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RESUMO

Estudamos uma colisão próton-núcleo a energias relativísticas à luz do modelo de
cascata intranuclear. O objetivo é verificar a hipótese de haver equilíbrio térmico no
instante em que o sistema se iragmenta, que é usada em muitos modelos de fragmentação
nuclear.

SUMMARY

We study a relativistic proton-nucleus collision using the intranuclear cascade
model. The purpose is to verify the equilibration hypothesis at fragmentation time
made by many nuclear fragmentation models.

CAPITULO 1
INTRODUÇÃO

Uma das principais motivações para se realizar experimentalmente reações com
energias relativísticas é a esperança de se obter, através destas, elevadas energias de
ccritação da matéria nndear. No caso dos projéteis serem Jòns pesados esperamos
também atingir estados da matéria nuclear com densidade bastante acima da densidade
do estado fundamental, po = 0.17 fm~'. Acredita-se que estas condições são encontradas
em alguns objetos astrofísicos como: supernovas, estrelas de neutrons e nos primeiros
instantes do universo, assim como em colisões causadas por radiação cósmica de íons
pesados (estas colisões são raramente observadas).
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Figura 1.1 Possíveis fases da matéria nuclear densa, altamente excitada. As linhas pontilhadas indicam as regiões de densidades e temperaturas acessíveis em colisões nucleares com diferentes energias de
incidência. As linhas A e B indicam diferentes evoluções dinâmicas,
segando as quais a energia disponível poderia ser usada ou para compressão ou excitação interna de hadrons. [Na84]

Há também muito interesse em estudar reações com fons pesados relativ&ticos
porque elas são um bom laboratório para a física de partículas elementares. Com feixes
cada ve> mais energéticos de núcleos cada vez mais pesados, tenta-se obter um estado de
equilíbrio termodinâmico da matéria hadrõnica em uma região mais extensa que a de um
hádron isolado. A situação de equilíbrio termodinâmico simplifica muito o tratamento
de sistemas de muitos corpos (que aparecem inclusive nas colisões entre duas partículas
elementares a altas energias devido à criação de outras partículas). Há muita especulação teórica sobre processos que envolvem a manifestação de partículas elementares
nestas colisões; por exemplo, o fenômeno da condensação de píons, a existência de
isômeros de densidade (estabilidade da matéria nuclear em densidades mais altas), a
transição de fase da matéria nuclear para um gás de hádrons (nudeons excitados para
estados isobáricos, A33, JV*, etc..., e o aparecimento de mésons no sistema), e ainda,
em temperaturas superiores a T = m^e2 (m, é a massa do píon), acredita-se que a
matéria hadônica se transforma em um estado de plasma de quarks e glúons |Na84]
(ver figura 1.1).

1.1. Experiências
Recentemente experiências de colisões com íons pesados relativísticos têm sido realizadas basicamente em dois centros: Berkeley nos EUA e Dubna na URSS. No acelerador de íons pesados, Bevalac, de Berkeley são produzidos feixes de Ne, La, e U com
energia variando de 0.5 à 2.1 GeV por nudeon (indicaremos a energia total do projétil
com A nudeons por A-GeV). No Synchrophasotron em Dubna, são produzidos feixes
com número de nucleons variando até o w Mg com energias até 4 A-GeV. No último
ano, Brookhaven e o CERN (SPS) têm fornecido dados preliminares para feixes de 16 O
a 14.5 e até 200 A-GeV respectivamente.
Se estendemos a região de energia e massa do projétil temos mais três máquinas.
A máquina SC do CERN oferece feixes de alta intensidade (até IO12 íons /segundo) de
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C e 20 Ne com energias de aproximadamente 100 A-MeV. Em Saclay, na França, íons

leves como d, *He, e o são acelerados a. energias da ordem de 1 A-GeV. Também são
realizadas experiências de colisão de feixes de partículas a com 15 A-GeV DO anel de
colisão, ISR, do CERN.
Há vários projetos em diversos laboratórios (Saclay, GAN1L na França, Bevalac, SIS
em Darmstadt na Alemanha, TIS em Moscou, Numatron em Tóquio e CERN) visando
sempre aumentar a energia e massa dos febres. Em Berkeley está sendo projetado o
VENUS (tariable energy nvclear synchrophasotron) que varre energias de 20 A-MeV a
20 A-GeV no centro de massa, e massas variando de protons até 33S U [Na84]. No collider
(RHIC) de Brookhaven (BNL) espera-se acelerar até Au a 100 A GeV. Nos próximos
i projetos devem oferecer uma quantidade ainda maior de dados, possibilitando
uma melhor compreensão e discernimento teórico sobre estados da matéria nuclear com
altas densidades e temperaturas.

1.2. O Que Indicam os Dadcs Experimentais?
Analisando colisões entre dois íons, por exemplo, 40 Ca + 307 Pb a 2.1 A-GeV
[Na&4], para três regiões de parâmetro de impacto, pode-se extrair uma importante
visão qualitativa de colisões nesta faixa de energia. Nestas colisões, 40 nucleons, cada
um com 2.1 GeV, são espalhados por 207 nucleons do alvo (ver figura 1.2). Para colisões
com grandes parâmetros de impacto (periféricas), observamos basicamente um jato na
direção de incidência como produto da colisão. A transferência de energia e momento
entre os dois núcleos nestas colisões é relativamente pequena e o projétil se fragmenta em
poucos pedaços com velocidades próximas da velocidade inicial do feixe. O alvo também
se fragmenta em poucos pedaços com velocidades muito pequenas. Para parâmetros de
impacto menores mas ainda não centrais, continuamos observando um jato na direção
de incidência mas quase metade dos fragmentos são observados com grandes ângulos
de espalhamento. Também aparecem pfons negativos (tr) como produto das colisões
mais centrais.
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Figura 1.2 Fotos de colisões Ca + Pb a 2.1 AGeV em uma
"Streamer-chamber", a) Colisão periférica, b) Colisão com parâmetro de impacto menor que no caso a), c) Colisão tipicamente central.
As manchas brancas são devidas ao aparelho. (Na84]

A análise anterior sugere que dois tipos de mecanismos de reação são verificados
em um mesmo evento: um em que parte do projétil interage fracamente com o alvo
(criando o jato na direção de incidência) e outro em que o restante do projétil interage
fortemente com o alvo (fazendo com que fragmentos sejam espalhados com grandes
ângulos). Para colisões centrais (parâmetros de impacto quase nulos) observamos uma
colisão bem mais violenta. Não há mais jato na direção de incidência e quase todas
as partículas são espalhadas sobre uma grande variedade de ângulos. Nestas colisões,
todos os nudeons do projétil interagem fortemente com os nudeons do alvo e a energia
disponível é compartilhada entre todos os nudeons e píons participantes (ver figura
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Figura 1.3 a) Espectro de produção de protons para colisões C + C
a 2.1 A-GeV para dois ângulos de espalhamento (0° e 180°). b) Espectro de neutrons para Ne + U a 390 A-Mev. As figuras foram
retiradas da referência [Na84].

Outras experiências confirmam quantitativamente esses mecanismos. A figura
1.3(a) mostra o espectro de prótons medido para ângulos de 0° e 180° em colisões
C + C com energias de 1.05 A-GeV [Na84]. O espectro mostra dois picos, o primeiro
corresponde ao momento por nudeon do feixe (velocidade do feixe) e o outro corresponde a momentos muito pequenos (velocidade do alvo). Reconhecemos então que o
primeiro pico é devido ao jato na direção de incidência da discussão anterior, e é resultado da fragmentação do projétil. O segundo pico tem origem na fragmentação do alvo.
A figura 1.3(b) revela picos correspondentes para espectros de neutrons em uma colisão
Ne + U a 390 A-MeV.
A figura 1.4 mostra espectros de prótons medidos para grandes ângulos de espalhamento em uma colisão Ar + KC1 a 0.8 A-GeV. Estes espectros varrem uma grande
região de momentos, correspondendo aos espalhamentos em ângulos maiores das reações
mais violentas. O espectro de neutrons para grandes ângulos tem o mesmo tipo de
comportamento.
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Figura 1.4 Espectros de prótons para grandes ângulos de espalhamento em colisões Ar + KC1 à 800 A-MeV. Esta figura é da referência [Na84|.
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Essas análises sugerem que, nas colisões, os nudeons podem ser separados em dois
grupos, participantes e espectadores. Os participantes sofrem colisões com grandes
transferências de momento e os espectadores sofrem colisões com pequenas transferências de momento. Qualitativamente usamos o momento de Fermi, pj « 250MeV/c,
como referencia para uma escala de momentos.
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Figura 1.5 Espectro de energia de prótons para um ângulo de espaçamento no cm. de 90° em colisões C + C, Ne + NaF e Ar + KCI
a 800 A-MeV. A queda da secção
de choque para altas energias pode
ser parametrizada por exp{-E^m/Eo), onde £ J m - é a energiacinétíca dos prótons no centro de massa. A curva pontilhada é calculada
com um modelo de colisões binárias N-N (ver texto) supondo uma
distribuição de momentos de Fermi do tipo gaussiana. [Na84]
Se analisamos a figura 1.5 [Na84] extraímos mais uma conclusão sobre o mecanismo
de reação. Esta mostra espectros de prótons para um ângulo de espalhamento no cm.
igual a 90* para reações C + C, Ne + NaF, Ar + KCI com energia do feixe de 0.8
L-CSeV. Notamos que, apesar do número de massa do projétil e alvo serem bastante

diferentes nas três reações, a forma do espectro praticamente não muda. feto sugere
que a energia por nucleon é uma característica do feixe muito mais determinante para o
mecanismo de colisão que sua energia total. Mais que isso, esses espectros se estendem a
energias muito maiores que a energia por nucleon do feixe (energia dos protons emitidos
« 182 MeV no cm.), sendo dificilmente explicados por colisões diretas entre pares de
nucleons (colisões binárias). Estas considerações sugerem que colisões múltiplas (colisões
onde vários nucleons colidem simultaneamente) devem ser consideradas.
Sob condições de alta densidade, com livre percurso médio entre colisões muito
pequeno em relação às dimensões nucleares e portanto com uma forte manifestação de
colisões múltiplas, espera-se obter evidências de um comportamento hidrodinâmico do
sistema. Essas condições são previstas nas colisões entre núcleos mais massivos e de
pequenos parâmetros de impacto. Sendo colisões violentas, elas tendem a apresentar
uma alta multiplicidade (quantidade) de partículas espalhadas, o que passa a ser um
critério para a escolha destes eventos já que não temos medidas exclusivas no que diz
respeito ao parâmetro de impacto.
Estes aspectos não se verificam em colisões entre núcleos a energias mais baixas
(energia do feixe no laboratório £j«* < 30 A-MeV). Estas colisões são muito menos
dramáticas. A quantidade de fragmentos produzidos na reação é muito menor e a
distribuição de momento dos fragmentos cai muito mais rapidamente. Não se pode
fazer uma separação clara entre nucleons participantes e espectadores. Nesta região de
energia pode haver rásâo dos dois núcleos. As diferenças qualitativas para diferentes
regiões de energia se devem tanto à diferença de região do espaço de fase acessível
quanto ao aumento rápido do livre percurso médio dos nucleons para energias, cada
vez mais, baixas. A baixas energias, o princípio de Pauli suprime colisões binárias de
forma determinante, de maneira que as transferências de momento são muito menores
que nas colisões a altas energias. O livre percurso médio sò se aproxima do valor
geométrico A = 1/(ONNP) para valores de energia EM > 200 A-MeV. Também a
separação dos nucleons em espectadores e participantes é possível se o comprimento
de onda de de Broglie dos nucleons incidentes, A = h/p, é muito menor que o raio
8

do núcleo R. Discutiremos melhor esta questão na próxima seção. Qualitativamente
podemos dizer que a violência de colisões nucleares a altas energias e a separação entre
participantes e espectadores se devem a um comprimento de onda A, pequeno em relação
ao raio do núcleo R, e à transferência de grandes quantidades de momento nas colisões
entre os nudeons participantes.

l.S. Aspectos Teóricos
Para tratar rigorosamente colisões de ions pesados relativísticos, precisaríamos de
uma teoria quântica de interações fortes completa, Hoje acredita-se que a cromotõnâmka çuântica (qdj seria esta teoria. A qed ainda não é aplicável devido à complexidade
dos cálculos. Aproximações válidas para energias mais baixas não podem ser aplicadas
na região de energias que nos interessam. Mesmo a obtenção de soluções da equação
de Schrõdinger não relativística para N corpos é muito complicada. Torna-se então
necessário usar teorias e modelos fenomenológicos.
Para uma colisão entre íbns pesados a altas energias, a energia disponível é tanta que
podemos considerar que todos os nudeons estão em um continuum de energia e muitos
graus de liberdade são excitados [Ma85]. Não é, portanto, uma boa aproximação usar
o modelo convencional de baixas energias de um núcleo, no estado fundamental, com
um espectro correspondendo às excitações possíveis. É mais adequado o conceito de um
conjunto de nudeons quase livres, onde interações nucleon-nucleon (N-N) violentas são
determinantes, ou seja, uma colisão de dois gases, podendo-se incluir uma energia de
ligação como correção.
Uma questão importante é se devemos usar modelos quânticos ou clássicos para
descrever a colisão. Para energias de incidência da ordem de 1 A-GeV, o comprimento
de onda de de Broglie, A, associado a um nudeon é da ordem de 0.5 fm (bastante
menor do que o raio dos núcleos envolvidos), o que justifica o uso de modelos clássicos.
Mesmo assim, nestas colisões, há etapas caracterizadas por movimentos envolvendo
baixas energias, como é o caso dos estados inicial e final dos núcleos, em que se verificam
9

importantes efeitos quânticos, como por exemplo, o movimento de Fermi e o princípio
de Pauli. É necessário de alguma forma incorporar estes efeitos no tratamento clássico.
Além disso, há várias outras distâncias características nas colisões, além do tamanho
do sistema, que podem não ser consideradas grandes quando comparadas com A, como
o alcance da força de interação e o livre percurso médio entre colisões. Até o momento
não se pode especificar todas as condições necessárias e suficientes para uma descrição
clássica destas colisões sendo este um importante problema teórico para esíados futuros.
Outro ponto importante é o aspecto estatístico. Devido ao número reduzido de
partículas envolvidas no processo, é difícil determinar até que ponto a aplicação de
métodos estatísticos (que muito facilitariam a solução do problema) é razoável, especialmente se queremos tratar somente uma parte do sistema. Como o tempo de duração
dos processos é muito curto, não é óbvio se algum tipo de equilíbrio térmico é atingido.
Para se poder estudar, através de colisões com íons pesados, a matéria nuclear com
densidade e temperatura diferentes daquela do estado fundamental, é importante saber
se nestas colisões é produzida matéria nuclear comprimida em equilíbrio térmico. Sendo
o estabelecimento de equilíbrio térmico durante a reação de interesse central para vários
modelos, pretendemos estudá-lo para o caso de uma colisão próton-núdeo.

1.4. Modelos Teóricos
Passamos agora a descrever alguns dos aspectos mais importantes dos principais
modelos usados para descrever colisões entre íons pesados relativfeticos.
1.4.1 0 modelo hidrodinâmieo.
c

T7m sistema macroscópico pode ser tratado com um modelo hidrodinâmieo, se o
movimento microscópico das partículas constituintes em toda a extensão do sistema e
em qualquer instante é tal que a distribuição de velocidades obedece uma distribuição
de equilíbrio, que varia pouco de ponto a ponto", [Ma85]. Este equilíbrio local será
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possível se as partículas colidem com uma freqüência suficientemente alta para que
qualquer perturbação seja rapidamente termalizada. O critério usado, a partir destas
considerações, é que o livre percurso médio de uma partícula deve ser pequeno, quando
comparado com a escala macroscópica em que se está interessado (no caso, as dimensões
do sistema). Estudos realizados até agora indicam um livre percurso médio da ordem de
2 fin para energias dos nucleons maiores que 30 MeV acima do nível de Fermi [Ma85].
Este valor é suficientemente pequeno para que o sistema aproxime um comportamento
do tipo hidrodinâmico, mas não para que a hidrodinâmica seja necessariamente válida.
Estas condições são mais prováveis nas colisões mais centrais e, portanto, espera-se
observar um comportamento hidrodinâmico em colisões com pequenos parâmetros de
impacto.
O método é particularmente interessante porque lida diretamente com a equação
de estado da matéria nuclear (energia por nucleon como função da densidade e temperatura) [Gy77], cuja obtenção é um dos principais objetivos do estudo destas colisões.
O modelo hidrodinâmico mais simples é o modelo de um fluido. Neste, a evolução
do sistema é determinada pelas equações de continuidade (conservação) para a densidade
de nucleons p{r, t), densidade de momento p{r, f), e densidade de energia e(f, t).
(*'

\

(

'

(1.1)

onde tf(f,f) é o campo de velocidades e P é a pressão. As equações (1.1) descrevem
fluidos clássicos, não víscosos e não dissipativos. Estes efeitos não são necessariamente
desprezíveis em colisões de íons pesados [Gy77] e são levados em conta em alguns modelos. Para completar o conjunto de equações de movimento no modelo hidrodinâmico
ainda deve-se especificar uma equação de estado. Estas equações são então resolvidas
numericamente.
O modelo foi aplicado por Amsden et. ai. [Am77] para uma colisão 30 Ne + 2 3 8 U
a 250 A MeV no laboratório. A figura 1.6 mostra a evolução da colisão para três
parâmetros de impacto. Na colisão mais central \b = 0.1{Bp + Rt))f onde os submdices
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pet ee referem ao projétil e alvo ("target") respectivamente, há a formação de um cone
de Mach e uma onda de choque, duas das principais previsões do modelo.
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Figura 1.6 Colisões Ne + ü a 250 A MeV para três parâmetros de
impacto (dados em unidades da soma dos raios do projétil e alvo). A
figura é da referência (Ma85).

Uma extensão do modelo de um fluido trata o projétil e o alvo como dois fluidos distintos. Aplicam-se as equações (1.1) com mais termos, que representam a transferência
de energia e momento entre os dois fluidos. A figura 1.7 mostra resultados para este
modelo. Este cálculo também foi feito por Amsden ct.al., [Am78],
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Figura 1.7 Colisões Ne + U a 250 A-MeV para três parâmetros de
impacto (dados em unidades da soma dos raios do projétil e alvo).
Estes são resultados do modelo de dois fluidos. A figura é da referência [Ma85J.
O modelo hidrodinâmico (tanto de 1 como de 2 fluidos) aplicado a colisões centrais reproduz aproximadamente os dados de secção de choque, quando destes são selecionados apenas os eventos de maior multiplicidade (ver figura 1.8). Segundo Maruhn
ct.al, (Ma85j, espera-se que o resultado melhore se o modelo considerar a formação de
partículas compostas (o, d ou núcleos leves) no estado final da reação (estas partículas
são observadas experimentalmente), e o movimento térmico dos nudeons. Para um
estudo mais aprofundado sobre modelos hídrodinâmicos, sugerimos a referência [Ma85].
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Figura 1.8 Distribuição angular para colisões centrais nos modelos
de 1 e 2 fluidos, comparados com dados experimentais (pontos). Os
números sobre as curvas indicam as energias das partículas. [Ma85j

1.4.2 Modelos de equilíbrio global.
Destes modelos, o mais simples é o de "bola de fogo" ("fireball") que supõe que, a
energias muito altas, o acoplamento na direção transversal entre os nucleons é desprezível
e o projétil sóinterage com os nucleons do alvo que estão na direção de seu movimento.
O modelo supõe que os dois núcleos têm uma superfície esférica bem definida e seguem
trajetórias retilíneas. A separação entre nucleons espectadores e participantes é dada
pela região de interseção geométrica entre os dois núcleos, como na figura 1.9(a).
Os nucleons que estão na região de interseção coalescem formando uma "bola de
fogo* altamente excitada, enquanto a parte restante (espectadora) do projétil segue
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com a velocidade de inddêndia e a parte espectadora do alvo permanece parada. Estes
remanescentes do alvo e do projétil estão muito excitados (uma parte destes núcleos foi
simplesmente arrancada), e eles emitem partículas em uma fase posterior da colisão.
Uma das principais suposições do modelo é que o número de colisões N-N é suficiente
para que haja equilíbrio térmico na bola de fogo. Como o estabelecimento de equilíbrio
requer transferência de momento também na direção transversal, é necessário supor
uma escala de tempo maior para o estabelecimento de equilíbrio do que para o "knock
out" inicial
Uma das principais vantagens do modelo são as facilidades do calculo. As propriedades da "bola de fogo", como tamanho, região de interseção, velocidade e energia
de excitação são obtidas diretamente da geometria e da cinemática de uma colisão completamente inelástica. Podem-se então calcular secções de choque com a ajuda de uma
distribuição de Maxwell-Boltzmann de velocidades internas.
Alguns resultados de secção de choque inclusiva de protons para uma reação Ne + U
a 250 A-MeV e 400 A-MeV são apresentados na figura 1.10. Vemos que o modelo apresenta uma boa concordância com resultados experimentais. No entanto, alguns de seus
resultados, como a temperatura prevista para a bola de fogo necessária para produzir
os espectros de prótons, desviam-se sistematicamente dos resultados experimentais. Segundo o modelo, estas temperaturas seriam maiores para uma colisão simétrica, o que
contradiz a observação, e também os valores calculados são sistematicamente mais baixos
[Ma85j.
Uma tentativa de correção do modelo de bola de fogo é o modelo de "firestreak*.
Sua principal diferença é a geometria, que permite que fatias paralelas do projétil e alvo
ae choquem frente à frente [ver figura 1.9(b)]. Nucleons pertencentes a fatias diferentes
não interagem entre si. Dentro de cada fatia, supõe-se que haja equilíbrio térmico.
O modelo de firestreak mantém a simplicidade de cálculo do modelo de bola de
fogo. Resultados para a secção de choque inclusiva de prótons são apresentados na
figura 1.10 e também são próximos dos resultados experimentais. As previsões para a
temperatura e sua dependência com a massa e energia de incidência são melhores que no
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modelo de bola de fogo e apresentam um acordo razoável com os dados experimentais.
o) Bolo de Fogo

blFirestreok

Figura 1.9 a)Geometria do modelo de bola de fogo. b)Geometria
do modelo de firestreaL
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Figura 1.10 Secções de choque inclusive de protons para Ne + ü a
250 e 400 A-MeV. As curvas sólidas são resultados do modelo de firestreak e as pontilhadas correspondem ao modelo de bola de fogo. Os
pontos são dados experimentais. As figuras são tiradas da referência
IGy77j.
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Estee modelos não dão conta de muitos aspectos da dinâmica da colisão. Eles não
prevêm como o sistema evolui para a situação de equilíbrio termodinâmico e também não
dão conta de alguns efeitos macroscópicos importantes, como a compressibilidade dos
núcleos e efeitos dissipativos durante a colisão [Du83]. No entanto, são cálculos simples
que oferecem boas aproximações. Eles servem como bons parâmetros de comparação
para outros modelos.
1.4.3 Modelos microscópicos.
Os modelos microscópicos são aplicáveis às colisões relativfeticas se o sistema pode
ser considerado diluído, ou seja, se as interações podem ser separadas em colisões N-N
subseqüentes independentes (colisões binárias). Para uma densidade nuclear típica de
0.17 fm~ s e se consideramos o raio do nudeon em torno de 1 fin, esta hipótese não
se verifica completamente. No entanto, o sucesso do modelo de cascata para colisões
prótOQ-núcleo parece indicar que a interação de uma partícula relativística com o núcleo
é determinada essencialmente por algumas colisões N-N violentas. Isto não é necessariamente verdadeiro para colisões núcleo-núcleo. Para estas há estudos sobre a importância
de colisões não binárias e tentativas de incluir estes efeitos nos cálculos [Du83j.
A principal informação que este método utiliza é a secção de choque experimental
para colisões entre nucleons livres. Neste contexto é relativamente simples incluir efeitos
como a criação de píons e ressonâncias A, simplesmente considerando as probabilidades
associadas a processos como N + N-+ N + A, N + A -> N + A, etc... [Cu80],
Descreveremos a seguir um dos principais modelos microscópicos que escolhemos
para realizar nossos cálculos, o modelo de cascata intranuclear (CIN) (Cu80, Du83].
A hipótese básica do método CIN convencional é a de que a colisão entre dois
núcleos pode ser tratada como uma superposição das colisões entre os nucleons que
<m compõem. O modelo de cascata mais simples apresenta a colisão nuclear como se
fosse um jogo de bilhar tridimensional, onde os nucleons pontuais (as "bolas") percorrem
trajetórias retas. Quando um par deles se aproxima o suficiente para interagir, processa17

se un espalhamento. Esse espalhamento é simulado estatisticamente com base nos
resultados experimentais do espalhamento N-N.
Este enfoque tem a vantagem de não apresentar parâmetros livres ou ajustáveis.
É importante notar que, sendo um modelo microscópico, a CIN nos fornece a posição
e o momento de cada nvckon em cada instante da colisão. É então possível extrair
quantidades como a densidade, o número de colisões, o tempo total de colisão e, particularmente, o objetivo de nosso trabalho, que é a distribuição de energia no núcleo alvo
cm cada instante, através da dinâmica do próprio modelo. Esta é uma característica
que torna os modelos microscópicos mais favoráveis para várias aplicações.
O método CIN é probabilístico, pois tanto a configuração inicial quanto algumas
das variáveis que determinam a evolução do sistema são sorteadas, segundo funções de
distribuição conhecidas. O processo configuração inicial-evolução temporal é* repetido
quantas vezes for necessário para que se tenha um bom comportamento estatístico das
grandezas que descrevem o sistema. Efeitos quânticos da colisão nudeon-nudeon são
levados em conta através dos sorteios tipo Monte Cario da secção de choque nudeonnudeon experimental
Na figura 1.11, mostramos os resultados do modelo de cascata de Cugnon para o
sistema *°Ar + 40Ar. Os pontos são resultados experimentais de uma colisão Ar + KC1
[Cu80j. O acordo do calculo com os resultados experimentais é bastante bom.
A maior parte dos dados experimentais de colisões de íons pesados relativfeticos são
de secções de choque indusivas (em geral de protons). Os modelos que apresentamos
foram todos comparados com estes tipos de dados. Todos os modelos apresentam um
bom acordo e, portanto, parece que dados inclusivos não servem para testar as diferentes
teorias.
Os modelos hidrodinâmicos não reproduzem oe resultados de secção de choque
mdusiva tão bem quanto os modelos CIN, como é de se esperar, porque eles somente
descrevem bem as colisões mais centrais. A realização de experiências que selecionem
parâmetros de impacto é hoje om importante desafio experimenta], pois estes dados
definiriam melhor o limite e aplicabilidade dos modelos que consideram colisões com a
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matéria nuclear mais ou menos dilufdu (modelos microscópicos oo hidrodinâmicos).
+ 40Ar-p+X
E/A>80OMtV
10*

10"
IIO* (x IO'4)
to-*
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Figura 1.11 Secçáo de choque indushra invariante de protons para
uma colisáo Ar + Ar com 800 A-MeV no laboratório. A secção de
choque é dada como função da energia cinética dos protons emitidos
no referencial do laboratório. Os pontos são dados experimentais para
uma reação Ar + KC1 (na verdade o modelo não distingue prótons de
neutrons). Os bistogramas são resultados do cálculo CIN. Barras de
erro típicas estão indicadas. Uma seta vertical significa que nenhum
próton foi detectado a partir daquela energia. [Cu80]

1.6. Objetivo deste Trabalho
Neste trabalho estudaremos, utilizando o modelo de cascata intranuclear, uma colisão próton-núcleo a energias relativisticas (energia do próton Ep > 0.5 GeV). Este
processo, assim como o da colisáo entre dois íbns pesados em energias médias ou altas,
ou o da aniquilaçâo de um antipróton dentro de um núcleo, gera estados de alta energia
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de excitação da matéria nuclear, que podem levar à sua fragmentação (ver por exemplo (Bo85|). Em particular, pretendemos verificar se o núcleo colidido atinge ou não o
equilíbrio térmico previamente à fragmentação. A hipótese de equilíbrio térmico, ou ai*
guma equivalente, tem sido usada em vários cálculos (Bo85b, Fr83, Me78, Go84, Ra81,
Sa85], e consideramos importante estudar sua validade, à luz do modelo de cascata
intranuclear. Descrevemos este modelo no capítulo 2 desta tese, enquanto que os resultados com ele obtidos, assim como nossas conclusões, são apresentadas no capítulo 3.
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CAPÍTULO 2
DESCRIÇÃO DO MODELO

Neste capitulo descrevemos o modelo de Cascata Intranuclear (CIN) que utilizamos
para simular a colisão prótron-núdeo e como o implantamos numericamente. Propomos
a inclusão de alguns efeitos no modelo convencional, apresentado no capítulo anterior,
a fim de tomá-lo mais realístico. Estes efeitos são: uma distribuição de Fermi para os
momentos dos nudeons, uma simulação aproximada do princípio de Pauli e a inclusão
de um potencial médio do tipo poço quadrado. A inclusão do potencial médio torna o
modelo dependente dos parâmetros a ele associados.
Para a realização do cálculo usamos um código numérico inicialmente desenvolvido
por Duarte [Du83], adaptado ao caso de uma colisão próton-núcleo, incluindo os efeitos
citados que nos interessavam. O cálculo compreende três etapas básicas:
i) Escolha da configuração inicial,
ii) Evolução do sistema através de colisões sucessivas,
iii) Processamento estatístico dos dados.
Descrevemos a seguir as duas primeiras etapas (seções 2.1 e 2.2) deixando a terceira
etapa para o próximo capítulo (seção 3.2).

2.1. Configuração Inicial.
Tratamos o núcleo alvo como um gás de Fermi de forma esférica com A nudeons e
raio R = 1.12i4i fin. Realizamos o cálculo no sistema de referência em que este núcleo
está em repouso (sistema do laboratório).
No cálculo, sorteamos a posição e o momento de cada nucleon do núcleo alvo
aleatoriamente segundo distribuições uniformes. Consideramos que este núcleo tem
uma superfície bem definida e, para o sorteio da coordenada radial, usamos a seguinte
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distribuição de densidade:

•{

0

,Èer>R.

Aqui r é o módulo do vetor posição relativo ao centro do núcleo. Então, para cada
nucleon, escolhemos r = Jtyl onde 7 é um número aleatório entre 0 e 1 (ver seção
2.2.3). Para garantir a não formação de aglomerados de nudeons no sorteio inicial
exigimos que a distância entre nudeons seja maior ou igual a 2 fin. Sorteamos também
as coordenadas angulares, $ e ^ , segundo distribuições uniformes. No caso de cosi
sorteamos um número aleatório entre - 1 e +1 e para <f> um outro número aleatório
entre 0 e 2*. Desta maneira reproduzimos a isotropia esférica da densidade nuclear.
Da mesma forma, escolhemos o momento de cada nucleon aleatoriamente no intervalo
[O,?jr], onde PF ft 250MeV/c [Re65] é o momento de Fermi do núcleo (a direção foi
sorteada de maneira análoga àquela usada para o vetor posição).
Como hipótese simplificadora não fizemos distinção entre protons e neutrons. Isto
se justifica pela diferença pequena entre as respectivas massas e secções de choque de
espalhamento.
Em primeira aproximação podemos considerar a colisão entre um próton muito
energético (energia incidente maior que algumas centenas de MeV) e um núcleo mais
pesado, como um processo de duas etapas [Cu87]. Na primeira etapa, muito rápida, o
nucleon incidente colide com alguns nudeons do alvo depositando assim parte de sua
energia. Na segunda etapa, consideramos as colisões subseqüentes entre os nudeons do
alvo com a resultante propagação da energia depositada. Esta aproximação é razoável
porque o tempo que o próton incidente leva para atravessar o núcleo é pequeno comparado com o tempo necessário para o núcleo atingir o equilíbrio e/ou fragmentar-se.
Consideramos então, a situação aproximada em que o nucleon incidente não se
desvia do eixo de incidência. Ele colide com todos 00 nudeons que estão a uma distância
do eixo de incidência dt tal que *<P < dpi, onde ffpi é a secção de choque total para a colisão entre o próton incidente e o nucleon 1. Descreveremos a maneira como processamos
as colisões bem como as parametrizações usadas na próxima seção.
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2.2. Evolução Temporal do Sistema.

Dada a posição inicial e o momento de cada nudeon, estes seguem trajetórias
retilmeas, com velocidades constantes, até que cheguem suficientemente próximos de
outro nudeon ou da superfície do núcleo. Quando isto acontece eles são espalhados, e
modificam as direções e velocidades de seus movimentos.
Para decidir sobre as colisões entre os nudeons só dispomos de dados experimentais de secção de choque, que nos fornecem informações apenas sobre o comportamento
assintótico do espalhamento. Esta é a razão da aproximação de que os nudeons percorrem trajetórias retas até que alcancem uma distancia mínima, b, entre si. Dependendo
de 6 a colisão pode ou não ocorrer.
Se o cálculo fosse não relathnstico, b seria a distância de iaáxima aproximação entre
os dob nudeons. Como as energias envolvidas são da ordem de centenas de MeV, o
cálculo tem que ser feito relativisticamente. A distância de máxima aproximação é,
portanto, dependente do referendai em que se trabalha. Este critério de colisão seria
não mvariante; por exemplo, em alguns casos, o par colide em um certo referencial e
não colide em um outro. Como isto não é fisicamente razoável, usamos outro critério.
Um bom critério é o parâmetro de impacto 6»y (i e j são os índices dos nudeons
que colidem), definido como a distância de máxima aproximação em um referencial em
que os momentos dos nudeons í e ; são paralelos [Ko84, Du83]. Em particular usamos
o referencial do centro de massa do par. A razão para esta escolha é que b%j pode
ser escrito como uma soma de produtos escalares de quadrivetores sendo, portanto,
mvariante. Mostramos este cálculo a seguir.

2.2.1 Cücv&o do parâmetro de impacto da colisão NN.
Indicando as variáveis de um par i,j de nudeon~ ao centro de massa (cm.) com
um asterisco (*), podemos relacioná-las com as respectivas coordenadas no sistema do

laboratório da seguinte forma:

Nos cálculos que seguem usaremos o sistema de unidades em que % — c = 1.
Na expressão 2.1, a matriz de Lorentz da transformação do cm. para o laboratório,
Auk->e.m., satisfaz:
onde $ij é o escalar de Lorentz definido por.

* = (2* + £,,# + ftp = ( « + Eíf - (ft+Âf.

(2.3)

No cm. fi = - p j e *y = (£? + JEJ)2 = AE^2.
Para um instante í* posterior a f*, supondo que as partículas percorrem trajetórias
retas com momentos pj e pj e energias E% eEf temos:

=

$

(M)

Da condição de minimização de i*{t*) - fj(í*);
= 0,

(2.5)

achamos o instante ÍJ em que os dois nudeons estarão à uma distância mínima 6^.
Lembrando que no cm. t$ = -t^:

!!|5Ü],

(J.8)

Semibstítuimos (2.6) na expressão para fj(í*)-r7(<*) e elevamos ao quadrado obtemos:
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onde % = - 2 $ = 2tÇ e i* = r}(Ç) - i*(Ç).

Vamos agora escrever 6»y como uma soma de produtos escalares de quadrivetores
mostrando assim que ele é invariante. Se usamos a métrica
1 0 0 0
0 - 1 0 0
0
0 - 1 0

(

\

0 0 0 -1 J
o primeiro termo de (2.7) pode ser escrito como:

* ; = B - ft?=«- n? - w - *na.

(28)

Para escrever (f* - í*) a como um invariante, usamos a transformação de Lorentz,

iPV

(2.9)

A matriz da transformação, Aiak-*c.m. pode ser escrita [Ja75]:

O produto das últimas duas matrizes representa uma rotação do sistema do laboratório
para que o eixo-z coincida com a direção do movimento do centro de massa (ver figura
2.1). O alinhamento do eixo-z requer uma rotação de um ângulo <p em torno do eixo-z
e depois uma rotação de um ângulo 9 em torno do eixo-y, onde <p e 6 são os ângulos
azimutal e polar do vetor velocidade do c m . ( t m ) , no referencial do laboratório. A
primeira matriz representa um "boost" na direção de 0 e m (direção com unitário p).

Figura 2.1 Coordenadas esféricas do vetor velocidade do cm. em
relação ao sistema de referência do laboratório.
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Podemos então escrever
0
1
0
0

1 0
0
0
0 cosi cosy) cosffsenp -sen0
0 -senp
cosp
0
,0 senOcos<p senisenp cosi

0 -7
0 0
1 O
0 7

(2.10)

onde 7 = (Ei+Ej)/^Síj e fin = \Í>i+Pj\/y/Sij- Identificando as componentes dos novos
unitários (girados) em relação ao referencial do laboratório:
êi = cosi cos px+cos Isenpy - senli,
$2 = -&m<py + coaipz,
reescrevemos (2.9):

\-i8

0 0

< Y / \ 0

D

I \

I
(2.11)

Resolvendo a parte temporal desta equação obtemos:

O produto escalar do lado direito de (2.12) pode ser reescrito como:
(ft + Pi)' ?ü - {Ei + Ej){ti - U) - [Pi + Pi) • (tj - XÍ).

(2.13)

Como queremos simultaneidade no sistema do laboratório:

i)•(«?-<)
Substituindo (2.14) em (2.8) obtemos:

26

„

O outro termo de (2.7) tem a expressão vjy • f^ que pode ser reescrita,

Finalmente reescrevemos v£:
;

^

(2.17)

Mas como pÇ* = E* 2 - m2, temos:

#

£

(2.18)

Por último substituímos (2.15), (2.16) e (2.18) em (2.7) a obtemos a seguinte expressão invaríante para ò*y:

É conveniente para os cálculos escrevermos 6fy em termos das variáveis no sistema
do laboratório. Se tirarmos os (*) em (2.19) e lembrarmos que íy = U e *«y è invariante
obtemos:

2.2.2 Processamento ias colisões.
Se ^y < 2 ^ , o par sofre uma colisão elástica instantânea (a direção dos momentos
no referencial do centro de massa muda). Para a determinação da secção de choque
total <r('»y), usamos um ajuste dos dados experimentais feito por Duarte [Du83], que
nos permite obter a como função da energia ou momento («<y) do par que colide (ver
figura 2.2).
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3.2

Lab'

Figura 2.2 Secção de choque total para a colisão NN. O ajuste feito
por Duarte [Du83] é representado pela curva continua e os dados
experimentais pela curva tracejada.
Processamos a colisão de um par de nucleons da seguinte forma. Primeiro calculamos as componentes dos momentos dos dois nucleons no centro de massa do par, aonde
conhecemos dados de secção de choque diferencial experimental elástica para colisões
nucleon-nucleon livres. Esta também foi parametrizada por Duarte [Du83]. Sorteamos
o angulo de espalhamento 8, de um dos nucleons segundo esta parametrização (distribuição) como descreveremos na próxima subseção (o ângulo ip é sorteado aleatoriamente entre 0 e 2JT). Fazemos a passagem das componentes do quadrimomento sorteado
para o referencial do laboratório. Finalmente determinamos o momento do outro nudeon a partir do que foi sorteado, a fim de conservar energia e momento.
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2.18 Sorteioê it variáveis aleatórias segundo uma função distribuição.
Queremos simular uma variável aleatória £ em um intervalo [a, 6] com densidade
de probabilidade p{z). Vamos mostrar que podemos simular f resolvendo:

f p{x)dx = %

(2.21)

Com esta equação, para cada valor de 7 podemos encontrar um valor correspondente
de ( com um peso dado por p{z).
Analisemos a função:
v

= f p(x)dx.

(2.22)

Comop{x) >0e/ a *p{x)dz = l,y satisfará:
y(«) = 0,

y(6) =

(2.23)

Estas condições implicam que y è monótona crescente variando de 0 à 1, como na
figura 2.3. Logo, à qualquer valor y = 7 no intervalo 0 < 7 < 1 corresponderá um
único valor de x = f que será a solução única da equação (2.21).

Figura 2.3 Variação de y dado pela equação (2.22) corn os possíveis
valores de (.
Falta mostrarmos que os valores de { obtidos desta forma simulam a variável de
densidade de probabilidade p(x). Para cada ponto x no intervalo a1 <x <V, onde
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o intervalo (a1,6*) é contido em (o, 6), corresponde um ponto y = y[x) no intervalo
*(«*) < 9< V[V)> Assim £ assumirá um valor no intervalo c? < x < V se, e somente
se, 7 estiver no intervalo y[<t) < 7 < y(V) (verfigura2.4).

Figura 2.4 Domínio e imagem da função y com valores de ( correspondentes à determinados valores de y.
Logo, se P é a probabilidade deencontrar uma variável em um dado intervalo;
(2.24)

Tomando uma distribuição uniforme para 7 no intervalo 0 < 7 < 1 temos:
- V(a') = í%(x) dz.

(2.25)

Então:
/ p(!c)dx.

(2.26)

A üJtima relação significa que a densidade de probabilidade da variável aleatória (,
simulada pela equação (2.21), é p{x).
No caso do sorteio da coordenada radial dos nucleons, na configuração inicial, a
probabilidade de encontrar uma partícula com raio r entre rer+dré:
p[r)dr = Crldr.

(2.27)

Sendo a probabilidade de encontrar a partícula dentro do núcleo de raio R igual à 1,
determinamos a constante C:

l = f*p{r)ir=£R*,
^

(2.28)
(2.29)

Substituindo (2.29) em (2.21) temos:

Resolvendo para r, obtemos o resultado citado no início do capítulo:
(2.31)
Como segundo exemplo, resolveremos a equação (2.21) para o caso do sorteio do
ângulo de espalhamento nas colisões entre os nudeons. Neste caso a densidade de probabilidade é dada pela secção de choque diferencial j ~ ^, onde atot é asecção de choque
total invariante para colisões nudeon-nudeon. A secção de choque diferencial é escrita
como função da grandeza invariante t que é definida como o quadrado da diferença do
quadrhnomento da partícula antes e depois de ser espalhada (pi e pi respectivamente),
/ = (pj - pi) 2 . No referencial do centro de massa:
<= - 2 ^ ( 1 - c o s í ) ,

(2.32)

onde $ é o ângulo deespalhamento epéo módulo do momento de qualquer um dos
dois nudeons que colidem no referencial do centro de massa do par. O invariante t pode
assumir valores entre 0 e 4p*. Na verdade a secção de choque diferencial é dada como
função do valor absoluto de /. No que segue definimos t = 2p 3 (l - cos0). Sendo 7 uma
variável aleatória uniformemente distribuída, de acordo com a equação (2.21):
7= /
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Usamos a parametràação sugerida por Duarte [Du84]:

onde os parâmetros a e U são dados por; a = 11.233(£ -1.063) t ( £ é a energia de
qualquer um dos nudeons) e tm = 4jP. Então:

Resolvendo para f obtemoK
f = ^ + iaseiih Í2( 7 - 0.5)seiih ^ ^ 1 .

(2.36)

Substituindo a expressão para t e resolvendo para cos tf temos:

^ ] |

(2^7)

Ao sortearmos os momentos finais na colisão não conservamos o momento angular
totaL Esperamos que esta falta de conservação seja pequena em média considerando o
grande número de colisões e sorteios.
Erta seção foi baseada na referência [So83j.
2.2.4 0 campo médio.
Para incluir o efeito do campo médio (potencial médio por nucleon) no núcleo alvo,
podemos representar o potencial nuclear por um poço quadrado esfericamente simétrico.
A profundidade do poço depende da densidade (número de partículas e raio do núcleo).
Usamos a seguinte parametrização de Skynne [Ba86] para a dependência do potencial
V com a densidade p{po= 0.17 fim*9):

^ } ^ )
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.

(2.38)

Temos, portanto, que considerar as colisões com a superfície do núcleo. Se um
udeon, ao incidir sobre a superfície, tiver energia suficiente, ele sai (refração). Caso
ontrário, ele volta para o interior pelo potencial (reflexão). Da conservação da energia
Ates e depois de uma refração temos:
U = ^?}+m*.

(2.39)

festa equação p$ e p/ são os módulos dos momentos do nucleon antes e depois de ser
efratado.
Como o potencial é central só há mudança na componente radial do momento.
Sendo Apr esta mudança e f = r/|f| o unitário na direção radial, podemos escrever.
?f = fi + àprr.

(2.40)

Substituindo (2.40) em (2.39), resolvendo para Ap r e escolhendo a raiz positiva (o
ludeon está saindo), obtemos:
(2.41)
>nde pr = pi • r é a componente radial do momento com o qual o nucleon incidiu,
E» = y/p^ + tn3 e U é a profundidade do poço de potencial. Para que Ap r seja real o
•adicando em (2.41) deve ser positivo. Logo, a condição para que exista a refração é:
p* + U*+2UEi>0

(2.42)

Podemos parametrizar a energia total (potencial+cinética) por nucleon Ey da
natéria nuclear, para baixas densidades, segundo Stõcker [St86] por:
(lIí)
,
\ Po J

O<p<po.

(2.43)

Quando umnucleon é retratado, consideramos que o núcleo ganha uma energia,
, igual àenergia potencial média por nucleon \U(p)\. Sendo Ei e Ej as energias totais
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do núcleo antes e depois da retração respectivamente, podemos escrever a conservação
da energia para um núcleo inicialmente com A nucleons e raio R:
(2.44)
Nesta equação Es representa a energia de superfície que é dada por.
(2.45)
onde 7(1) é a tensão superficial (a tensão superficial no estado fundamental é
To « 0.95MeV/fm2). K é o novo raio após a retração. Supomos que, quando aumenta a energia no núcleo, aumenta a pressão sobre a superfície e, portanto, há um
aumento correspondente do raio. Microscopicamente os dois mecanismos que levam a
um aumento do raio nuclear são as reflexões e retrações na superfície. Como primeira
aproximação tratamos apenas as reflexões.
Quando a densidade do núcleo diminui, o potencial U{p) é menos atrativo e, conseqüentemente, as interações na superfície devem ser menos intensas. Supomos então
que:

Expandimos:

Es[A't W) -

Calculando as derivadas parciais a partir das expressões para U{p)t i{p), Ev{p) e
Es{p\ substituindo (2.43), (2.45) e (2.46) em (2.44) e resolvendo para o incremento do
raio 6R, obtemos:

*{)R

+96^^

(l - £ )
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YLRW

'

onde:
U> =%-£-(e 7o
As reflexões e refrações não conservam o momento total do núcleo. Esperamos,
como no caso do momento angular, qne a não conservação seja pequena em média
[Cu87].
2.2.5 Sucessão temporal.
Temos ainda que estabelecer como evolui o processo no tempo. Usamos como passos
de tempo o intervalo entre duas colisões sucessivas. Primeiro calculamos o instante em
que ocorreria cada colisão possível entre pares de nucleons ou com a superfície.
O instante em que um dado par irá colidir é calculado como na subseção 2.2.1.
Dado um par de nucleons com coordenadas (r»,pí) e (fj,py) num dado instante t e
considerando que as partículas seguem trajetórias retilíneas com energias totais Ei e
Ejt em um instante V posterior à t:

(2.48)

Da condição de minimização da distância entre os nucleons do par (no referencial
do laboratório):
-£|3(f) - ?j{#)\pMti = 0 ,

(2.49)

obtemos o instante em que o par i,j irá colidir
(2.50)

Nesta equação ## é a velocidade relativa fy - fy e ?<ji« % 85

O instante em que um nudeon irá colidir com a superfície é calculado de forma
emelhante. Sendo r< a posição do nudeon t em um instante t = 0, pi seu momento, Ei
ma energia e Ê um vetor na direção de r% + p« com módulo igual ao raio do núcleo Rt
10 instante tet em que t colide com a superfície temos:

Quadrando a equação acima, resolvendo para U» e tomando a solução positiva,
temos:
tCê =

V»" -"

»" " ' ,

(2.52)

com tfc = pi/Ek.
De todas as possíveis colisões, verificamos qual será a primeira a acontecer. Processamos a colisão como já foi explicado. Uma vez determinado o novo momento do
nucleon ou par que colidiu, recalculamos em qual instante ele ou eles poderiam voltar
a colidir. Verificamos qual será o instante da próxima colisão e assim sucessivamente.
Colisões sucessivas entre o mesmo par de nucleons são proibidas para evitar que alguns
nucleons fiquem colidindo ciclicamente entre si.
O critério de sucessão entre as colisões acima descrito, equações (2.50) e (2.52) não é
invariante pois as colisões podem ocorrer em diferentes ordens em diferentes referenciais.
De acordo com Kodama et. ai. [Ko84], este defeito não é apreciável quando fazemos
a média de todas as repetições do processo configuração inicial-evolução temporal que
será descrito no próximo capítulo.
A figura 2.5 mostra um resultado do número médio de colisões versus energia do
próton incidente para o cálculo feito em dob referenciais diferentes (laboratório e centro
de massa). O número médio de colisões é escolhido porque parece ser uma quantidade
mais sensível à dinâmica do que outras quantidades inclusivas. A figura 2.5 também
mostra uma comparação entre um cálculo feito com um critério de colisão convencional
(distância de máxima aproximação corrigida para o sistema do cm. nucleon-nucleon)
ingerido por Cugnon et. o/. [Cu81], e outro feito usando o critério de colisão que
36

usamos sugerido por Kodama tt.al. na referência [Ko84j (equação (2.20)). Vemos que
o resultado do cálculo feito com a equação (2.20) é quase invariante.
s

Figura 122.5 Numero
médio de colisões por nucleon para uma reação
12
central C + C versus energia de incidência. Os resultados calculados no cm. estão representados por linhas sólidas e aqueles cat
culados no sistema do laboratório, por linhas pontilhdas. As curvas
indicadas por •critério de máxima aproximação" são os resultados
obtidos usando o critério sugerido por Cugnon et. aí. [Cu81] e aquelas indicadas por "cálculo atual" são feitos usando o critério dado pela
equação (2.20). Esae cálculo foi feito por Kodama et. ai. [Ko84].

2.2.6 O princ{pio de Pauli.
O princípio de Pauli suprime as colisões em que o momento final de pelo menos
um dcAucleons, na colisão binaria, seja menor que o momento de Fermi, Pp. Isto
porque supomos, que na configuração inicial, todos os estados com \pi\ < PF estão
ocupados, e que esta configuração não se modifica drasticamente no processo de colisão.
O efeito do princípio de Pauli em colisões nucleon-núcleo está descrito no livro texto de
Kíkuchi e Kawai [Ki68]. Utilizamos o critério descrito por estes autores, cujo resultado
resumiremos a seguir.
De acordo com o princípio de Pauli, a colisão entre dois nudeons com momentos
pi e p} é possível, ou seja, eles não são espalhados para estados finais já ocupados,
se eles forem espalhados em ângulos tais que seus momentos finais # e pj sejam, em
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módulo, maiores que Pp. Segundo a referencia [Ki68], esta restrição e a conservação
de energia e momento na colisão binaria são consideradas, se a secção de choque total
nudeon-nudeon for multiplicada por um fator ft(p»,Pj, PF) dado por:

onde p, e py são os módulos dos momentos lineares dos dois nudeons.
Valores de ft < O correspondem à colisões totalmente proibidas pelo princípio de
Panli. Neste caso utilizamos 0 = 0 obtendo assim secções de choque nudeon-nudeon
nulas. Um fator ft > 1 significa que os nudeons podem ser espalhados livremente sem
inibição do princípio de Pauli e usamos então, ft = 1. Em outras palavras, a equação
(2.S3) só é utilizada para O < ft < 1. A inclusão do princípio de Pauli só é relevante para
as colisões binárias em que os momentos dos nudeons sejam, em módulo, comparáveis
ou menores que PF.
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CAPÍTULOS
RESULTADOS E CONCLUSÕES

Neste capítulo calcularemos, baseados no modelo de cascata descrito no capítulo
anterior, a evolução dinâmica de um núcleo de prata após a colisão com um próton
com energia de 1 GeV. Escolhemos este caso já que, para ele, existem dados experimentais [An86] que indicam a existência de uma secção de choque para a fragmentação
que eqüivale à uma pequena porcentagem da secção de choque total Também há estimativas baseadas no modelo de multifragmentação estatística (ver [Bo85], [Bo85b],
[Bo85c]) que indicam que a energia de excitação por nuckon associada à fragmentação
é de 3-4 MeV/nudeon. Nosso cálculo permitirá verificar se é razoável supor que o
núcleo residual atingiu efetivamente o equilíbrio estatístico como suposto no modelo de
multifragmentação e, se o valor da energia depositada coincide com aquele exigido por
este modelo.

3.1. As Grandezas Calculadas
Durante a "evolução do sistema" descrita no capítulo anterior, registramos, a cada
intervalo de tempo igual a 1 fm/c, a energia térmica, E(r, t), em cada ponto do núcleo
(conhecemos os momentos e as posições de todos os nudeons) definido em uma rede
cúbica de 1 tin de espaçamento entre os planos adjacentes. Cada ponto da rede corresponde a uma célula de 1 fin3 de volume (ver figura 3.1). A energia de cada ponto, ou
melhor, de cada célula é a soma das energias cinétícas dos nudeons que se encontram
dentro desta célula naquele instante.
A cada instante registramos também o valor do raio do núcleo R{t), da densidade
p(t) e da pressão na superfície P(t). Os aumentos do raio são determinados pelas
refrações como foi descrito na seção 2.2.4. Fizemos a aproximação de que a densidade
é sempre uniforme. Esta aproximação se justifica porque, a energia de 1 GeV, o próton

incidente só colide com aproximadamente 6-10% dos nudeons do alvo causando um
deslocamento inicial na direção perpendicular ao eixo de incidência que, no entanto,
termaliza rapidamente.

Fignra 3.1 Ilustração da malha cúbica que usamos para representar
o núcleo.
A pressão é calculada a partir das reflexões na superfície do núcleo. Quando um
nucleon é refletido supomos, como aproximação, que seu momento sofre uma variação
Ajft = -2/y, onde p r é a componente radial do momento com o qual incidiu sobre
a superfície (ver seção 2.2.4). Portanto, a superfície absorve um momento 2pr. Para
intervalos de tempo Aí = 1 fm/c, somamos o momento transferido à superfície devido à
todas as reflexões, Ap = £ |A#|, que ocorrem em um determinado intervalo. A pressão
é então, P(t) = ^^f, onde 5 é a área da superfície nuclear.
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3.2. Processamento Estatístico

Repetimos o processo de colisão (configuração iniáal-evolução temporal) N vetes
para N = 1000. A cada repetição fomos somando os valores das grandezas que citamos
na seção 3.1 \R(t), p(t), P(t) e E[r, t)] aos valores respectivos da repetição anterior.
Esperamos que a distribuição de energia no núcleo alvo seja aproximadamente
simétrica em relação ao eixo de incidência (eixo-z). Estudamos então, a distribuição
transversal de energia do núcleo. Tomamos os pontos da rede cúbica usada para descrever o núcleo, que estão em um plano perpendicular ao eixo-z passando pelo centro do
núcleo, correspondendo à camada central de células (ver figura 3.1). Somamos todas as
energias relativas às M células a uma mesma distância r do eixo-z e dividimos por M.
Obtivemos assim a distribuição de energia ao longo da direção perpendicular ao eixo-z.
Uma vez processadas todas as repetições, e obtidas as distribuições transversais de
energia, o valor médio das grandezas foi obtido dividindo todos os valores por N.

3.3. Resultados

Os gráficos para a variação do raio R(t)t densidade p{t), e pressão P(t) com o
tempo (t = 0 indica a passagem do proton) estão na figura 3.2. Note que a partir de
um instante t f* 18fm/c o sistema se estabiliza com R « 5.9fm, p » 0.125fm~3, e
P » 1.5MeV/fm3. O gráfico da pressão ilustra bem este ponto. Os pontos indicados
por triângulos [figura 3.2(c)] se referem à pressão de um gás de Fermi [Re65] para as
densidades p{t) calculadas. Vemos que a pressão cai muito rapidamente nos instantes
iniciais e, a partir de í = 4fm/c, se aproxima rapidamente da pressão de um gás de
Fermi. Estes resultados indicam que algumas partículas são emitidas peb núcleo alvo
nos primeiros instantes após a colisão com o próton incidente e que posteriormente este
núcleo vai se estabilizando mais lentamente.
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Figura 8.2 Grandezas que medem a expansão do núcleo, a) Variação
do raio do núcleo nos instantes imediatamente após a colisão com o
próton. b) idem para a densidade. c)idem para a pressão. Os pontos
indicados por quadrados se referem aos nossos cálculos e aqueles indicados por triângulos se referem à pressão de um gás de Fermi para
as densidades calculadas representadas na figura 3.2(b).
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As distribuições transversais de energia cinética para vários instantes da evolução
do sistema estão na figura 3.3. Nestes gráficos, o eixo horizontal representa a distância
transversal r, do eixo-z a um ponto do plano que analisamos. Vemos que a energia
está fortemente concentrada em torno do eixo de incidência logo após a passagem do
próton pelo núcleo. Como os nudeons que colidiram com o próton incidente se deslocam
basicamente na direção perpendicular ao eixo, perto de t = 6fm/c temos um pequeno
pico de energia perto da borda do núcleo. A partir de t = 12 fm/c podemos dizer que o
núcleo está em equilíbrio térmico.
A questão que nos colocamos no começo do trabalho era se a fragmentação ocorre
antes ou depois que o núcleo atinge o equilíbrio. Para saber quando o núcleo se fragmenta precisamos saber quais as condições físicas em que ele se encontra neste instante.
J Aproximação tipo Skyrme para
Friedman - Pandharipande
Curva de
Coexistência

0.15

p (fnfa)
Figura 3.4
|Pe86],

Diagrama de fase para a matéria nuclear simétrica
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Pethick e Ravenhall [Pe86] calcularam o diagrama de fase para a matéria nuclear
simétrica (numero de prótons igual ao numero de neutrons, ver figura 3.4). A spinodal
dá o limite para a transição de fase líquklo-gás. Analisando o gráfico da spinodal
esperamos que haja uma transição de fase para uma densidade p » 0.1 fin"3.
Segundo o gráfico 3.2(b), em média não atingimos uma densidade critica para fragmentação. No entanto, como não se trata de um problema determmfetico, poderíamos
ter probabilidades não nulas de atingir densidades próximas ou menores que p =
O.lfin"3. Para verificar isto, fizemos a distribuição de probabilidade de densidades
para diversos instantes após a colisão. Estas estão representadas na figura 3.5. O eixo
vertical destes gráficos dá o número de eventos (repetições) com densidade />, dividido
pelo numero total de eventos. A partir de t = 12 fim/c temos probabilidades da ordem de
0.4% de termos densidades menores que p = 0.11 fin"3 e a partir de t = 18fm/c podemos ter densidades abaixo de O.lOfin"3 com probabilidade de 0.6%. Para t = 22fm/c,
a probabilidade do termos p < 0.11 fm"~3 é aproximadamente 14%.
Além de baixas densidades, temos que verificar se a energia de excitação disponível
é suficiente. Segundo Botvina ct.al. [Bo87], para que haja fragmentação do núcleo
em vários pedaços é necessária uma energia de excitação e* > 2 MeV/nudeon. Bondorf
et.d. [Bo85c] calcularam a multiplicidade média de fragmentos para diversas energias de
excitação (ver figura 3.6). Para um núcleo residual com número de nudeons Ao = 100,
eles prevêm e* > 3 - 4 MeV/nudeon.
Calculamos a energia de excitação por nudeon que resulta do nosso modelo. Consideramos que a energia depositada no núcleo alvo em uma colisão (um evento) é a soma
das energias A £ que aparecem na equação 2.44 (ver seção 2.2.4) devido às refrações.
A figura 3.7 mostra as probabilidades de obter diferentes energias de excitação por nudeon. Encontramos uma probabilidade da ordem de 6% de termos o núcleo alvo com
e* > 3.2 MeV/nudeon no começo da etapa de estabilização (t > 18ím/c).
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Figura 3.5 Distribuição de densidades para diversos instantes após
a passagem do pròton. O eixo vertical dá o número de eventos com
determinada densidade dividido peb número total de eventos N.
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Figura 3.6 Multiplicidade de fragmentos como função da energia
de excitaçâo. A linha sólida é o resultado para o cálculo se somente
"clusters" com A > 4 são considerados [Bo85c].

energia de excitaçâo (HeU)
Fignra 3.7 Distribuição de probabilidades da energia de excitaçâo
por nucleon, e*.
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3.4. Conclusões

Usando o modelo de cascata intranuclear, obtivemos estatisticamente os valores das
randezas que descrevem a evolução de um núcleo de prata após uma colisão central
om um próton de energia incidente Ep = l GeV. Nosso cálculo indica que existem imortantesflutuaçõesestatísticas nos valores da densidade média e da energia depositada
o núcleo residual. Estasflutuaçõessão suficientes para justificar a ocorrência de evenas em que condições físicas para afragmentaçãosão atingidas conforme o diagrama de
ases da matéria nuclear (figura 3.4).
Segundo nosso cálculo, a distribuição de energia no núcleo residual se equilibra mais
apidamente (& 12 ím/c) que o tempo necessário para sua expansão até densidades sufiientemente baixas e energias de excitação suficientemente altas (t»18fm/c) para que
aja fragmentação. Embora não possamos comparar nossos cálculos diretamente com
ecções de choque porque fizemos a hipótese de uma colisão central, a porcentagem de
ventos (« 5%) que levam à condições necessárias para uma fragmentação são grosseiralente semelhantes à porcentagem da secção de choque defragmentaçãoem relação à
ecção de choque total de colisão (An86j.
Este tipo de cálculo tem algumas limitações de ordem prática e teórica para o
aso de colisões núcleo-núcleo. Nestas colisões o livre percurso médio diminui bastante
a importância de colisões não binárias se torna relevante (ver (Du83]). Também
. consideração da produção de ressonâncias A e píons é importante. Do ponto de
ista prático, simulações de colisões núcleo-núcleo são extremamente difíceis para íons
«sados já que o tempo de processamento nos computadores de que dispomos, são
emasiadamente longos nestes casos.
Finalmente, gostaríamos de apontar algumas outras aplicações para o código deenvolvido. Por exemplo, um tratamento muito parecido pode ser dado à fragmentação
aduzida por um píbn ou antipróton. No caso do píon o processo pode ser descrito como
. absorção deste dentro do núcleo por um par de nudeons que sai com energia cinética
orrespondente à energia de incidência do píon. O antipróton é rapidamente aniquilado
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com um proton assim que penetra o núcleo produzindo vários píons que acabam sendo
absorvidos pelos outros nudeons do sistema.
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