip difrativo - ponto de inflexáo em da/dq2 ). 
Por outro lado, isso nao ocorre no caso da parametrizagáo nao-vinculada, na qual a parte 
real predomina nao só na regiáo do dip difrativo difrativo, mas também numa regiáo de 
medios momentos transferidos que se estende de q2 ~ 1 — 5 GeV2. 
Ressaltando que nao se conhece as estruturas de ReF(s,g) e lmF(s,q) fora da regiáo 
frontal e que ademáis, as parametrizagóes vinculada e nao-vinculada apresentam carac
terísticas antagónicas quanto a existencia de zero na fungáo opacidade no espago de mo
mento tranferido (vinculada produz zero e náo-vinculada nao produz zero) é que surge a 
necessidade de estudar o problema inverso por urna terceira vía, por urna nova parame
trizagáo, a qual foi construida, a partir do resultado formal apresentado por Martin [52], 
com urna representagáo apropriada para o estudo do problema inverso, como discutido a 
seguir. 
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Capítulo 6 

Representagáo para a Fórmula de 
Martín - Variante 3 

Neste capítulo apresentamos a dedugáo original da fórmula de Martin, para a parte real de 
urna amplitude par em energias assintóticas, bem como urna proposta de representagáo, 
embasada nesse resultado formal, com a qual realizamos estudos empíricos. Apresentamos 
os resultados desses ajustes e discutimos a questáo da aplicabilidade da representagáo 
proposta no estudo do problema inverso. Estes constituem os tópicos centráis desta 
dissertagáo. 

6.1 Formulacáo Original 
Na dedugáo original de Martin [52], obtém-se urna prescrigáo para determinar ReF(£', q), 
dada lmF(E,q), utilizando como variável a energía de laboratorio, E, apropriada para 
cruzamento (crossing) [16]. No limite de altas energias (E >> m) o teorema óptico, 
escrito em termos de E é tal que, 

ctot = 47rlm F(E, q = 0)/E, (6.1) 

e o limite de Froissart-Martin estabelece que [56] 

(Jtot < C[ln£]2, (6.2) 

onde C tem dimensóes de energía e é proporcional a m~l. Auberson, Kinoshita and 
Martin [57] mostraram que se o limite ácima é alcangado (atot ~ [m-E-]2)> entáo, para 
l¿l < n fcFi2 (k é urna constante arbitraria) ocorre a invariáncia de escala da amplitude: 

' —► fir), T = tllnE}2 . 
F(E,0) 

Nesse caso, segué do Teorema Óptico (6.1) que: 

F(E,t) ^ E\inE]2f(t[lnE]2). (6.3) 
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Assumindo a parte impar da amplitude (F_) seja desprezível, a amplitude hadrónica passa 
a ser dada pela amplitude par, F+. Com as condigóes ácima obedecidas esta apresenta a 
seguinte estrutura [16, 58]: 

F+ = tcE[lnE]2f(t[lnE]2), (6.4) 

em que c é constante real positiva. Esta última, porém, nao é simétrica por crossing 
(E —► —E). Logo, a fim de assegurar a analiticidade desta e torná-la compatível com a 
simetria de crossing, adota-se a prescrigáo de troca E —► — iE (a qual segué do Teorema 
de Phragmén-LindelóíT [59]) 

F = F+ = icE[\nE- t7r/2]2f(t[lnE - nr/2]2). (6.5) 

Mas, no regime de energias assintóticas podemos expandir f em serie de Taylor, retendo 
apenas o termo de primeira ordem: 

f(t\lnE-i-] 2 ) = 
2 

£« 

de onde vem que: 

f(r~ 

f(r) 

mr 7 
InE 

ZTTT df 

In Edr 

7T2 , Í1VT, 
—) f« f(r — ) 
4 InE 

F^lcE[lnE-l^] 2 [f(r) 
2 

11VT df 

h^E^fr ]. 

(6.6) 

(6.7) 

Desse modo, em energias assintóticas, as partes real e imaginaria da amplitude de espa-
lhamento sao dadas por: 

lmF+(E,t) 

ReF+(E,t) 

cE[lnE]2f(r), 

cElnE-^-(Tf(T)). 

(6.8) 

(6.9) 

6.2 Representacáo para o Problema Inverso 
Através de lmF(s,q) e ReF(s,q) dadas em (6.8) e (6.9), do teorema óptico (2.51) e da 
expressáo de p (2.52), obtém-se a segáo de choque diferencial: 

da 
~dü? 

o tot 
167T \p~rír/(r)] + í/(r)] \ (6.10) 

Notamos que a identidade r = tutot corresponde á invariáncia de escala geométrica (ge-
ometrical scaling) de Dias de Deus [60] e que esta fórmula já fora utilizada em varias 
abordagens fenomenológicas (dependentes de modelo) [22, 23, 61, 62, 63]. Em particular, 
Henzi e Valin confirmaram a sua validade ñas energias do CENR-ISR (23.5 - 62.5 GeV) 
e também introduziram corregóes em altas energias através do chamado efeito BEL [61]. 
Com o intuito de aplicar o resultado de Martin em análises independentes de modelo, assu-
mimos que todos os resultados de altas energias possam ser usados, exceto a propriedade 
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de invariáncia de escala. Redefinimos para tanto a variável r como: r = q2/ql, com 
q% = 1 GeV2. Assim, ao invés de considerar / ( r ) como a fungáo de variável única dada 
ácima, considerá-la-emos como urna fungáo de duas variáveis independentes, tal que: 
/ ( r ) —► f(s,q). Além disso, introduzimos urna parametrizagáo independente de modelo 
para a parte imaginaria da amplitude: 

Im F(s,q) ^ -h2 
— = a¿e zq , (6.11) f(s q) = = 

Im F(s, 0) ¿=i 

em que a¿ e 6¿, z = 1, 2,...., n sao parámetros livres. 
Com essas hipóteses obtemos a seguinte parametrizagáo para a parte real e imaginaria da 
amplitude de espalhamento: 

F(s,q) = | L y¿* q 1 ^ L 2 ¿ ^ e - ^ 2 | 

{ r i n 1 

- — = ^ z_] die~biq >■ (6-12) 
Nessa representagáo a dependencia com a energia é incorporada nos parámetros livres, 
assim como nos valores experimentáis de p e atot em cada energia analisada. Nela vemos 
que ocorrem n exponenciais na parte imaginaria e n exponenciais na parte real da ampli
tude, cujos parámetros livres (a^s e 6¿s) sao os mesmos em ambas as partes (o que implica 
a existencia de 2n parámetros livres em F(s,q2)), estando a parte real e imaginaria vin
culadas através do produto por q2 e derivada em q2. 
Através da parametrizagáo (6.12) realizamos ajustes estatísticos aos dados experimentáis 
de segáo de choque diferencial elástica (da/dq2) disponíveis para o espalhamento pp em 
altas energias, os quais apresentamos e discutimos a seguir. 

6.3 Ajustes e Resultados Estatísticos 
Apresentamos os resultados dos ajustes de da/dq2, obtidos com a representagáo da fórmula 
de Martin (6.12), discutindo em detalhe sobre o procedimento geral de ajuste e mostrando 
as contribuigóes da parte real e imaginaria oriundas dessa análise. 

6.3.1 Procedimento de Ajuste 
Através da rotina CERN-Minuit [55] realizamos ajustes dos dados experimentáis de 
da/dq2 mostrados na segáo anterior, através da parametrizagáo (6.12), fixando o intervalo 
de confianga em = 70% (valor do up no código Minuit [50, 55]). 
O procedimento adotado para o ajuste dos dados mostrados na figura 4.1, em todo o 
espectro de momento transferido, foi o seguinte: 
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(1) para os dados na energía de i/s = 52.8 GeV (conjunto com o maior número de 
pontos) comegamos ajustando a regiáo do pico difrativo, q2 = 0 - 0.1 GeV2, con
siderando a contribuigáo de urna exponencial negativa em q2 (reta decrescente no 
gráfico logarítmico), n= l na equagáo (6.12), e usando a equagáo (2.49): 

^ = n\F(s,q)\2 . 

(2) com o melhor ajuste (melhor valor de x2/GL) obtido para da/dq2 na regiáo q2 = 
0-0.1 GeV2, acrescentamos ao conjunto anterior os pontos no intervalo q2 = 0.1 - 0.2 
GeV2 e reajustamos o novo conjunto, ainda com n= l exponenciais na equagáo (6.12). 

(3) dada a quebra de inclinagáo (slope) na regiáo q2 = 0.1 - 0.2 GeV2, percebemos 
que n= l na amplitude é insuficiente para descrever adequadamente os dados em 
q2 = 0.0 - 0.2 GeV2. Aumentamos entáo o número de exponenciais na (6.12) para 
n=2. 

(4) com o melhor ajuste para a regiáo q2 = 0.0 - 0.2 GeV2 adicionamos os dados em 
q2 = 0.2 - 0.5 GeV2 e ajustamos da/dq2 na regiáo de q2 = 0.0 - 0.5 GeV2, ainda 
com n=2 na (6.12). 

(5) como ocorre mais urna quebra de inclinagáo dos dados na regiáo de q2 = 0.2 - 0.5 
GeV2, n=2 exponenciais sao insuficientes para ajustar adequadamente os pontos 
existente nela, desse modo acrescentamos mais urna exponencial na amplitude =>-
n=3 na (6.12). 

(6) com o melhor ajuste para a regiáo anterior, adicionamos os dados da regiáo de 
q2 = 0.5 - 1.0 GeV2 e realizamos o ajuste dos dados de q2 = 0.0 - 1.0 GeV2, ainda 
com n=3 exponenciais. 

(7) como na regiáo q2 = 0.5 - 1.0 GeV2 ocorre o dip difrativo, a descrigáo dos dados de 
da/dq2 com n=3 exponencias nao foi possível. O melhor ajuste foi realizado com 
n=5 na (6.12). 

(8) com resultado anterior passamos ao ajuste dos dados na regiáo q2 = 0.0 - 5.0 GeV2, 
ainda com n=5 exponenciais. Porém, a inclusáo de mais urna exponencial (n=6) 
fez-se entáo necessária para a descrigáo completa dos dados de medio momento 
transferido q2 = 1.0 - 5.0 GeV2. 

(9) por fim, com o melhor resultado para o ajuste na regiáo q2 = 0.0 - 5.0 GeV2, 
adicionamos os dados restantes do espectro de da/dq2 na energia i/s = 52.8 GeV 
e os dados na energia i/s = 27.4 GeV (explorando a compatibilidade discutida no 
capítulo 4 e na segáo de estrategias 5.3), com q2 > 5.5 GeV2. Encontramos assim o 
melhor resultado (melhor %2/GL) para o espectro total. 

(10) usamos os valores fináis dos parámetros obtidos para ao melhor ajuste na energia 
i / i = 52.8 GeV como entrada no programa CERN-Minuit para os ajustes das 
energías mais próximas (44.7 e 62.5 GeV) e dessas para as demais energías (30.7, 
23.5 e 19.4 GeV). 
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6.3.2 Resultados Estatísticos 
Os melhores ajustes obtidos sao mostrados ñas tabela 6.1, na qual apresentamos os valores 
dos parámetros encontrados, bem como o valor %2/GL obtido em cada energía analisada. 
Na tabela 6.2 apresentamos os resultados estatísticos de ajustes obtidos através dessa 

Tabela 6.1: Valores dos parámetros livres obtidos no ajuste de da/dq2 através da eq. 
(6.12) ñas energias analisadas. ai = OLÍ/'Y1IÍ0ÍÍI i=l>2,...,6, sao parámetros adimensionais 
(normalizados) e /3¿, i=l,2,...,6, em unidades de GeV -2. 

^fs (GeV): 

/ 
G¡ 2 

/ 
G ¡ 3 

/ 
Q¡4 

/ 
ü¡ 5 

/ 
ü¡ 6 

A 

P2 

P3 

P4 

p5 

Pe 

GL 
X2/GL 

19.4 
0.111 

±0.011 
5.150 

±0.014 
-8.4565 
±0.016 
-0.985 
±0.011 

-0.00165 
±0.00010 

5.187 
±0.017 

14.7 
±1.7 

3.2466 
± 0.0045 

3.7449 
±0.0045 
2.7230 

±0.0095 
0.5993 

±0.0084 
4.277 

±0.010 
302 
3.00 

23.5 
0.506 

±0.029 
5.734 

±0.032 
-8.4602 
±0.033 

-0.00665 
±0.00085 
-0.000142 
±0.000069 

3.219 
±0.036 

7.82 
±0.45 
3.3610 

±0.0061 
3.4191 

±0.0033 
1.004 

±0.055 
0.373 

±0.046 
3.610 

±0.015 
161 
1.59 

30.7 
0.333 

±0.019 
5.740 

± 0.023 
-8.4491 
±0.024 
-0.0089 
±0.0011 

-0.000271 
± 0.000090 

3.384 
±0.027 

9.56 
± 0.60 
3.3095 

±0.0040 
3.4232 

±0.0083 
1.150 

±0.057 
0.433 

±0.036 
3.8146 
±0.013 

200 
1.42 

44.7 
0.0791 

±0.0097 
5.825 

±0.017 
-8.444 
±0.017 
-0.0099 
±0.0012 
-0.00037 
±0.00011 

3.564 
±0.018 

31.3 
±5.8 

4.1790 
±0.0085 
4.4031 

±0.0078 
1.242 

±0.067 
0.469 

±0.035 
5.121 

±0.025 
235 
2.11 

52.8 
0.151 

±0.017 
6.8323 
±0.018 
-7.5697 
±0.018 

-0.00862 
±0.00082 
-0.00023 

±0.000075 
1.598 

±0.019 
16.4 
±1.8 

3.9811 
±0.0068 
4.0619 

±0.0069 
1.156 

±0.046 
0.426 

±0.036 
5.1138 
±0.057 

233 
1.74 

62.5 
0.179 

±0.022 
6.7449 
±0.019 
-7.6620 
±0.019 
-0.0064 
±0.0012 

-0.000203 
±0.000093 

1.742 
±0.020 

14.1 
±1.7 
3.786 

±0.013 
3.852 

±0.013 
1.079 

±0.079 
0.418 

±0.046 
4.756 

±0.078 
152 
1.23 

parametrizagáo juntamente com resultados previos, nos quais as análises dos dados de 
segáo de choque diferencial foram feitas utilizando as parametrizagoes vinculada (5.1) [43] 
e nao-vinculada (5.2) [49, 50] . 
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Tabela 6.2: Valores de x2/GL para os ajustes com as parametrizagóes (5.1), (5.2) e (6.12) 
com os números de graus de liberdade típicos de cada ajuste. 

i /s (GeV): 
vinculado (AM-08) 

nao-vinculado (SM-09) 
form. Martin (FM-09) 

N° GL típico 

19.4 
2.76 
2.58 
3.00 
280 

23.5 
1.20 
1.09 
1.59 
160 

30.7 
1.24 
1.09 
1.42 
200 

44.7 
2.05 
1.99 
2.11 
230 

52.8 
1.71 
1.68 
1.74 
230 

62.5 
1.22 
1.17 
1.23 
150 

Nela vemos que os valores de x2/GL obtidos sao os típicos da literatura, estando no in
tervalo ~ 1 — 3 (exceto no caso da energía de i/s = 19.4 GeV no ajuste pela representagáo 
(6.12)), posto que ñas análises feitas nao incluímos erros sistemáticos. Formalmente no 
teste de x2/GL os erros sistemáticos nao sao levados era corita [53, 54]. Vemos que 
os resultados dos ajustes previos apresentam valores de %2/GL melhores do que aqueles 
obtidos através da representagáo proposta para a fórmula de Martin. Apesar disso, ve
remos em seguida que a descrigáo dos dados experimentáis é adequada e se assemelha 
bastante ás apresentadas nos trabalho anteriores de Ávila e Menon [43] e Silva e Menon 
[49, 50], estando a diferenga fundamental entre elas implícita ñas contribuígoes das partes 
real e imaginaria. 
Na figura 6.1 mostramos os resultados dos ajustes realizados utilizando a representagáo da 
fórmula de Martin (6.12) para as energías analisadas e na figura 6.2 mostramos os resul
tados dos ajustes para as tres variantes na energía ^fs = 52.8 GeV, com as contribuigóes 
das partes real e imaginaria evidenciadas. 

Da figura 6.2 vemos que as contribuigóes das parte real e imaginaria sao bastante di
ferentes entre si e, em particular, a oriunda da representagáo (6.12) possui características 
completamente distintas das demais, obtidas anteriormente (discutidas na segáo 5.4.3). 
Vemos que, nesse caso, a contribuigáo da parte real apresenta dois zeros, ao passo que a 
contribuigáo da parte imaginaria apresenta apenas um zero (resultado consistente com o 
efeito BEL ñas energías do ISR) [61]. 
Veremos a seguir, ao apresentar os resultados empíricos obtidos para as fungóes de reco-
brimento inelástica e opacidade no espago de momento transferido, que apesar de apresen-
tarem características distintas no que tange ás contribuigóes das partes real e imaginaria 
de F(s, q), as tres variantes apresentam resultados equivalentes no que concerne á fungáo 
de recobrimento inelástica e permitem inferir urna conexáo entre a evidencia de zero 
(mudanga de sinal) na fungáo opacidade e as contribuigóes relativas das partes real e 
imaginaria da amplitude de espalhamento. 
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Figura 6.1: Ajustes de da/dq2 do espalhamento pp segundo a eq. (6.12) para as energias 
analisadas, i/s = 19.4 — 62.5 GeV. Ácima, os conjuntos completos de dados analisados e 
abaixo, a regiáo do pico de difragáo ampliada - até q2 = 0.5 GeV2. Dados e curvas foram 
multiplicado por fatores 10±4 para melhor visualizagáo (tomando os dados na energia 44.7 
GeV como referencia os dados ácima dessa energia estáo multiplicados por 104,108 e 1012 

e os abaixo por 10-4 e 10-8. 
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Figura 6.2: Ajustes de da/dq2 para o espalhamento pp na energía ^fs = 52.8 GeV com 
as contribuigoes das partes real (curva vermelha) e imaginaria (curva azul) da amplitude 
elástica, F(s^q)J evidenciadas para as variantes: (i) vinculada (á esquerda e ácima); (ii) 
nao-vinculada (á direita e ácima); (iii) Martin (ao centro e abaixo). 

10 

10 

■2 10 

■4 10 

-10 10 

-12 10 

-14 10 o 4 

10 

10 

-2 10 

-4 10 

-6 10 

-6 10 

-10 10 

-12 10 2 4 14 



Capítulo 7 

Fungáo de Recobrimento Inelástica e 
Opacidade 

Neste capítulo apresentamos os resultados empíricos obtidos para as fungoes de recobri
mento inelástica e para a fungáo opacidade no espago de momento transferido. Discutimos 
acerca dos métodos de extragáo empírica de cada urna délas e apresentaremos urna análise 
comparativa detalhada entre os resultados previos e os obtidos através da representagáo 
para a fórmula de Martín. 

7.1 Funcáo de Recobrimento Inelástica 
Nesta segáo apresentamos os resultados obtidos para a fungáo de recobrimento inelástica 
oriundos das análises das parametrizagóes previas, (5.1) e (5.2), e da análise segundo a 
representagáo (6.12). Discutiremos o método de extragáo dos pontos, suas características 
gerais e apresent aremos urna parametrizagáo analítica para os dados extraídos. Por finí 
discutiremos sobre os resultados de ajustes segundo a nova parametrizagáo proposta para 
a fungáo de recobrimento inelástica. 

7.1.1 Extracáo da Funcáo de Recobrimento Inelástica 
Como vimos, na representagáo de parámetro de impacto, a amplitude de espalhamento 
está associada á transformada de Fourier-Bessel da fungáo perfil, T(s,b). Desse modo, 
no estudo do problema inverso, com a proposigáo de um parametrizagáo para F(s,q), 
podemos através da transformada inversa, obter a fungáo perfil em cada energía analisada 
(inversa da (2.48)), 

T{s,b) = -i f qdqJ0(qb)F(s,q), 

e, por conseguinte, determinar a fungáo de recobrimento inelástica, Gin(s,b), dada na 
equagáo (2.58), 

Gín(s,b) = 2Re{T(s,6)} — |r(s,6)|2. 

53 



54 7.1 Fungáo de Recobrimento Inelástica 

O ponto central é que, através da determinagáo dos parámetros da amplitude, os quais pos-
suem incertezas associadas, podemos, por propagagáo de erros, extrair pontos empíricos de 
Gin(s, b) com incertezas. Desse modo, tendo em conta os parámetros dos ajustes de da/dq2 

mostrados na tabela 6.1, calculamos pontos empíricos com incerteza, Gin(s, b)±AGin(s, b), 
i=l,2,...,N (N~1000), por propagagáo de erros. É importante frisar que os parámetros 
mostrados na tabela 6.1 nao sao independentes entre si e portanto termos de cor-
relagáo precisam ser levados em consideragáo (variáncia e covariancias) [53, 54]. 
Na análise realizada foram levadas em conta todas as incertezas associadas ao parámetros 
mostrados na tabela 6.1, bem como para os parámetros obtidos nos ajustes previos (com 
a parametrizagáo vinculada [43] e nao-vinculada [49, 50]). Na figura 7.1 mostramos os 
pontos empíricos Gin(s, b) ± AGin(s, b) obtidos através das parametrizagóes das variantes 
vinculada (5.1), nao-vinculada (5.2) e pela representagáo da fórmula de Martín (6.12), na 
energía de i/s = 52.8 GeV. 

7.1.2 O Efeito Periférico 
Na figura 7.1 observamos que, independente da parametrizacáo, todas as fungóes 
de recobrimento inelásticas extraídas apresentam um efeito periférico, representado pelo 
desvio dos pontos empíricos da fungáo gaussiana (centrada na origem) ajustada a esses 
pontos (curva em vermelho). Notamos (tal qual observado anteriormente por Amaldi e 
Schubert [35] e Henyen, Tuan e Kane [64]) que esse desvio da fungáo gaussiana ocorre 
na regiáo ácima de b ~ 2 fm e apresenta-se na forma de urna “cauda”, que se afasta da 
gaussiana. 
Investigamos empíricamente a presenga do efeito periférico na fungáo de recobrimento 
inelástica, buscando parametrizagóes analíticas que descrevessem os dados de forma glo
bal, urna vez que muitos modelos utilizam como entrada para Gin(s,b) urna gaussiana 
simples (que verificamos ser insuficiente). Nesse sentido, a existencia desse efeito foi fa-
tor motivador para a busca de urna descrigáo analítica e global dos pontos empíricos de 
Gin(s, b), o que representa um aspecto novo na literatura. 

7.1.3 Parametrizacóes Analíticas 
A fim de obter urna parametrizagáo analítica capaz de descrever os dados empíricos mos
trados na figura 7.1, testamos diversas fungóes de ajuste, como exponenciais, gaussianas 
e composigóes destas. O melhor resultado foi obtido para o ajuste de Gin(s,b) com tres 
gaussianas com centros livres, 

3 3 

Gvaib) = Y, a^-^-1^ = Y, Gi(b), (7.1) 
í=i í=i 

na qual o¡¿,/3¿,7¿ sao parámetros livres (7¿’s representam centros gaussianos). 
Segundo a equagáo (7.1) os conjuntos de dados da fungáo de recobrimento inelástica, para 
as tres parametrizagóes, sao descritos em termos de tres componentes gaussianas, sobre as 
quais talaremos em breve. Por ora, mostramos na figura 7.2 os resultados dos ajustes da 
fungáo (7.1) aos dados de Gin(b), na energía de i/s = 52.8 GeV, das tres parametrizagóes 
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Figura 7.1: Fungoes de recobrimento inelásticas extraídas (com incertezas) através das 
parametrizagoes vinculada (a esquerda e ácima), nao-vinculada (a direita e ácima) e via 
representagáo da fórmula de Martin (ao centro e abaixo) na energia de i / i = 52.8 GeV; 
as curvas em azul representam ajustes por urna gaussiana em b, centrada na origem. 

estudadas (vinculada, n˜ao-vinculada e Martin) e, na tabela 7.1, mostramos os valores dos 
parˆametros encontrados nesses ajustes. 
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Figura 7.2: Ajustes da fungóes de recobrimento inelásticas extraídas através das pa-
rametrizagóes vinculada (a esquerda e ácima), nao-vinculada (a direita e ácima) e via 
representagáo da fórmula de Martin (ao centro e abaixo) na energia de i / i = 52.8 GeV. 
As curvas em vermelho representam ajustes por tres gaussianas, eq. (7.1) e as curvas 
tracejadas em azul representam urna gaussiana centrada na origem. 

7.1.4 Componentes de Gin(s,b) 
Na figura 7.3 mostramos, para o caso da parametrizagáo (6.12), o resultado da composigáo 
de Gin(b) segundo a equagáo (7.1) e os dados da tabela 7.1. 

Da tabela 7.1 e da figura 7.3 vemos que, ñas tres variantes, a composigáo de G¿ra(6) é 
feita por urna gaussiana centrada na origem e duas outras centradas em b ~ 0.7 fm e 
b ~ 1.3 fm (valores medios das tres variantes). Porém, notamos também que ocorrem 
desvios significativos das posigóes desses centros nos tres casos. Na tabela 7.2 mostramos 
os valores medios (com erros) obtidos para os centros gaussianos, indicando os desvios 
percentuais relativos dos valores medios. Esses, por sua vez, mostram que a componente 
responsável pelo efeito de “cauda”observado ñas figuras 7.3 e 7.4 é a com maior incerteza, 
o que já poderia ser esperado, urna vez que a contribuigáo de G3 torna-se efetiva na 
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Tabela 7.1: Parámetros do ajuste de G¿ra(s) segundo as parametrizagáo (5.1), (5.2) e 
(6.12), na energía de i/s = 52.8 GeV; o¡¿ adimensionais, /3¿ em fin-2 e 7¿ em fm, i=l,2,3. 

Ajuste 
Cüi 

A 
Ti 
ü¡2 

02 
72 
Cü3 

03 
73 

Vine. 
0.879 ± 0.057 
0.975 ± 0.071 

0.0 ± 0.0 
0.0936 ± 0.0077 

3.30 ± 0.44 
0.643 ± 0.022 

0.02131 ± 0.00097 
0.502 ± 0.020 
0.870 ± 0.062 

Nao-Vine. 
0.8908 ± 0.0054 
0.959 ± 0.020 

0.0 ±0.0 
0.0896 ± 0.0012 

3.681 ± 0.092 
0.6733 ± 0.0030 

0.01400 ± 0.00073 
0.768 ± 0.031 
1.382 ± 0.059 

Martin 
0.9005 ± 0.0067 
0.908 ± 0.020 

0.0 ± 0.0 
0.0866 ± 0.0048 

3.71 ± 0.32 
0.655 ± 0.015 

0.00821 ± 0.00020 
0.684 ± 0.024 
1.653 ± 0.034 
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Figura 7.3: Componentes gaussianas G¿(6), i=l,2,3, de G¿ra(6) extraída com a variante 3 
(Martin) na energia de i/s = 52.8 GeV; centros gaussianos ocorrem em b = 0.0, 0.66 e 1.6 
fm. Para as variantes 1 e 2 resultados semelhantes sao obtidas. 

regiáo de Gin ~ 10-3, ou seja o efeito é muito pequeño e de difícil reprodugáo. Apesar 
disso conseguimos descrigóes adequadas (em todas as energías analisadas) através da 
parametrizagáo com tres componentes. Estas, sugerem que, no que tange a ocorréncia 
de evento inelásticos, depende essencialmente da contribuigáo de tres regióes de interagáo 
hadrónicas distintas: (i) central, representada por G\; (ii) semi-periférica representada 
por G2; (iü) periférica representada por G3. 
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Tabela 7.2: Valores medios dos centros gaussianos, 7¿, i=l,2,3, obtidos ñas tres variantes 
e mostrados na tabela 7.1. 

i 
1 
2 

3 (“cauda”) 

li ±_ AT, 
0 

0.66 ± 0.02 
1.30 ± 0.40 

Milli 
0 

0.03 
0.30 

Por finí, na figura 7.4 mostramos as componentes gaussianas encontradas para a va
riante 3 (Martin) ñas energias analisadas (i/s = 19.4 — 62.8 GeV). Déla vemos que as 
componentes G\ e G2 apresentam o mesmo comportamento típico e certa regularidade 
em todas as energias analisadas, enquanto a componente G3 nao permite inferir urna re
gularidade ñas mesmas energias. Desse modo, a determinagáo de um padráo de evolugáo 
com a energia torna-se impraticável, pois embora possamos atribuir as componentes cen
tral e semi-periférica certo padráo de evolugáo (por exemplo, na componente G2 ocorre 
expansáo de 23.5 GeV a 52.8 GeV), o mesmo nao se pode fazer com relagáo a G3. Essa di-
ficuldade se deve ao fato de a análise ser restrita a urna regiáo de energias muito próximas. 
Nesse sentido o obtengáo e análise de novos dados (LHC, RHIC) torna-se crucial para a 
determinagáo de urna evolugáo com a energia. 

7.1.5 Secóes de Choque Inelásticas Integradas 
De posse da expressáo analítica de G¿ra(6) podemos calcular a segáo de choque integrada, 

I am(s) = 27r bdbGm(b,s), (7.2) 

e verificar a compatibilidade com os dados experimentáis de ain, que nao foram utilizados 
como entrada para os ajustes. Limitamo-nos aqui aos resultados obtidos com a variantes 
3 (Martin). 
Fizemos isso de duas maneiras distintas: (1) através de G¿ra(6, s) oriundo da parame-
trizagáo de F(s, q) da variante 3 (6.12) - F —► T —► G¿„; (2) através de G¿„(6, s) dada na 
equagáo (7.1). Na primeira via de cálculo podemos comparar os resultados obtidos com 
resultados de ain experimentáis; já na segunda podemos estudar a contribuigáo de cada 
componente, G¿, para a segáo de choque inelástica total. Os resultados dos cálculos pelas 
duas vias encontram-se compilados ñas tabelas 7.3 e 7.4, respectivamente. 
Na tabela 7.3, os valores experimentáis apresentados [35] representam valores medios de 
experiencias diversas e na tabela 7.4 os valores de <r¿ra mostrados representam a soma dos 
valores de af^, das componentes 1, 2 e 3. O ponto notável do primeiro cálculo é que os 
valores calculados sao compatíveis com os valores experimentáis, o que está associado ao 
fato de a parametrizagáo proposta descrever adequadamente os dados experimentáis de 
da/dq2 (urna vez que <r¿ra nao é utilizado como parámetro de entrada nos ajustes). Já no 
segundo cálculo, o ponto fundamental é que a contribuicáo central, G\, predomina 
na composigáo de Gin, e por conseguinte na composigáo de ain, porém as contribuicoes 
periféricas nao sao desprezíveis (como também pode ser visto na figura 7.3). 

0 0 
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Figura 7.4: Componentes gaussianas G¿(6), i=l,2,3, obtidas para a variante 3 (Martin), 
ñas energias analisadas - i/s = 19.4 — 62.8 GeV. 

Tabela 7.3: Segoes de choque inelásticas integradas calculadas pela via 1 (F —► T —► Gin) 
para a variante 3 e valores experimentáis. 

i/s (GeV) 
19.4 
23.5 
30.7 
44.7 
52.8 
62.5 

^.calc. (jpfo^ 

32.03±0.04 
32.21±0.16 
32.99±0.13 
34.62±0.11 
35.23±0.13 
35.64±0.16 

— exp 
crin (mb) 

32.11±0.14[65] 
32.21±0.14 [35] 
32.98±0.14[35] 
34.62±0.14[35] 
35.22±0.16[35] 
35.66±0.21[35] 

10 10 

-2 -2 
) ■ ' 1" 

-4 -4 
10 10 

-6 -6 
10 10 

-8 -8 
) ■ ' 1" 

-10 
1" 

4 

) ■ ' 

-2 
10 

-4 
1" 

-6 
1" 

-8 
10 

-10 
10 



60 7.2 Fungáo Opacidade no Espago de Momento Transferido 

Tabela 7.4: Segóes de choque inelásticas integradas calculadas pela via 2 (G¿„ da equagáo 
(7.1)) para a variante 3. 

i/s (GeV) 
19.4 
23.5 
30.7 
44.7 
52.8 
62.5 

CT;̂ 1 (mb) 
29.67 
29.02 
29.23 
31.02 
31.15 
30.26 

(j;^2 (mb) 
2.87 
2.48 
3.01 
3.52 
3.31 
4.26 

(j;^3 (mb) 
0.59 
1.29 
1.63 
1.60 
1.84 
2.12 

(7in (mb) 
33.13 
32.79 
33.87 
36.14 
36.30 
36.49 

Porém, frisamos que os valores da segóes de choque inelásticas mostradas nessa última sao 
incompatíveis com os valores experimentáis e representam apenas a soma dos valores de 
afn > afn e afn > Para os quais nao conseguimos calcular erros pelo método de propagagáo 
usual (exceto pela componente Gi). 

7.2 Funcáo Opacidade no Espaco de Momento Trans
ferido 

Nesta segáo apresentamos os resultados obtidos para a fungáo opacidade no espago de 
momento transferido. Discutimos detalhadamente os métodos empregados na extragáo 
dos ponto empíricos dessa fungáo, bem como os resultados obtidos com a variante 3 
(Martin) e em estudos previos de Ávila e Menon com a variante 1 [43]. 

7.2.1 O Problema da Determinacáo Analítica e das Incertezas 
De acordó com as equagóes (2.58) e (2.59), a fungáo opacidade no espago de parámetro 
de impacto pode ser escrita em termos da fungáo perfil como segué: 

/ 1 \ 
lmx{s, b) = íl(s, b) = m i — . (7.3) 

y y [1 — Rer(s, b)]2 + [Imr(s, b)]2 I 
Assim, de posse de urna parametrizagáo para a amplitude elástica, F(s,q), pode-se cal
cular T(s,b) e entáo, em principio, calcular a fungáo opacidade Q(s,6). Através desta 
última pode-se determinar a fungáo opacidade no espago de momento transferido através 
da transformada de Fourier-Bessel (2.61), 

oo 

ñ(s,q)= / bdbJ0(qb)í}(s,b). (7.4) 

Porém, verificando a estrutura das parametrizagóes (5.1), (5.2) e (6.12) é fácil notar 
que os perfis obtidos em qualquer urna délas, através da transformada de Fourier-Bessel 
inversa de F(s, q) apresentam partes real e imaginaria de T(s, b) como somas de gaussianas 
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no espago de parámetro de impacto. Em particular, a fungáo de perfil empírica obtida 
segundo a representagáo para fórmula de Martin (6.12) é dada pela seguinte expressáo: 

T(s, b) = y ^ e - ^ 

{ r i ^ / \ 2 ) 
F=r— b 2 ̂  ( T ¿ ) e~Wi > 

3 2 7 r j Q ! ¿ Pi I 
—i — b -^ e 4/3¿ . (7.5) 

Esse fato impossibilita o cálculo analítico da transformada de Fourier-Bessel (7.4). Mas 
como o ponto central da análise desenvolvida aqui é cálculo da fungáo opacidade com 
incertezas, precisamos desenvolver métodos de cálculo para determiná-la empiricamente. 
Enfatizamos que o cálculo numérico de Q(s,q) é possível, porém, desse modo perde-
se o elemento fundamental da análise empírica: a propagagáo de incertezas ás fungóes 
estudadas. 

7.2.2 Métodos Semi-Analíticos: Discussáo Geral 
Apresentamos aqui os métodos de cálculo empregados na determinagáo da fungáo opaci
dade, Q(s,q), com incertezas. 

a) Método Semi-Analítico 

Com os resultados dos ajustes de da/dq2, obtém-se os parámetros livres da amplitude 
F(s, q) com seus respectivos erros, que de maneira ilustrativa denotamos por F(s, q) ± 
ÁF(s, q). A partir daí determina-se a fungáo perfil T(s, b) e, por propagagáo de erros, as 
incertezas associadas. Obtém-se entáo T(s, b) ± Ar(s , b). 
O método semi-analítico consiste de gerar um conjunto de N pontos empíricos com incerte
zas (N ~ 1000), Q¿(s, b) ± AQ¿(s, 6), i=l,...,N, através da equagáo (7.3), e parametrizá-los 
por urna fungáo integrável analíticamente (transformada de Fourier-Bessel na equagáo 
(7.4) e determinar pontos empíricos com incertezas no espago de momento transferido, 
&i(s,q) ±AQi(s,q). 
A análise da fungáo opacidade no espago de momento transferido consiste do estudo das 
previsóes de modelos para essa fungáo nesse espago. Nesse tocante, analisamos os resul
tados empíricos da fungáo opacidade tl(s,q), obtidos a partir do método semi-analítico, 
no contexto dos modelos eiconais representativos do Capítulo 3 (segáo 3.3). Os resultados 
obtidos com a variante 3 (Martin) e utilizando o método semi-analítico sao apresentados 
na segáo 7.2.3. 

b) Método de Termo Explícito 

Trata-se de um caso particular do Método Semi-Analítico, no qual busca-se otimizar a 
informagáo obtida diretamente da amplitude de espalhamento. A idéia é explicitar um 
termo que fornega conexáo direta entre a opacidade no espago de momento transferido 
e a contribuigáo dominante da amplitude de espalhamento, que no caso da variante 3 
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é a parte imaginaria, lmF(s,q). Para tanto, na expressáo de Q(s,6) (7.3), somamos e 
subtraímos Rer(s,6), 

£ ¿(s, o) = Reí (s, o) + ^ m ( — — Re(s, o) , (7.6) 
[1 — Rer(s, 6)]2 + [ImT(s, b)]2 

{1 / 1 \ i 

m — — Re(s, b) > 
y y [ l — Rer(s, 6)]2 + [ImT(s, b)]2 I I 

: 
a qual pode ser escrita na forma: 

Q(s, 6) = Rer(s, b) + R(s, 6), (7.7) 

e que no espago de momento transferido (transformada de Fourier-Bessel) fica: 

tl(s,q) = lmF(s,q)+ R(s,q). (7.8) 

Neste ponto, aplica-se o método semi-analítico apenas no termo residual, R(s,6). A 
informagáo obtida para R(s,g) é considerada como residual porque a expansáo em serie 
da eiconal na equagáo (2.46), quando levada a equagáo (2.48), produz [43]: 

ñ(s, q) = lmF(s, q) - ^Re (Y2 (S, b)) + ^ I m (x2 (s, b)) + ..., (7.9) 
2| 3! 

na qual representamos tranformadas de Fourier-Bessel pelo símbolo ( ) e de onde vem que, 
em primeira ordem, a estrutura da fungáo opacidade no espago de momento transferido 
é determinada pela parte imaginaria da amplitude, lmF(s,q). 

c) Método de Termo Explícito Condicionado 

Trata-se de um caso particular do Método de Termo Explícito, aplicável em situagóes ñas 
quais os resultados dos ajustes satisfazem a condigáo: 

[ 2 
ImT(s,&) 

—— E r ( s , o ) < 1. ('•10) 
1 — Rer(s, b) 

Sob essa condigáo, pode-se aproximar a expressáo geral de Q(s,6) em (7.3) por: 

/ 1 \ 
i ¿ ( s ,o )~m ——- . ('•11) 

1 — Reí 

Somando e subtraindo Rer(s,6), obtém-se: 

r / i \ i 
ílls, b) = Rer(s, o) + m — Rer(s, o) , (7.12) 

L i — Rer 
que pode ser expressa por 

Q(s, b) = Rer(s, b) + Rc(s, 6), (7.13) 

e no espago de momento transferido por 
n(s,q) = ImF(s,q) + Rc(s,q). (7.14) 
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Neste caso aplica-se o método semi-analítico no termo residual Rc(s,q). 
O Método de Termo Explícito, em sua forma condicionada, foi proposto por Furget, Bu-
enerd e Valin [66, 67] e utilizado em análises anteriores do problema inverso, ñas quais 
se tem a condigáo (7.10) obedecida [43, 68, 69]. Pode-se notar que no caso condicio
nado Rc(s,q) corresponde ao resto da serie na expressáo da equagáo (7.11). Como será 
discutido na segáo 7.2.3, os resultados obtidos (e utilizados na análise comparativa com 
resultados previos) foram encontrados através da aplicagáo do Método de Termo Explícito 
Condicionado, urna vez que no caso da fungáo perfil (7.5) a condigáo (7.10) também é 
obedecida. 

7.2.3 Resultados - Variante 3 (Martín) e Parametrizacáo Analítica 
Apresentamos aqui os resultados obtidos para a fungáo opacidade utilizando os métodos 
semi-analíticos discutidos na segáo anterior. 

a) Método Semi-Analítico 

(a.l) Resultados Empíricos 

Na figura 7.5 apresentamos os pontos empíricos extraídos pelo método semi-analítico 
para opacidade na energía i / i = 52.8 GeV e segundo a variante 3 (representagáo 
para a fórmula de Martín). O comportamento geral dos pontos empíricos nao per
mite inferir a existencia de zero na opacidade, urna vez que ocorrem erros grandes 
na regiáo de grande momento transferido (q2 = 10 - 20 GeV2) e nao se pode afirmar 
que ocorre troca de sinal em Cl(s,q). Recorrendo á estrutura da eiconal nos modelos 
sem zero na fungáo opacidade (por exemplo as expressóes (3.37-3.48)), vemos que a 
parte de momento transferido está associada simplesmente a produtos de fatores de 
forma hadrónicos, introduzidos geralmente seguindo a conjectura de Wu e Yang [28] 
(fator de forma hadrónico com a estrutura do fator de forma eletromagnético - di
polo). Assim, esses resultados empíricos poderiam ser representados, em principio, 
por produtos de fatores de forma, parametrizados adequadamente. 

(a. 2) Testes de Parametrizagóes 

Testamos diversas parametrizagóes para as opacidades empíricas obtidas (ñas ener
gías analisadas), tal qual a apresentada na figura 7.5, por meio de parametrizagóes 
gerais do tipo: 

Q(s,q) = C(s)G 2 (q) (7.15) 

(seguindo a estrutura das equagóes (3.37-3.48)). Nesta expressáo, os fatores de 
forma, G(q), apresentam a estrutura geral: 

n i -. \ I -. \ 

G(q) = ^ I - I I - I . (7-16) 
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Figura 7.5: Pontos empíricos obtidos para a fungáo opacidade do espalhamento pp na 
energia i/s = 52.8 GeV através da parametrizagáo 6.12 e utilizando o método semi-
analítico diretamente na fungáo opacidade, Q(s,b). 

No caso af = 0f, para todo i=l,2,...,n, tem-se urna soma de n dipolos e no caso 
ai ¥" 01, para todo i=l,2,...,n, tem-se urna soma de n produtos de monopólos. 
Testamos esses dois casos separadamente para os casos n=l , 2 e 3. Na figura 7.6 
mostramos os resultados dos ajustes realizados para a opacidade empírica do espa
lhamento pp na energia \fs = 52.8 GeV, segundo a fungáo genérica (7.15) e com os 
fatores de forma dados pela expressáo (7.16). 
Déla observamos que nenhuma parametrizagáo testada, em termos de multipólos, 
consegue de fato reproduzir o comportamento dos pontos empíricos gerados. Dessa 
forma, vé-se que a parametrizagáo proposta para a opacidade (opacidade dos mo
delos de Chou e Yang e inspirados em QCD) é inadequada. 
Esse resultado sugere urna estrutura mais complexa da opacidade no espago de 
momento transferido, a qual nao é observada através da aplicagáo do método semi-
analítico devido a perdas de informagáo oriundas da parametrizagáo direta de Q(s, b). 
Nesse contexto, um método alternativo de cálculo, em que a opacidade no espago de 
parámetro de impacto nao seja completamente parametrizada revela-se adequado 
para o cálculo mais preciso de Q(s, q), no espago de momento transferido. A técnica 

0 5 
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apropriada para isso foi apresentada na segáo 7.2.2, a qual foi por nos denominada 
de método de termo explícito. 

b) Métodos de Termo Explícito e Condicionado 

(b.l) Resultados Empíricos 

Como discutido na segáo 7.2.2, através da aplicagáo dos métodos de termo explícito, 
extraímos pontos empíricos da fungáo opacidade no espago de momento transferido, 
Cli(s,q) ± ACli(s,q), i=l,...,N (N=2000) ñas energías analisadas, os quais sao mos
trados nos gráficos de q8tl(s,q) da figura 7.7 e cujos detalhes de mudanga de sinal 
estáo mostrados na figura 7.8. 
Os gráficos de q8ü(s, q) revelam a estrutura da fungáo opacidade no espago de mo
mento transferido para os pontos empíricos gerados e sua mudanga de sinal em 
q2 ~ 6 GeV2. As posigoes dos zeros ñas energías analisadas, bem como os erros 
(assimétricos) associados a eles, sao mostrados na figura 7.9. 
A fim de comparar os resultados empíricos obtidos com previsóes de modelos, dis
cutiremos a seguir alguns testes realizados com parametrizagóes típicas dos modelos 
eiconais que prevém zero (mudanga de sinal) na fungáo opacidade. 

(b.2) Testes de Parametrizagóes 

Os resultados obtidos com a variante 3 sugerem urna compatibilidade qualitativa 
com os obtidos através da variante 1 [43]. Por isso, desenvolvemos urna análise 
quantitativa (parametrizagóes) com base ñas fungóes, expressóes e interpretagóes 
discutidas por Ávila e Menon na segáo 6.2.4 de [43]. 
Inicialmente os autores consideraram os modelos BSW e de difragáo múltipla a urna 
energía fixa com a seguinte notagáo (capítulo 3): 

^Bsw(q) = CG 2 (g)Im/Bsw(g), (7-17) 

tlmBsw(q) = CG 2 (g)Im/mBsw(g), (7-18) 

em que 

- 1 — q2 /q% - 1 — q2 /q% 
Im/Bsww) = o-, , Im/Bsww) = 9 . ('-19) 

1 + [q2/(?oJ 1 + [q /?oJ 
e a2, P2, C, q0 sao parámetros livres. 
Como discutido em [43], essas parametrizagóes nao reproduzem os pontos empíricos 
(gerados com a variante 1), os quais sao descritos com a introdugáo de urna fungáo 
empírica: 

- 1 — q2 Iql 
Im/empíg) = 9 , (7.20) 

1 + [q /(?o 
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Figura 7.6: Ajustes da opacidade no espago de momento transferido segundo a estrutura 
genérica (7.15) para o espalhamento pp na energia i/s = 52.8 GeV. A esquerda (de cima 
para baixo), os ajustes da (7.15) por meio de um, dois e tres produtos de monopólos no 
fator de forma e á direita (de cima para baixo) os ajustes por meio de um, dois e tres 
dipolos no fator de forma. 
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Figura 7.7: Gráficos de q8íl(s, q) com regioes de incerteza ñas energias analisadas - i/s = 
19.4 — 52.8 GeV. As curvas em vermelho mostram o comportamento dos valores centráis 
e evidencia de troca de sinal em torno de q2 ~ 6 GeV2. 

correspondendo a urna opacidade empírica expressa por 

Qemp = CG (g)Im/emp(g), 

com G(q) dado pelo produto de monopólos ácima. 

(7.21) 

Notamos que a diferenga entre as fungoes Im/Bsw, Im/mBsw, Im/emP está na potencia do 
termo (q2/q^) que aparece no denominador: 1,2 e 4, respectivamente. 
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Figura 7.8: Detalhes da estrutura da fungáo opacidade no espago de momento transferido 
para i /s = 52.8 GeV. A esquerda o gráfico de \&(q)\ e á direita o gráfico de (fQ(s,q). 
Evidencia da mudanga de sinal (zero) em q2 ~ 6 GeV2. 
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Figura 7.9: Posigóes dos zeros da opacidade no espago de momento transferido. 

Com os pontos empíricos obtidos através da variante 3, testamos as 3 parametrizagóes 
anteriores (7.17, 7.18 e 7.21) e nos quais fixamos ql no valor empírico, 6.34 GeV2 (figura 
7.9), central. Os resultados obtidos sao mostrados na figura 7.10. 

Dessa figura vemos que, tal qual no caso da variante 1, os pontos empíricos nao sao 
reproduzidos pelas opacidades dadas pelos modelos BSW e de difragáo múltipla (mBSW) 
e que a fungáo empírica proposta por Ávila e Menon é de fato a mais adequada para a 
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Figura 7.10: Ajustes de Í2(q) segundo as equagóes (7.17-7.18) e (7.21) para i/s = 52.8 
GeV e na variante 3. A esquerda os gráficos de \&(q)\ e á direita o gráficos de (ftl(s,q) 
segundo essas equagóes (posigáo do zero em cfá =6.34 GeV2). 

descrigáo desses pontos e suas incertezas. 

7.2.4 Discussáo dos Resultados 

a) Comentarios sobre os Métodos Semi-Analíticos e Variantes 1, 2 e 3 

No caso das variantes 1 e 3 as contribuigóes das partes real e imaginaria de F(s,q) sao 
as “usuais”, segundo o senso comum de que a parte real predomina sobre a imaginaria 
apenas na regiáo do dip, preenchendo-o (figura 6.2). Essa característica torna possível a 
aplicagáo do método de termo explícito condicionado, urna vez que para elas a condigáo 
(7.10) é satisfeita. Ao contrario, na variante 2, o método de termo explícito condicionado 
nao foi aplicado, posto que as contribuigóes real e imaginaria da amplitude (nao “usuais”) 
produzem urna fungáo perfil que nao satisfaz a condigáo (7.10). Nesse ponto entendemos 
que um teste da variante 2 com termo explícito (náo-condicionado) seria importante. 
Nos casos das variantes 1 e 3, em que podemos aplicar o método condicionado, nao 
conhecemos, a priori, a fungáo resto Rc(s,6), posto que urna dificuldade ainda per
manece: a transformada de Fourier-Bessel de Rc(s,b) nao pode ser obtida analítica
mente (lembrando que Rer(s,6) é dada por urna soma de gaussianas no espago de b). 
Dessa forma, a fim de avaliar Rc(s,q), aplicamos o método semi-analítico discutido an
teriormente á fungáo Rc(s,b). Fazemos isso gerando um conjunto de ponto empíricos 
Rci(s, b) ± ARci(s, b), i = 1, 2,..., N (N ~ 1000) e parametrizando-os pela soma de gaussi-
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anas (analíticamente integravél): 

3 = 1 

(7.22) 

Como resultado obtemos a fungáo resto no espago de momento transferido, Rc(s,q), 

6 2 

Rc(s,q) = - ^ e - 3 ^ A3 

25~ 
.7 = 1 J 

(7.23) 

por meio da qual obtemos Q(s,q) ± AQ(s,q), usando a equagáo (7.14). Para o caso da 
variante 3 (Martin), tem-se a condigáo (7.10) satisfeita, como mostrado na figura 7.11. 
Logo o método de termo explícito condicionado é aplicável no caso da variante 3. 
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Figura 7.11: Razáo r(s,b) na energía de i/s = 52.8 GeV para a variante 3. 

b) Análise Comparativa: Variantes 1 e 3 

Na figura 7.12 mostramos os resultados dos ajustes realizados através das opacidades 
de modelos (7.17 e 7.18) e empírica (7.21) com a variante 1 e ñas tabelas 7.5 e 7.6 sao 
compilados os valores dos parámetros encontrados em cada ajuste (variantes 1 e 3). 

2 3 
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10 

0.6 

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 

q (GeV ) 2 / ^ - I T r2\ 

q (Oev ) 

Figura 7.12: Ajustes de Í2(q) segundo as equagóes 7.17, 7.18 e 7.21 para i/s = 52.8 GeV e 
na variante 1. A esquerda os gráficos de \&(q)\ e á direita o gráficos de q8íl(s, q) segundo 
essas equagóes. Dados e curvas extraídos de [43] (posigáo do zero em cfá =6.74 GeV2). 

Tabela 7.5: Valores do parámetros dos ajustes de &(s,q) segundo as equagóes (7.17-7.18) 
e (7.21) para a variante 3. 

C (GeV-2) 
a2 (GeV2) 
(32 (GeV2) 
X

2/DOF 

^ B S W 

14.101 ± 0.024 
0.5515 ± 0.0024 
0.5515 ± 0.0024 

136 

^ m B S W 

12.303 ± 0.022 
0.6509 ± 0.0040 
0.6509 ± 0.0040 

40 

^ ¿empir 

11.162 ± 0.031 
0.4622 ± 0.0041 

1.431 ± 0.018 
0.19 

Tabela 7.6: Valores do parámetros dos ajustes de &(s,q) segundo as equagóes (7.17-7.18) 
e (7.21) para a variante 1. 

C (GeV-2) 
a2 (GeV2) 
(32 (GeV2) 
X

2/DOF 

^ B S W 

11.351 ± 0.023 
0.704 ± 0.014 
0.704 ± 0.015 

207 

^ m B S W 

11.220 ± 0.039 
0.746 ± 0.023 
0.746 ± 0.023 

42 

^ ¿empir 

11.155 ± 0.039 
0.4534 ± 0.0093 

1.497 ± 0.047 
0.50 

Das duas tabelas notamos as características fundamentáis: 

(1) como já verificado, as fungóes &BSW e £lmBsw n&° reproduzem os pontos 
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empíricos extraídos ñas variantes 1 e 3. 

(2) nos ajustes realizados com essas fungóes a estrutura do fator de forma (para o melhor 
ajuste) é reduzida de produto de monopólos a um dipolo simples (a2 = (32). 

(3) a parametrizagáo empírica (7.21) reproduz adequadamente os pontos empíricos e 
os resultados obtidos para as variantes 1 e 3 sao compatíveis (parámetros livre 
equivalentes ñas duas análises - C ~ 11.2 GeV2, a2 ~ 0.5 GeV2, 02 ~ 1.4 GeV2) 
e a estrutura do fator de forma apresenta-se como um produto de monopólos, com 
parámetros vinculados (32 ~ a2 + 1. 

c) Fatores de Forma e Amplitudes Elementares 

Através dos resultados apresentados na tabela 7.5 determinamos os fatores de forma 
hadrónicos obtidos para os modelos BSW e de difragáo múltipla, além do fator de forma 
empírico. Esses resultados sao mostrados na figura 7.13. Déla vemos que o fator de forma 
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Figura 7.13: Fatores de forma dos modelos BSW e de difragáo múltipla (dipolos) e fator 
de forma empírico (produtos de monopólos com parámetros vinculados) para a opacidade 
do espalhamento pp i/s = 52.8 GeV. 

obtido na análise empírica decresce mais lentamente com o momento transferido do que 
o dipolo, caso dos fatores de forma obtidos para as opacidades dos modelos BSW e BSW 
modificado, e que sugerem urna estrutura de distribuigáo de materia hadrónica do protón 
diferente da sua distribuigáo de carga (aproximadamente dipolo com ¡i2 = 0.71 GeV2). 
Na figura 7.14 mostramos as amplitude elementares (módulo quadrado), obtidas no con-

o 10 



7.2 Fungáo Opacidade no Espago de Momento Transferido 73 

texto do formalismo de difragáo múltipla de Glauber, para os modelos BSW (7.21) e BSW 
modificado (7.18) e para a fungáo empírica (7.21). 

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 
2 , ^, 

q (Oev ) 

Figura 7.14: Módulo quadrado das amplitudes elementares (somente parte imaginaria) dos 
modelos BSW e de difragáo múltipla (BSW modificado) e amplitude elementar empírica 
para a opacidade do espalhamento pp -</s = 52.8 GeV. 

Em nivel elementar a segáo de choque de interagáo entre constituintes sao proporci
onáis ao módulo quadrado da amplitude elementar, f(q). Observando que em primeira 
ordem a fungáo opacidade representa a parte imaginaria da amplitude de espalhamento, 
vemos que, no contexto da abordagem de difragáo múltipla, o padráo difrativo da segáo 
de choque diferencial pp (dominada pela contribuigáo imaginaria segundo as concepgóes 
usuais discutidas anteriormente) é oriundo da dinámica complexa de interagóes entre cons
tituintes. Isso pode ser visto através do padráo difrativo das curvas de \f(q)\2 mostrados 
na figura 7.14, da qual se vé que a fungáo empírica descreve mais adequadamente o padráo 
difrativo observado no espalhamento pp (estrutura do dip e segundo máximo de difragáo). 
Porém, deve-se enfatizar que esses resultados sao interpretados á luz do formalismo de 
difragáo múltipla de Glauber, o qual possui limitagóes e urna visáo mais profunda desses 
resultados se faz necessária (em termos de distribuigóes partónicas e fungóes de estru
tura da QCD). No entanto, entendemos que esses resultados empíricos possam ser úteis 
na construgáo futura de modelos mais realísticos para o estudo do problema do espalha
mento elástico de hádrons em altas energías. 
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Capítulo 8 

Conclusóes e Consideragóes Fináis 

O problema da compreensáo teórica do espalhamento elástico de hádrons em altas ener
gías constituí urna questáo fundamental tanto na Física de Partículas e Campos quanto 
na Física Nuclear. O ponto central é a ausencia de um tratamento exclusivo da QCD e a 
existencia de urna ampia variedade de modelos fenomenológicos, com descrigóes equiva
lentes dos dados experimentáis, mas com propostas de diferentes dinámicas de interagáo 
[7]. Nesse contexto, urna estrategia importante e oportuna é a busca de características 
empíricas, inferidas diretamente dos dados experimentáis e resultados gerais (principios e 
teoremas) independentes de modelo. Essa foi a motivagáo e a meta desta tese. 
Específicamente, introduzimos urna nova representagáo para a Fórmula da Parte Real de 
Martín e verificamos sua compatibilidade e eficiencia em análises independentes de mode
lo. Paralelamente, desenvolvemos um estudo conjunto de tres parametrizagóes analíticas 
e empíricas para a amplitude de espalhamento: variantes 1 (vinculada), 2 (nao-vinculada) 
e 3 (Martín). 
Dois problema fundamentáis do espalhamento elástico de hádrons relacionam-se direta-
mente com as análises aquí apresentadas: (i) o desconhecimento da estrutura de fungóes 
de distribuigáo no espago de parámetro de impacto; (ii) o problema fenomelógico da 
existencia ou nao de zero na fungáo opacidade no espago de momento transferido. Nesse 
contexto, acreditamos que os resultados apresentados possam contribuir para o esclareci-
mento de tais questóes. 
Entendemos que, no estudo do problema inverso, a introdugáo da variante 3 e o estudo 
conjunto das tres variantes produziram resultados novos e importantes, dentre os quais 
destacamos: 

(1) determinagáo empírica da fungáo de recobrimento inelástica e parametrizagáo analí
tica, incluindo o efeito de “cauda”. 

(2) verificagáo da independencia (ou dependencia desprezível) das contribuigóes das 
partes real e imaginaria da amplitude elástica com o efeito periférico observado na 
fungáo de recobrimento inelástica. 

(3) evidencia de conexáo entre a existencia de zero (mudanga de sinal) na fungáo opaci
dade e as contribuigóes das partes real e imaginaria da amplitude de espalhamento 
na regiáo do dip e de medio momento transferido. 
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(4) estudo conjunto das tres aplicagoes da abordagem semi-analítica (métodos semi-
analítico, de termos explícito e de termo explícito condicionado). 

(5) indicagáo, através das variantes 1 e 3, de urna fungáo opacidade empírica consistente 
com parametrizagáo do fator de forma por produto de monopólos (e nao dipolo) e 
fungáo de interagáo empírica introduzida por Ávila e Menon (responsável pelo zero). 

Esses resultados, implementados, por exemplo em modelos inspirados em QCD [26, 27], 
poderáo fornecer subsidios tanto para urna melhor descrigáo dos dados experimentáis, 
como para urna eficiente utilizando e ínterpretagdo dos demais parámetros livres envolvi
dos. 
Salientamos que a determinagáo de um padráo de evolugáo dos parámetros obtidos com 
a energía ainda nao foi possível, dada a proximidade das energías na regiáo do ISR. Nesse 
sentido, entendemos a obtengáo e análise de novos dados (RHIC e LHC) como crucial 
para a determinagáo de urna evolugáo com a energía. 
Acreditamos que os pontos principáis aqui discutidos (a aplicabilidade de um repre-
sentagáo da fórmula de Martín no estudo do problema inverso do espalhamento e a análise 
comparativa com abordagens independentes de modelo previas), sao passíveis ainda de 
maiores discussoes e interpretagóes físicas, principalmente no que tange á estrutura da 
opacidade empírica encontrada nos estudos das vairantes 1 e 3. No entanto, entendemos 
que essas constituam pega chave para o desenvolvimento de um formalismo adequado 
para o tratamento do problema do espalhamento elástico, no sentido de considerar as 
informagóes fundamentáis oriundas dos dados experimentáis. 



Apéndice A 

Cinemática Relativística 

A descrigáo teórica de processos relativísticos necessita intrínsecamente de grandezas 
físicas invariantes de Lorentz, urna vez que se tem estabelecido o principio básico: o 
resultado físico observável independe da escolha do referencial (inercial). 
Nesse contexto, revisamos brevemente nesse apéndice a cinemática relativística dos pro
cessos de espalhamento de dois corpos, que fornecem a relagáo entre os invariantes da 
teoría e as quantidades medidas em experimentos [5, 6]. 

A.l Espalhamento de Duas Partículas e Quadriveto-
res 

Seja o processo físico de interagáo entre duas partículas, descrito de maneira genérica por 

1 + 2 —^3 + 4. (A.l) 

Determina-se os estados cinemáticos fináis das partículas 3 e 4 através das leis de con
servagáo de momento e energía e do estado inicial de 1 e 2 (momentos e energías iniciáis). 
Mas como sabemos, do ponto de vista da relatividade restrita, nao há necessidade de 
tratar separadamente energía e momento e é particularmente útil descrever a cinemática 
de processos como (A.l) em termos de quadrivetores: 

Pi = (Ei, p j , z = l , 2 , 3 , 4 . (A.2) 

A conservagáo de energía e momento é entáo expressa na forma da conservagáo de qua-
drimomentos: 

P\ + P2 = Pi + PA- (A-3) 

Tendo em conta esse vínculo e a invariáncia do produto escalar p2 , 

p2 = TO2, (A.4) 

(m¿ sao as massas das partículas) concluímos que existem apenas duas variáveis in-
dependentes no referido processo, as quais sao escolhidas apropriadamente como inva
riantes de Lorentz (independentes de referencial). 
Apresentaremos a seguir as variáveis de Mandelstam, geralmente escolhidas para o estudo 
de processos como (A.l). 
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A.2 Variáveis de Mande ls tam 
Em termos dos quadrimomentos p¿ das partículas do processo A.l, define-se os tres inva
riantes de Mandelstam, s, t e u: 

s = (pi +P2)2 = (P3 +P4)2; (A-5) 
t = (pi — P3)2 = (p2 — P4)2; (A.6) 
u = (pi — P4)2 = (p2 — P3)2; (A.7) 

Estes, por sua vez, estáo relacionados pelo vínculo (consequéncia da conservagáo de qua
drimomentos): 

4 

s + t + tí = \ J T O 2 > (A.8) 
¿ = 1 

de onde verificamos que apenas duas das variáveis ácima sao de fato independentes. Dessa 
forma, quando do tratamento cinemático de um processo geral de dois corpos (A.l), 
escolhe-se duas variáveis entre s, t e u, ficando a terceira determinada pelo vínculo (A.8). 
Em geral s e t sao escomidas como variáveis, porém a escolha depende essencialmente do 
processo físico (do canal) que se deseja estudar. 
Supondo que o espalhamento A.l ocorra no sistema de centro de momentos (SCM), ob
tenaos o significado físico das variáveis de Mandelstam, quais sejam: i) s = quadrado 
da energía no CM; ii) -t = quadrado do quadrimomento trasferido entre 1 e 3; iii) u = 
quadrado do quadrimomento transferido entre 1 e 4. Por esse motivo, referimo-nos ao 
processo (A.l) como a reagáo de canal s. 
No caso da reagáo cruzada, 

1 + 3 —^2 + 4, (A.9) 

o quadrado da energía no CM passa a ser dado pelo invariante t, urna vez que no cru-
zamento os quadrimomentos sao invertidos e passam a (partícula 3 —► anti-partícula 
3): 

P3 —>■ —'P3 e P2 —>■ —'P2- (A.10) 

Assim o processo (A.9) é denominado de canal t. E por argumentos análogos, 

1 + 4 —^2 + 3, (A.11) 

é denominada de canal u. 
Revisamos a seguir as relagóes entre os invariantes de Mandelstam e as grandezas físicas 
medidas em experimentos de espalhamento em dois referenciais: (1) no centro de momen
tos (CM) e (2) laboratorio (LAB). 
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Figura A.1 : Canais de rea¸c˜ao: (a) canal s, (b) canal t , (c) canal u - figuras adaptadas de 
[6]. 

A.3 Sistemas de Referencia 

A.3.1 Sistema Centro de Momentos 
No Sistema de Centro de Momentos (SCM), para a reagáo de canal s, (A.l), tem-se a 
condigáo sobre os trimomentos do estado inicial: 

Pi + P2 = 0. (A.12) 

Considerando que as partículas se propagem ao longo do eixo z, teremos os seguintes 
quadrimomentos [5]: 

Pi = (E^, p) = (E^, 0, 0,pz), (A.13) 

Pi = (E%, — p) = (E%, 0, 0, —pz), (A. 14) 
Ps = (E^,pr) = (E^,p±,pz), (A.15) 
P4 = (El, — p') = (El, —P_L, —pz), (A.16) 

em que p_|_ representa o vetor bidimensional de momento na diregáo transversal. 
Tendo em conta que apenas duas das variáveis ácima sao independentes, escolhe-se em 
geral o momento p z e o ángulo de espalhamento 6 como variáveis de trabalho; definidos 
por: 

pz = p'cosO, (A. 17) 
pj_ = psenO, (A. 18) 

Em fungáo dos invariantes de Mandelstam as energias E¿, i=l,2,3,4, ficam: 

ET = —r=(s + m? — mn), 
2\/s 

K 
2A/S 

1 

(s + m2 — rnf 

Et = —-={s + m\ — mi). 
3 2^y 3 4y' 

E: I 
2A/S 

(s + m 4 — m 3 

(A.19) 

(A.20) 

(A.21) 

(A.22) 

(A.23) 
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Os momentos p e p ’ sao tais que: 

V = Pz =—^A 1 ' 2 ( s ,m 2 ,ml ) , (A.24) 
2 i / s 

p'=—pA^ís,mlm,), (A.25) 
2vs 

em que X(x, y, z) é a fungáo triángulo: 

A(x, y, z) = x2 + y2 + z2 - 2xy - 2yz - 2xz. (A.26) 

E, por finí, cos9 é dado pela expressáo: 

s2 + s(2t — J2- m2) + (m? — rn^iml — m2) 
cosa = —7--—^5 9 , 5 57 (A.27) 

A1/2^^, m(,m2)AL/¿{s, m^mi) 

No caso particular de interesse, em que temos partículas de massas iguais nos estados 
inicial e final (m¿ =m, i=l,2,3,4), as expressóes de p e cos^ tornam-se mais simples: 

1 
pz = —Vs — 4m2, (A.28) 

2 
2í 

COSP = 1 -\ —-. (A.29) 

Délas tiramos as relagoes inversas, ñas quais denotamos pz = k: 

s = 4(fc2 + m2), (A.30) 
q2 = —t = 2k2(l — cos9). (A.31) 

E no limite de altas energias (s —► 00), no qual a massa das partículas pode ser 
desprezada, tem-se que [5]: 

E¡ ~ — , i = 1 , 2 , 3 , 4, (A.32) 

p' = k ~ — , (A.33) 
2 

¿ f« —p^. (A.34) 

A.3.2 Sistema Laboratorio 
Embora a maioria dos experimentos de espalhamento de hádrons seja realizada no SCM, 
existem também experimentos nos quais urna das partículas encontra-se em repouso no 
estado inicial (alvo fixo). Estes, sao por definigáo realizados no Sistema de Laboratorio 
(SLAB). Por esse motivo mostraremos, no que segué, a relagáo dos invariantes de Man-
deltam com as grandezas físicas medidas nesse referencial. 
Restringimo-nos novamente á análise do processo (A.l), no canal s. Nesse caso, no SLAB, 
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o momento inicial da partícula 2, por exemplo, é p2 = 0; e os quadrimomentos envolvidos 
no processo (A.l) sao (diregáo de propagagáo no eixo z): 

Pi = (E,0,0,p), (A.35) 
P2 = (^2) 0,0,0), (A.36) 
p3 = (E3, p3), (A.37) 
Pá = (£-4, p4)- (A.38) 

No caso da colisáo em SLAB há urna assimetria intrínseca entre os ángulos de saída das 
partículas 3 e 4, que nao precisam ser os mesmo em relagáo ao eixo z. Desse modo, 
é comum utilizar como variáveis independentes do processo p e a energía de urna das 
partículas emergentes no estado final, E3 ou E4. 
A relagáo das grandezas físicas nesse sistema com os invariantes de Mandelstam sao as 
seguintes: 

E = (s — rrñ — mi), (A.39) 
2m2 1 2 

E3 = -—[m\ + mi — t), (A.40) 

EA = (m\ + m\ — u), (A.41) 

1 1 / 9 9 9 

p= X \s,m\,m2), (A.42) 
1 1/2 2 2 

p3 = -—X (u,m2,m3), (A.43) 
1 , 1 / 0 / O 0 

VA = X {t,mf>,mA). (A.44) 
F 2m2 

E no limite de altas energias obtém-se: 

s w 2m2p w 2m2E, (A.45) 
t w -2m2E4, (A.46) 
u K> —2m2Ea, (A.47) 

donde vem que a energía no SLAB é proporcional ao quadrado da energía no SCM. No 
caso típico de urna colisáo próton-próton a 7 TeV/feixe no LHC (i/s =14 TeV), um cálculo 
simples, feito com o auxilio da equagáo (A.45), mostra que seria necessária urna energía 
no SLAB ~ 105 TeV para promover a mesma colisáo. 
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Apéndice B 

Difragáo de Fraunhofer 

B.l Descricáo Clássica do Problema de Difracáo de 
Ondas 

Discutimos nesse apéndice alguns tópicos acerca do espalhamento difrativo no contexto 
da Óptica Clássica e veremos que é possível abordar o problema do espalhamento de 
duas partículas por meio de urna formulagáo clássica (baseada na óptica), no regime de 
difragáo de Fraunhhofer. Mostraremos que obtém-se as mesmas expressóes para as segóes 
de choque de espalhamento que as deduzidas na formulagáo quántica (Capítulo 2), sob 
um ponto de vista bastante elucidativo e que facilita a compreensáo geométrica e óptica 
(difragáo) de processos de espalhamento em altas energías. 

B.2 Difracáo por urna Fenda 

B.2.1 Fórmula de Fresnel-Kirchhoff 

No contexto da óptica clássica a expressáo da fungáo de onda espalhada por urna fenda, em 
fungáo da onda incidente, pode ser obtida através da Teoría de Kirchhoff, a qual apesar de 
conter muitas aproximagóes é a que melhor reproduz o fenómeno de difragáo. Utilizando 
a equagáo de Helmholtz e o Teorema de Green obtemos a integral de Fresnel-Kirchhoff 
mediante condigóes de contorno bem definidas [70], conforme a equagáo abaixo: 

L. e „ikR 
é(P) = — é(S)—dS. (B.l) 

Nessa expressáo, ^(P) representa a onda espalhada num ponto P distante da fenda, ^(S) a 
onda incidente na superficie S da fenda e R é a distancia da fenda ao ponto de observagáo 
P. 
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B.2.2 Regimes de Difracáo 
Apesar de existerem 3 regimes de difragáo possíveis dentro da óptica - óptica geométrica, 
regime de Fresnel e regime de Fraunhofer - somente o último caso nos interessa na des-
crigáo dos processos de espalhamento elástico em altas energias. A razáo é que, levando 
em consideragáo a distancia típica de separagáo alvo-detector em experimentos de espalha
mento pp e pp, D?« lm, o raio típico do protón (1~ lfm) e momentos típicos (k~ 5fm-1), 
vemos que [71]: 

kí2 ~ 5 x 10-15TO =>- —— « 1. (B.2) 

Portanto, em altas energias o processo de espalhamento hadrónico é típicamente difrativo 
e em regime de Fraunhofer [5]. 

B.2.3 Regime de Fraunhofer e a Representacáo de Parámetro 
de Impacto 

Dada a equagáo (B.l), construida em termos da distancia R, de um dado ponto da fenda 
até o ponto de observagáo P, podemos obter a descrigáo da fungáo de onda ^(P) em termos 
do momento transferido no espalhamento, q, e do parámetro de impacto, b (definido em 
relagáo ao centro da fenda). Para isso, consideramos o regime de Fraunhofer (grandes 
distancias - b^cR) e aproximamos R por: 

Rp¿ r — W eos p, (B.3) 

onde r, 9 e p sao as coordenadas esféricas usuais [70]. Escrevendo entáo o elemento de 
área da fenda, dS, em coordenadas polares temos: 

dS = bdbdp = d%. (B.4) 

Com isso, retomamos a equagáo (B.l), introduzimos a aproximagáo na equagáo (B.3) e o 
elemento de d2b, dado na (B.4). Isso resulta em: 

L, ikr ( 
é(P) = — — / / d2b e-lbkecosv. (B.5) 
y 2m r Js 

Como o espalhamento elástico puro é caractetizado pela conservagáo da energía cinética, o 
módulo do momento, p, é conservado. Desse modo, para o caso do espalhamento elástico 
a pequeños ángulos, tem-se 1: 

Pincid. = Pesp. => hncíd. = keap. => Q ~ k6 => e - ^ ^ ^ = e - ^ ^ . (B.6) 

Portanto a integral de Fresnel-Kirchhoff fica reescrita, em termos de q e b, como: 
1Considera-se aqui o sistema natural de unidades h = c = 1. 
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ip(P) = Y~-— / d2¡) e~'b'q- (B-7) 

Escrevemos entáo if)(P) em termos da fungáo amplitude de espalhamento, f(q), comparando-
a com a expressáo geral da onda esférica espalhada : 

eikr 
r(p(P) = /(q) . 

r 
Com isso obtemos a amplitude de espalhamento através da fenda: 

k 
/( (?) = ± _ d% e-ib.q> ( R 8 ) 
J W 2ni Js

 v 

B.3 Difracáo por um Obstáculo 

B.3.1 Principio de Babinet 
Utilizando o principio de Babinet, ou principio de telas complementares, derivamos a 
expressáo da fungáo ip(P) de urna onda difratada por um objeto e nao mais por urna 
fenda. O que esse principio estabelece é que a soma das fungóes de onda espalhadas por 
urna fenda (circular, por exemplo) e pelo seu objeto complementar (disco) produzem a 
fungáo de onda incidente. Matemáticamente enunciado o principio estabelece que: 

4>fenda(P) + ^objeto(P) = Anadente(P) ■ (B.9) 

Tendo em conta esse principio, consideramos que no espalhamento de partículas urna 
onda plana incidente é difratada por um alvo (disco) e produz a seguinte fungáo de onda 
espalhada: 

odisea = eÍkZ - ÍJfenda. (B.10) 

B.3.2 Funcáo Transmissáo 
Nesse contexto, considera-se a existencia de urna fungáo complexa rj(b, <p) que introduza 
a transparencia do disco, isto é, que represente a amplitude da fungáo de onda, normali
zada, atrás do disco (desse modo, \r¡\2 é a probabilidade de transmissáo da onda). Essas 
propriedades definem entáo 2 limites característicos: 

r¡ = 0 —► Nada é transmitido (disco negro). 
r¡ = 1 —► Tudo é transmitido (sem obstáculo). 

No primeiro caso obtém-se um disco negro, em que nada é transmitido através do disco, 
e no segundo caso nada é absorvido, logo ocorre propagagáo livre da onda incidente. 
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Para 0 < \r¡\ < 1 tem-se um disco semi-transparente (disco cinza se 1771 =cte entre esses 
extremos). 
Através do principio de Babinet (B.9) e da expressáo da amplitude de espalhamento (B.8) 
pode-se mostrar que a fungáo amplitude do objeto em termos da fungáo 7/(6, <p) é dada 
por: 

UAq, <p) = Y í Í d% [1 - 77(6, <p)] e~lU. (B.ll) 

Como em geral estamos interessados em problemas com simetría azimutal, tomamos 
rj(b, ip) = rj(b). 

B.4 Secoes de Choque e a Funcáo de Perfil 
A fim de obter entáo a expressáo da segáo de choque total do espalhamento por um objeto, 
partimos da expressáo da segáo de choque elástica total (integrada) [71]: 

Oei = ^¡ Í Í \f{q,<p) |2 A - (B.12) 
1 

Considerando entáo o objeto como um disco de raio R e usando a equagáo (B.ll) com 
limites de integragáo b : 0 —► R e ip : 0 —► 27r, encontramos: 

R 

ad = 2vr / bdb I 1 - r¡(b) |2 . 
o 

Como também pode ocorrer absorgáo, encontramos nesse caso urna segáo de choque, aabs, 
associada á probabilidade de ocorréncia de absorgáo. Por conservagáo da probabilidade, 
temos entáo que: 

R 

Pabs = 1 - Ptrans = l~ \ vQ>) | ^ (?abs = 2vT / bdb [ 1 - | Tj{b) | 2 ] . 
O 

Como a segáo de choque total é, por definigáo, a soma das segoes de choque elástica e de 
absorgáo, logo vem que: 

R 

Ctot. = CTel. + Vabs. => CTtot. = 47T / bdb R e [ l — 7/(6)] 
O 

Resumindo, as segoes de choque obtidas via formulagáo clássica e em termos da fungáo 
trasmissáo 77(6) ficam: 

R 
aei = 2TT / bdb I 1 — 77(6) |2; (B.13) 

o 
R 

Jo 

(Jobs = 2TT / bdb [1— I 77(6) |2]; (B-14) 
./o 
/ 
0 

o 
R 

vtot = 47r bdb Re[l — 77(6)]. (B.15) 
o 
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Nesse ponto, destacamos um definigáo importante, a introdugáo da fungáo T(b), dada por 

T(6) = 1 — rq(b), 

e que é a fungáo de onda complementar de rq(b), logo, determina a amplitude da fungáo de 
onda a frente do disco. Por esse motivo, T(b) é denominada de fungáo perfil. Em termos 
dessa fungáo as segóes de choque (B.13 - B.15) ficam: 

R 
aei = 2ir bdb |r(6)|2; (B.16) 

Jo 
R 

cabs. = 27r / bdb[2ReT(b) — |r(6)|2]; (B-17) 
Jo 

R 

otot. = 27r / bdb 2Rer(6). (B.18) 
o 

Vemos que as expressóes das segóes de choque ácima sao as mesmas que aquelas obtidas no 
contexto da mecánica quántica náo-relativística no limite de altas energias e aproximagáo 
semi-clássica (equagóes (2.53-2.55)), porém num contexto diferente (e com limites inte-
gragáo finitos). Vemos também que a introdugáo da fungáo T(b) é essencial, pois, como 
mostramos, ela é conectada com a fungáo de onda atrás do objeto e, desse modo, per
mite extrair informagóes a respeito da estrutura hadrónica global media através de urna 
propriedade óptico-geométrica simples, o escurescimento, fundamental na construgáo dos 
modelos geométricos. 
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Apéndice C 

A Aproximagáo Eiconal 

A aproximagáo eiconal representa um caso limite da mecánica quántica náo-relativística, 
na qual se supóe o regime de interagáo em altas energias, isto é, E » |V¿rat|, e pequeños 
comprimento de onda em relagáo ao alcance do potencial (ka >> 1). Essa aproximagáo foi 
primeiro apresentada por Glauber, em 1959 [14], com o intuito de fornecer um esquema 
de cálculo adequado para estudo de espalhamentos em altas energias, através do qual 
os observáveis físicos de interesse (segóes de choque) pudessem ser obtidos de maneira 
simples. A aproximagáo permite urna conexáo entre a eiconal e o potencial de interagáo. 
Discutiremos a seguir a dedugáo de Glauber propriamente dita, bem como as aproximagóes 
implícitas nela. Veremos que, a aproximagáo de altas energias é tomada diretamente na 
equagáo de Schródinger, o que leva á obtengáo da forma funcional da fungáo de onda 
espalhada assintótica. 

C.l Equacáo Integral do Espalhamento 
Quando consideramos um problema de espalhamento elástico de duas partículas (sem spin), 
representado genéricamente por, 

1 + 2 —> 1 + 2, 

é comum levarmos o problema ao referencial de coordenada relativa, a fim de reduzir o 
problema real ao problema de um única partícula interagindo com um potencial depen
dente da distancia relativa, r = |ri — r2|, entre as partículas (veja segáo 2.2). A dinámica 
da interagáo é entáo ditada pela equagáo de Schródinger: 

—V2V>(r) + V(r)ip(r) = Eip(r) (Cl ) 

(veja a equagáo 2.6). Esta equagáo, reescrita de maneira mais compacta fica: 

(V2 — U(r) + k2)rip(r) = 0, (C2) 

cuja solugáo do problema físico deve satisfazer a condigáo de contorno assintótica (2.7). 
A fim de encontrar a solugóes da equagáo (C.2), resolvemos inicialmente o problema de 
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fonte pontual, 

(V2 + k2)G(r — r') = -r^SCr — r'), (C3) 
n2 

e encontramos a fungáo de Green do problema, através da qual encontramos a equagáo 
integral de ip(r). A solugáo física (de interesse) da equagáo (C.3) é entáo dada por [14]: 

eífc|r-r'| 

Gfc(r- r ' ) = - 2 7 r / i 2 | r_r / | . (C.4) 

De posse da fungáo de Green, encontramos a fungáo de onda através da equagáo integral: 

Ví (r) = etk'r + í G+(|r - r'|) V ( r ' ) ^ ( r ' ) d V . (C.5) 

Substituindo entáo a equagáo C.4 na equagáo ácima encontramos: 
Pifc|r-r' | 

tt(r) = e-r - ^ y -¡—^{T'WtWV. (C.6) 
No limite de grandes distancias, r ^ oo ( - C 1), obtemos a seguinte expressáo as-
sintótica: 

// eífcr f 
V>+(r) « etk'r - - ^ - / e - i k r - r V(r ' )^ ( r ' )dV, (C7) 

na qual kr = kr = k'. Comparando entáo esta última com a forma assintótica de tp, 2.7, 
extraímos a amplitude de espalhamento: 

/ (k ' ,k) = - - ^ f e-lk'-rV(r')^+(r')d3r'. (C.8) 

Da equagáo C.8 vemos que resolver exatamente este problema nao é tarefa trivial , pois 
ocorrem de imediato dois problemas: (i) no caso de interagóes hadrónicas o potencial de 
interagáo é desconhecido; (ii) a fungáo de onda de onda espalhada nao é conhecida. Porém, 
caso saibamos como calcular Ví(r) podemos, em principio, determinar a amplitude de 
espalhamento, / (k ,k ' ) . 
Veremos a seguir como a aproximagáo de altas energias permite determinar a fungáo de 
onda espalahada, ip£(r). 

C.2 Condicóes Assumidas 
Consideremos entáo que a energia da partícula incidente seja tal que 

\V{r) 
E 

C l e fca>l, (C9) 

onde a é o alcance do potencial e \V(r)| representa a magnitude do potencial. Por exemplo, 
no caso de urna colisáo próton-próton a urna energia no SCM, ^/s = 10 GeV (veja apéndice 
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A), e considerando que o potencial de interagáo seja do tipo Yukawa, num raio de ~ 1 fm 
(a ~ lfm), tem-se que: 

e~rla \V\ 
V(r) = — > —— ~ 10~3 e ka ~ 20. (CÍO) 

Desse modo, as condigóes dadas pela (C.9) já sao razoavelmente satisfeitas. Mas como, de 
um modo geral, espalhamento em altas energias superam esse limiar de energia é esperado 
que as condigóes (C.9) sejam completamente satisfeitas. 
Nesse regime é plausível assumir que a maior contribuigáo para o espalhamento vem da 
regiáo frontal (9 ~ 1 mrad), logo, podemos desprezar contribuigóes de espalhamentos para 
tras. Desse modo, escrevemos a fungáo de onda como: 

ip£(r) ~ etk'V(r), (CU) 

em que <p(r) é fungáo suave, de variagáo lenta em um comprimento de onda, e representa 
um especie de “envelope” modulador da onda plana a sua frente. Substituindo entáo esta 
equagáo na (C.7) encontramos a equagáo integral de <p(r): 

e¿fc|r-r' |-ík-r 
ip(r) ~ 1 — / —¡ ¡—V(r')tp(r')d3r'. (C12) 

27rn,2 |r — r'| 
Pode-se simplificar essa equagáo integral considerando a variagáo lenta do produto V(r)ip(r) 
em um comprimento de onda e desprezando contribuigóes 0(-¡^), de modo a obter (em 
coordenadas cartesianas) a seguinte equagáo integral para a fungáo envelope, <p(r) [14]: 

<p(x, y, z) « 1 - y í V(x, y, z')<p(x, y, z')dz', (C.13) 

tomando k=kz e v = — (velocidade relativa entre as partículas). Retornando entáo á 
equagáo (C.ll) encontramos: 

^(x,y,z) « e kz -úr-00vi.*,vS)«*,vSW, (c.14) 

a qual representa a fungáo de onda de onda espabilada pelo potencial (notemos a con
tribuigáo dinámica do potencial como um termo de fase nela). Urna vez conhecida a 
fungáo de onda espalhada, voltamos á equagáo (C.8) e determinamos a fungáo amplitude. 
Fazemos isso na segáo seguinte. 

C.3 Amplitude de Espalhamento 
Substituindo equagáo (C.14) na (C.8) encontramos: 

/(k'>k) = _ _ i L f e -*'-r V(r>ykz - ¿ / - - ^ A ^ O i ' ^ (C.15) 

a qual, para pequeños ángulos de espalhamento (hipótese inicial de espalhamento na 
diregáo frontal) fica [14]: 

f(k',k) = — [e-W-V^le-úf-oov(b+~kz')dz'_ ^ ^ /C 16) 
2m L J ' v 
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onde escrevemos d?r = dzcPb = dz(bdbd(f)). Definindo entáo, 

1 1 °° 
x(b) = - — V(b + kz')dz', (C-17) 

encontramos: 
%k_ 
2 ^ 

f (k ' ,k) = — [e-W-^ll - elx{b)]d2b, (C.18) 
2vr L 

na qual x(b) é a chamada funcáo eiconal. Notamos aqui o fato relevante de a fungáo 
eiconal, que representa a defasagem da fungáo de onda incidente provocada pelo potencial, 
estar diretamente associada ao potencial de interagáo. 
Supondo agora que V(r) possua simetría azimutal e usando a representagáo integral das 
fungáo de Bessel, Jo(x), [15] 

Jo(x) = ±- /> c o ^#, (C.19) 

a equagáo (C.18) reduz-se a: 

f{q) = ik íbdbJ0(qb)[l - elx{b)], (C.20) 

em que Jo(qb) é a fungáo de Bessel de ordem zero, q = ksm9 f« k6 é o momento transfe
rido na colisáo. Notemos que esta última nada mais é do que a equagáo (2.45) (ou ainda 
a (2.48)), porém obtida no contexto da aproximagáo de Glauber. Dessa forma as consi-
deragóes adicionáis feitas no capítulo 2 acerca da definigáo da fungáo perfil e da visáo de 
representagáo da amplitude continuam válidas nesse contexto. Veremos a seguir que esse 
fato implica a equivalencia das segoes de choque obtidas nessa abordagem com as dadas 
pelas equagóes (2.53-2.55). 

C.4 Secóes de Choque Integradas 
Através da relagáo fundamental da segáo de choque (2.11) e da amplitude de espalhamento 
(2.48) encontramos a segáo de choque elástica total: 

aei= í í íb'db'Jo(qb')T*(b')bdbJ0(qb)T(b)dí}. (C.21) 

Utilizando a relagáo de “fechamento”(closure) das fungoes de Bessel, a saber, [15] 

f ° J0(qb)J0(qb')qdq = U{b - U), (C.22) 
o " 

e considerando o fato de o espalhamento ser concentrado em pequeño ángulos, logo k2dü ~ 
qdqd(f), encontramos: 

í\T(b)\2bdb. 2vr \T(b)\2bdb. (C.23) 
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Por meio do Teorema Óptico (2.51) e da amplitude frontal, f(q = 0), encontramos: 

otot = 27r / [2Ke{T(b)}]bdb. (C.24) 

Por finí, via principio de unitaridade, obtemos a segáo de choque inelástica: 

Oin = 2n [2Re{r(6)} — \Y{b)\2]bdb. (C.25) 

Vemos portanto que tanto com a abordagem de Glauber quanto tomando o limite de altas 
energias e a aproximagáo semi-clássica na expansáo de ondas pardas, obtém-se as mesmas 
expressoes para a amplitude de espalhamento e para as segoes de choque. Porém, deve-se 
enfatizar o caráter geral do método de expansáo em ondas pardas (válido para potenciáis 
centráis em geral), bem como o caráter específico da aproximagáo de Glauber (caso limite 
da mecánica quántica náo-relativística). 
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