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Resumo

Apresentamos resultados de um estudo sistemático do papel das
equações de estado no modelo hidrodinâmico. Simulamos colisões Au+Au
para duas energias do Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC), 130 e 200 GeV
por nucleon, para compararmos os nossos resultados aos dados experimentais
desse acelerador. Utilizando as mesmas condições iniciais e mecanismo de desacoplamento, analisamos os efeitos de diferentes equações de estado sobre
alguns observáveis fı́sicos através dos resultados de suas respectivas evoluções
hidrodinâmicas. Os observáveis de interesse nesse trabalho são o espectro de
partı́culas, o ﬂuxo elı́ptico, usado para estudar o impacto das equações de
estado nas anisotropias do estado ﬁnal, e os parâmetros de raio estimados
através do efeito Hambury-Brown-Twiss (HBT). São estudadas três diferentes equações de estado, cada uma enfocando diferentes caracterı́sticas do
sistema formado, tais como a natureza da transição de fase, densidades de
estranheza e bariônica. Essas diferentes equações de estado implicam em
diferentes respostas hidrodinâmicas sobre os observáveis. Embora as três
equações de estado utilizadas no cálculo descrevam razoavelmente bem os
dados experimentais, as diferenças observadas são pequenas, demonstrando
pouca sensibilidade dos resultados ﬁnais a cada escolha particular de equação
de estado.

Palavras Chave: Colisões de ı́ons pesados a altas energias; Equação de
estado; Modelo hidrodinâmico; Código hidrodinâmico SPheRIO; Gerador
de eventos Nexus; Distribuições de pseudo-rapidez e momento transversal;
Fluxo elı́ptico; Correlação de partı́culas idênticas; Parâmetros de raio de
HBT; Correlação de pares de partı́cula-antipartı́cula.
Área do conhecimento: Fı́sica de Partı́culas, Fı́sica Nuclear
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Abstract

We present results of a systematic study of the role of the equation
of state in the hydrodynamic model. We simulate Au+Au collisions for two
energies of the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC), 130 and 200 GeV
per nucleon, in order to compare our results to the collider data. By using
the same initial conditions and freeze-out scenario, we analysed the eﬀects of
diﬀerent equations of state on some physical observables trough the results
of their respective hydrodynamical evolution. The observables of interest
investigate here are particle spectra, elliptic ﬂow, used to study the impact
of the equations of state on ﬁnal state anisotropies, and radii parameters
estimated by the Hambury-Brown-Twiss eﬀect (HBT). Three diﬀerent types
of equation of state are studied, each focusing on diﬀerent features of the
system, such as the nature of the phase transition, strangeness and baryon
densities. These diﬀerent equations of state imply diﬀerent hydrodynamic
responses on the observables. Although the three equations of state used in
the calculations describe the data reasonably well, some small diﬀerences are
observed, showing weak sensitivity of the results on the particular choice of
equation of state.
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Capı́tulo 1
Introdução
A Cromodinâmica Quântica (QCD) é a teoria que descreve as interações
fortes entre partı́culas coloridas, isto é, os quarks e glúons. Os quarks
nunca foram vistos de forma isolada, encontram-se conﬁnados no interior
dos hádrons [1, 2]. Esses, por sua vez, dividem-se em duas espécies: os
bárions (anti-bárions) que são compostos por três quarks (antiquarks) e os
mésons que são compostos por um par quark-antiquark. A força forte (ou
força de cor) é carregada pelos glúons, da mesma forma que os fótons são os
mediadores da força eletromagnética. A principal diferença entre os fótons e
os glúons é que enquanto os primeiros não carregam carga elétrica, os glúons
carregam carga de cor e podem interagir uns com os outros.
A demonstração da existência da liberdade assintótica da QCD levou à
hipótese de que a matéria hadrônica usual, se comprimida e/ou aquecida
a altas temperaturas, poderia sofrer uma transição de fase, podendo levar
à formação de um novo estado da matéria, o Plasma de Quarks e Glúons
(QGP), no qual esses constituintes estariam desconﬁnados. Acredita-se que o
QGP tenha existido no universo primordial até por volta de ∼ 10−5 s depois
do Big Bang, após esse instante, teria ocorrido a formação dos primeiros
prótons e neutrons.
As colisões de ı́ons pesados a altas energias possibilitam o estudo do
comportamento da matéria em condições extremas de pressão e temperatura,
tendo sido indicados como a forma mais promissora para criar o QGP em
laboratório.
Nesse tipo de colisões, uma quantidade grande de energia é depositada em
uma pequena região do espaço-tempo dando origem a uma matéria com altissı́mas densidades de energia. Um exemplo disso são as colisões que ocorrem
no Relativistic Heavy-Ion Collider (RHIC) no Brookhaven National Laboratory, USA, onde os núcleos de ouro podem alcançar uma energia no centro
de massa da ordem de 200 GeV por nucleon (200 AGeV). No Large Hadron
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Collider (LHC), no CERN, núcleos de chumbo podem alcançar 2.76 TeV por
nucleon no centro-de-massa. Esse tipo de estudo, do processo de produção
de partı́culas nessas colisões, é de grande interesse, pois permite investigar
as propriedades fundamentais dessa matéria.
Até o presente momento não existe um formalismo que consiga descrever
todas etapas do fenômeno de produção de partı́culas em colisões a altas energias. Usualmente, divide-se o processo de colisão em várias etapas e tenta-se
entender cada uma delas separadamente, usando a teoria ou o modelo mais
adequado.
Podemos descrever uma colisão de ı́ons pesados a altas energias da seguinte
forma: inicialmente dois ı́ons incidentes movem-se com velocidades muito
altas, próximas à velocidade da luz: devido a essa velocidade eles sofrem
intensa contração de Lorentz, na direção de movimento. Dessa forma, cada
núcleo incidente pode ser considerado como um disco com uma espessura
muito ﬁna. Durante a colisão entre os constituintes de cada núcleo incidente,
uma matéria com alta densidade de energia é criada na região do centro de
massa do sistema. Os constituintes que não interagiram seguem sua trajetória original, levando consigo parte da energia inicial do sistema. Devido
à interação complexa entre as partı́culas da matéria quente e densa recémcriada, espera-se que um estado de equilı́brio seja alcançado rapidamente.
Uma vez termalizado, o sistema expande-se de acordo com as equações da
hidrodinâmica relativı́stica. Essa expansão faz com que o sistema se resfrie e
quando o mesmo atinge uma certa temperatura crı́tica ocorre a transição de
fase do QGP para a fase hadrônica. Além disso, o livre caminho médio entre
as partı́culas aumenta. Quando esse livre caminho médio é suﬁcientemente
grande, as partı́culas escapam do ﬂuido, mantendo seus momentos inalterados. Por ﬁm, ressonância sofrem decaimento e o conjunto formado pelas
partı́culas “diretas” e pelas originadas das ressonâncias alcançam o detector.
Neste trabalho estamos interessados em analisar os efeitos que diferentes
equações de estado (EoS) sobre observáveis fı́sicos de pequeno momento
transversal (pT ) em colisões Au+Au no acelerador RHIC, para duas energias diferentes 130 GeV e 200 GeV. Para tal, precisamos simular colisões
de ı́ons pesados ultra-relativı́sticas. Para o cálculo das primeiras interações
(condições iniciais), que dão origem a matéria inicial, usaremos um gerador
de eventos que consiga simular condições semelhantes às das colisões reais, em
que cada colisão resulta, por exemplo, em um número diferente de partı́culas
produzidas. Ou seja, as condições variam de colisão para colisão. A isso
denominamos condições iniciais (CI) ﬂutuantes, evento por evento. Se, após
ocorridas muitas colisões, considerarmos uma média sobre as condições observadas em cada colisão, veremos que tais condições iniciais podem ser descritas por um perﬁl mais suave. A essas denominamos condições iniciais
médias. Para a matéria em expansão usaremos a aproximação de um ﬂuido
2

ideal, que tem se mostrado capaz de descrever satisfatoriamente uma série
de caracterı́sticas dos dados experimentais.
Um ingrediente essencial no modelo hidrodinâmico é a equação de estado, que relaciona localmente as quantidades termodinâmicas. Ela é particularmente importante no nosso caso, uma vez que estamos interessados
nas implicações que diferentes EoS trazem para os observáveis fı́sicos. Vamos investigar três delas: uma equação de estado com transição de fase de
primeira ordem entre as fases de QGP e hadrônica com neutralidade local de
estranheza. Essa condição implica que durante a transição de fase, quando
as duas fases estão em equilı́brio, não é necessário que em nenhuma delas a
densidade de estranheza seja nula. Na fase de QGP o ﬂuido é assumido como
um gás ideal de quarks e glúons, e na fase hadrônica temos um gás de ressonâncias. A segunda EoS trata-se de uma parametrização fenomenológica
da QCD na rede com ponto crı́tico. Como podemos ver na Fig. 1.1, para potenciais quı́micos maiores que o valor crı́tico, a transição de fase é de primeira
ordem; para valores menores de μB , a transição passa a ser um crossover.
Perto do ponto crı́tico, as fases estão suﬁcientemente quentes e comprimidas
de tal modo que a distinção entre elas é quase inexistente, o que caracteriza
o crossover. A terceira equação de estado que vamos estudar é um ajuste
(ﬁt) da QCD na rede, com transição do tipo crossover quando a densidade
bariônica é nula. Na etapa de desacoplamento, quando as partı́culas escapam

Figura 1.1: Diagrama de fases no plano (T, μB ) com ponto crı́tico. Figura
extraı́da da referência [3].
do ﬂuido, vamos usar o critério de Cooper-Frye [4], isto é, quando o ﬂuido
atinge uma certa hiper-superfı́cie de temperatura constante, condidera-se que
as partı́culas sejam emitidas repentinamente e assim o sistema desacopla.
Para desenvolver esse trabalho ﬁzemos uso do código hidrodinâmico
3

NexSPheRIO que é a junção do gerador de eventos Nexus [5] (responsável por
gerar as condições iniciais) com o código que calcula a evolução hidrodinâmica
de colisões a altas energias, SPheRIO [6, 7]. O código SPheRIO usa o método
Smooth Particle Hydrodynamics (SPH) [8, 9] como base para simular o ﬂuido
hidrodinâmico. Com esse programa é possı́vel calcular, para qualquer par de
núcleos incidentes, a distribuição de partı́culas produzidas, não necessitando
introduzir nenhum tipo de simetria adicional. A versão do SPheRIO usada
nos cálculos aqui discutidos considera um ﬂuido ideal que se expande nas três
direções espaciais. Nos nossos cálculos estamos usando o sistema de unidades
naturais, isto é,  = c = kB = 1.
O conteúdo dessa tese está organizada da forma descrita a seguir.
No Capı́tulo 2 discutiremos o modelo hidrodinâmico onde apresentaremos
os seus principais ingredientes: as equações de movimento, as condições iniciais, as equações de estado e o critério de desacoplamento. Iniciaremos fazendo
uma discussão qualitativa sobre o modelo hidrodinâmico. Apresentaremos as
equações de movimento e os dois tipos de condições iniciais que podem ser
escolhidas no código NexSPheRIO e discutiremos as implicações de cada
uma delas. Como esse trabalho está focado nas equações de estado, nesse
capı́tulo vamos apresentá-las e discutı́-las e, ﬁnalizaremos a seção fazendo
uma comparação entre as equações de estado que vamos usar nos cálculos
hidrodinâmicos. Para ﬁnalizar o capı́tulo, vamos discutir dois tipos de desacoplamento mais usados pelo código NexSPheRIO.
No Capı́tulo 3 discutiremos o método numérico usado nos cálculos hidrodinâmicos, bem como seus ingredientes. Vamos começar introduzindo o
método SPH em coordenadas genalizadas e posteriormente em coordenadas
hiperbólicas, ideais para simular colisões a altas energias. Apresentaremos
o código hidrodinâmico NexSPheRIO e as ferramentas que ele utiliza para
simular uma colisão de ı́ons pesados: as condições iniciais, a equação de
estado e o desacoplamento. Por ﬁm discutiremos alguns ingredientes essenciais para “calibrar” o código a ﬁm de calcular os observáveis fı́sicos: janelas
de centralidade, distribuição de pseudo-rapidez e distribuição de momento
transversal.
No Capı́tulo 4 estudaremos os observáveis fı́sicos de pequeno momento
transversal que são de interesse nesse trabalho: ﬂuxo elı́ptico e função de
correlação de duas partı́culas. Essas referem-se às correlações de partı́culas
idênticas, também conhecidas como efeito Hanbury-Brown Twiss (HBT) e
também às correlação de pares de partı́cula-antipartı́cula. Faremos uma revisão teórica sobre esses dois tipos de função de correlação e também discutiremos como ambas são cálculadas numericamente no código NexSPheRIO.
No Capı́tulo 5 discutiremos e apresentaremos os resultados obtidos com
o uso do código hidrodinâmico NexSPheRIO no caso dos observáveis fı́sicos
de pequeno momento transversal mencionados acima. Vamos comparar os
4

resultados numéricos com os dados experimentais produzidos pelo acelerador RHIC, usando núcleos de ouro. Vamos apresentar os resultados para os
seguintes observáveis: distribuição de pseudo-rapidez, distribuição de momento transversal (pT ), ﬂuxo elı́ptico e correlação de partı́culas. Esse estudo
foi feito de maneira sistemática, isto é, comparando os resultados numéricos
com os dados experimentais obtidos usando duas energias incidentes, 130
AGeV e 200 AGeV e três equações de estado. O objetivo de usar três equações
de estado é analisar se a escolha desse ingrediente hidrodinâmico afeta os observáveis fı́sicos que estamos interessados em estudar. Em princı́pio, seria
de se esperar que diferentes equações de estado pudessem produzir comportamentos distintos para os observáveis fı́sicos, uma vez que representam
cenários distintos para a evolução. Por exemplo, no caso de uma EoS com
transição de fase de primeira ordem, o tempo de evolução do sistema pode
ser bem maior do que em uma EoS com ponto crı́tico. Seria de se esperar
que esse tempo de evolução se reﬂetisse nos parâmetros de raio de HBT.
O Capı́tulo 6 é destinado à apresentação de nossas conclusões e considerações ﬁnais.
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Capı́tulo 2
Modelo hidrodinâmico
Nesse capı́tulo discutiremos o modelo hidrodinâmico e apresentaremos os
ingredientes necessários para a descrição do que ocorre nas colisões de ı́ons
pesados, isto é, as equações de movimento, as condições iniciais, as equações
de estado e o mecanismo de desacoplamento das partı́culas.

2.1

Modelo hidrodinâmico

O modelo hidrodinâmico foi proposto por Landau em 1953 como uma melhoria do modelo estatı́stico de Fermi para o fenômeno de produção de múltiplas
partı́culas em colisões nucleares a altas energias. Nesse mesmo perı́odo, tal
fenômeno foi observado em raios cósmicos. O modelo de Fermi fazia uma
previsão para a dependência da energia com a multiplicidade, que seria veriﬁcada por meio de dados experimentais. Em decorrência, tornou-se conhecida a existência de problemas na reprodução do espectro das partı́culas. Isso
ocorria, porque no modelo de Fermi considerava-se que as partı́culas são emitidas diretamente do meio quente e denso, assumido em repouso, formado
em colisões nucleares a altas energias. Dessa forma, o modelo predizia que a
distribuição de momentos seria isotrópica, o que não está de acordo com o
espectro observado [6].
Esses problemas são resolvidos naturalmente deixando a matéria quente e
densa expandir antes da emissão das partı́culas, reduzindo a multiplicidade de
partı́culas pesadas pelo fator de Boltzmann. Uma caracterı́stica importante
desse modelo é que, uma vez que a entropia é conservada no caso ideal
estudado por Landau, a dependência da multiplicidade total de partı́culas
com a energia, prevista pelo modelo de Fermi e veriﬁcada experimentalmente,
é preservada.
Quando dados experimentais de aceleradores de produção de multi-par-
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tı́culas começaram a aparecer, observou-se que muitos aspectos das colisões
podiam ser bem entendidos através do modelo hidrodinâmico e, dessa forma,
esse modelo tornou-se uma ferramenta essencial para estudo de dados referentes a colisões nucleares a altas energias.
Nas interações relativı́sticas de dois núcleos contraı́dos por Lorentz (no
referencial de centro de massa, c.m.) pode haver uma grande deposição de
energia, formando um sistema inicial. O modelo hidrodinâmico considera
que após um processo complexo envolvendo colisões microscópicas dos constituintes nucleares nesse sistema, uma matéria quente e densa seja formada,
estando em equilı́brio térmico local e que esses estados de matéria sejam
especiﬁcados por algumas condições iniciais apropriadas em termos de distribuições de velocidade do ﬂuido e de quantidades termodinâmicas. Uma
vez termalizado, o ﬂuido segue uma expansão hidrodinâmica, descrita pelas
equações de conservação de energia e momento, número bariônico e outras
grandezas conservadas, tais como estranheza, isospin, etc.
Como consequência da expansão, o ﬂuido vai se resfriando e tornandose mais rarefeito, ocorrendo posteriormente o desacoplamento das partı́culas
constituintes da matéria, isto é, quando as interações entre as mesmas cessam, isso ocorre quando o livre-caminho médio torna-se aproximadamente
do tamanho do sistema.
Assim, o modelo hidrodinâmico permite investigar, através de comparação
suas previsões com os dados experimentais, as propriedades da matéria formada durante colisões nucleares a altas energias, especiﬁcadas por um conjunto de parâmetros, tais como: condições iniciais, equação de estado (EoS)
e condições de desacoplamento [6].
Na próxima seção apresentaremos as equações de movimento essenciais
para o modelo hidrodinâmico.

2.2

Equações de movimento

Considerando o meio quente e denso formado em colisões nucleares a altas
energias como um ﬂuido ideal, as equações de movimento são dadas por
∂ν T μν = 0

(2.1)

T μν = ( + p)uμ uν − pg μν

(2.2)

onde
é o tensor energia-momento. Sendo g μν a métrica (usaremos g μν =
diag(1, −1, −1, −1)), uμ a quadri-velocidade do ﬂuido,  a densidade de energia e p a pressão. É bom notar que no referêncial local, onde uμ = (1, 0, 0, 0),
(T μν ) = (, p, p, p).
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Além da equação de conservação de energia e momento, outra equação
de movimento é também importante,
∂ν (ni uν ) = 0

para i= 1, 2,...,N

(2.3)

representando a i-ésima densidade de carga, ni uν (carga elétrica, número
bariônico, estranheza, etc).
Para ﬁnalizar o conjunto de equações que descreve o ﬂuido, devemos
acrescentar a equação de estado, a qual relaciona localmente as quantidades
termodinâmicas do ﬂuido.
Outra propriedade importante, no caso de um ﬂuido ideal aqui considerado é a conservação de entropia, isto é,
∂ν (suν ) = 0

(2.4)

sendo s a densidade de entropia. Essa equação não é independente das demais, ela pode ser obtida a partir das equações (2.1) e (2.3).

2.3

Sistema de coordenadas hiperbólico em
colisões de ı́ons pesados

A termalização da matéria formada em uma colisão de ı́ons pesados ocorre em
uma hiper-superfı́cie de tempo próprio do ﬂuido, ou seja, essa hiper-superfı́cie
registra o ponto no espaço-tempo em que cada elemento de ﬂuido alcança o
tempo próprio τ . Desse modo, devido à alta velocidade longitudinal inicial,
a matéria em cada plano transversal pode ter um tempo de termalização
diferente quando visto de um referêncial ﬁxo (referencial de laboratório).
Nessa imagem inicial do processo de colisão, estamos considerando que a
velocidade transversal antes da colisão seja nula ou desprezı́vel. Assim, a
relação entre o tempo próprio τ e o tempo t de um referencial ﬁxo é
τ=


t
= t 1 − vz2 (z, t)
γ

(2.5)

onde vz (z, t) é a velocidade longitudinal da matéria. A equação acima deﬁne
uma curva no plano (z, t) cuja forma depende da função vz (z, t). Vamos
chamar essa curva de curva de termalização (Fig. 2.1).
Em modelos fenomenológicos aplicados a colisões de ı́ons pesados relativı́sticos é comum supor que antes da termalização a distribuição de velocidades longitudinal é
z
(2.6)
vz (z, t) =
t
8

Essa relação é conhecida como ﬂuxo longitudinal de Bjorken e representa a
expansão longitudinal 1 do ﬂuido. Note que a rapidez é dada por
 0



p + pz
1 + vz
1
1
y = ln 0
= ln
2
p − pz
2
1 − vz
Se vz = z/t então y = ηs .
Substituindo (2.6) em (2.5) encontramos a seguinte curva de termalização

1 − vz2 (z, t)


t2 − z 2
z2
= t 1− 2 =t
t
t2
√
τ =
t2 − z 2
τ = t

(2.7)

que é a parte positiva de uma hipérbole.

Figura 2.1: Ilustração do processo de termalização no tempo próprio τ (ﬁgura
extraı́da de [10]).
A Fig. 2.1 mostra uma ilustração da dinâmica de uma colisão, na perspectiva do diagrama espaço-tempo com coordenada longitudinal z versus tempo,
t. As trajetórias dos feixes são as linhas diagonais, uma vez que suas velocidades são |v| ≈ 1. A colisão dos dois núcleos ocorre em (z, t) = (0,0). Uma
partı́cula (ou elemento de ﬂuido) produzida na colisão segue uma trajetória
1

Direção longitudinal é a direção dos núcleos incidentes.
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que está necessariamente dentro desse cone de luz. Após a termalização e
formação do QGP, o sistema evolui até atingir a temperatura crı́tica, Tc ,
onde hadroniza formando um gás de hádrons e por ﬁm se desacopla.
Nesse referencial, uma trajetória na região central (ver ﬁgura) possui
velocidade vz = 0 e atinge o próximo estágio de evolução num dado tempo t,
ao passo que partı́culas com velocidades maiores, devido ao efeito da dilatação
do tempo, demoram mais para chegar a mesma condição. Efetivamente, as
etapas ocorrem no tempo próprio τ constante, que são hipérboles no diagrama
do espaço-tempo (ver equação (2.7)).
Podemos escrever as componentes temporal (t) e na direção z nesse sistema de coordenadas como
t = τ cosh(ηs )
z = τ sinh(ηs ).

(2.8)
(2.9)

assim, obtemos que
z
(2.10)
= tanh(ηs ).
t
Na equação (2.10) vemos outra propriedade do sistema de coordenadas hiperbólico: se o ﬂuxo longitudinal é dado por (2.6), cada plano transversal
que se move com velocidade ao longo do eixo z, está em repouso em alguma
posição de ηs . Nessa situação
dηs
=0
(2.11)
dτ
Nas condições iniciais do gerador de eventos Nexus podemos ver que vηs 
0 na região central, onde |ηs |  3, o que gera um platô caracterı́stico na
distribuição das partı́culas em função de ηs .
Na próxima seção vamos discutir as condições iniciais para o modelo
hidrodinâmico.
v ηs =

2.4

Condições iniciais

As condições iniciais (CI) reﬂetindo processos complexos envolvento colisões
microscópicas dos constituintes do núcleos não são calculados pelo modelo
hidrodinâmico, devendo ser deﬁnidas de outra forma. As CI para as equações
da hidrodinâmica (2.1) e (2.3) discutidas acima, são especiﬁcadas pelo tensor
energia-momento no referencial local (2.2), pela quadri-velocidade do ﬂuido
uμ e pelas densidades de carga conservadas ni , todas essas quantidades calculadas no tempo-próprio inicial correspondente ao instante em que a matéria
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√
alcance o estado de equilı́brio térmico local, τ = t2 − z 2 . Nesse trabalho
considera-se que esse instante inicial seja τ ∼ 1 fm/c.
Nos cálculos hidrodinâmicos para colisões nucleares a altas energias comumente são usadas condições iniciais suaves da matéria que compõe o ﬂuido,
isto é, correspondentes a distribuições simétricas e lisas, parametrizadas de
forma conveniente, representando uma média sobre vários eventos distintos
[11]. Esse tipo de CI, dessa forma, ignora os efeitos de ﬂutuações usualmente
presentes em eventos individuais. Elas podem ser escritas como
CI ≡

nev


(CI)j → O(CI) ≡ O,

(2.12)

j=1

onde nev é o número de eventos, (CI)j é a condição inicial do j-ésimo evento
e O(CI) é um certo observável calculado a partir de condições iniciais
médias.
Nesse caso, para resolver a hidrodinâmica, geramos as condições iniciais, fazemos uma média sobre as mesmas, a partir dessa média resolvemos
as equações hidrodinâmicas, calculamos a distribuição de partı́culas ﬁnais e
ﬁnalmente, obtemos os observáveis.
Por outro lado, essas CI médias não são muito realistas, pois numa colisão de dois ı́ons temos grandes ﬂutuações na distribuição inicial do sistema
formado. Essas ﬂutuações iniciais variam consideravelmente de evento para
evento, mesmo quando ﬁxamos alguns parâmetros, como por exemplo, a energia incidente, o parâmetro de impacto, a equação de estado, etc. Dessa forma,
é mais realista calcular o observável desejado O em cada colisão, e apenas
no ﬁnal da evolução hidrodinâmica calcular a média do mesmo. Os resultados dos observáveis são diferentes quando calculados a partir de condições
iniciais médias, ou condições iniciais aleatórias, que variam de evento para
evento, pois a hidrodinâmica não é linear.
Quando calculamos a hidrodinâmcica com CI aleatórias estamos estudando os efeitos dessas ﬂutuações nos observáveis. Esse método é chamado
de cálculo evento a evento ou com condições inicias ﬂutuantes. Podemos
representá-lo matematicamente como
nev
1 
Oj = O,
(CI)j → Oj ⇒
nev j=1

(2.13)

a representação (CI)j → Oj signiﬁca que para cada CI gerada é feita a
evolução hidrodinâmica e obtidos os observáveis. Nesse caso, a média é feita
sobre os observáveis Oj calculados com condição iniciais distintas (CI)j .
Para calcular as condições iniciais é preciso adotar um gerador de eventos e posteriormente conectá-lo a algum código hidrodinâmico que consiga
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calcular a evolução do sistema até a obtenção dos observáveis fı́sicos. Esse
gerador de eventos deve ser capaz de calcular as interações complexas que
ocorrem na matéria nuclear formada na colisão. Um desses geradores é o
Nexus [5], o qual é adotado aqui.
O Nexus é um modelo microscópico baseado na teoria de Regge-Gribov,
que pode fornecer, para um par qualquer de núcleos incidentes, o tensor
energia-momento, as densidades de
√ carga, estranheza e número bariônico,
em um dado tempo inicial τ = t2 − z 2 ∼ 1 fm. A Fig. 2.2 mostra a
distribuição da densidade de energia inicial para uma colisão Au+Au com
energia incidente de 200 GeV por nucleon (200 AGeV) no sistema de c.m.,
calculada pelo gerador de eventos Nexus. Os gráﬁcos mostram a distribuição
no plano transversal η = 0, onde η é a pseudo-rapidez. O gráﬁco da esquerda
mostra as condições iniciais ﬂutuantes, evento a evento, para um evento
qualquer gerado pelo Nexus e o gráﬁco da direita mostra as condições iniciais
médias, sendo que, nesse caso a média é feita sobre 100 eventos gerados.

10

3

τ = 1.0 [fm/c]

30

10

[GeV/fm ]

3

τ = 1.0 [fm/c]

[GeV/fm ]

12

25
5

10

5

0

y [fm]

y [fm]

20

15

10

-5

8
0
6
-5

4

5
-10

2
-10

Speed of light (unit):
0
-10

-5

0

5

0

10

-10

x [fm]

-5

0

5

10

x [fm]

Figura 2.2: Distribuição de densidade de energia para uma colisão Au+Au
com energia incidente 200 AGeV, calculada com o gerador de eventos Nexus.
O gráﬁco da esquerda são para as CI ﬂutuantes e o da direita para as CI
médias (a média é feita sobre 100 eventos).
Nesse trabalho iremos utilizar apenas condições iniciais ﬂutuantes, evento
por evento, para calcular os observáveis fı́sicos de momento transversal (pT )
baixo em colisões Au+Au a 130 AGeV e a 200 AGeV.
Na próxima seção vamos discutir outro ingrediente essencial ao cálculo
hidrodinâmico: as equações de estado. Vamos discutir em detalhes três delas,
as quais serão utilizadas posteriormente na execução dos cálculos numéricos.
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2.5

Equações de Estado

Um dos ingredientes necessários para os cálculos da hidrodinâmica é a equação
de estado (EoS). A equação de estado é uma equação termodinâmica que descreve a matéria sob um conjunto de condições fı́sicas. Ela fornece a relação
matemática entre duas ou mais funções de estado associadas com a matéria,
tais como: temperatura, pressão, densidade de energia, potencial quı́mico,
etc. As EoS são usadas para descrever as propriedades de ﬂuidos, mistura
de ﬂuidos, sólidos, gases e até mesmo o interior de estrelas.
A matéria bariônica é usualmente descrita por um diagrama de fases
exibindo a temperatura (T ) em função do potencial quı́mico bariônico (μB ),
que pode ser visto na Fig. 2.3 abaixo. Esse diagrama mostra que na região
de altas temperaturas (T ∼170 MeV) e baixa densidade bariônica temos uma
transição de fase do tipo crossover. Na região de T  170 MeV, a transição
de fase é de primeira ordem. Existe um ponto que delimita essa região, o qual
é denominado ponto crı́tico. Nesse gráﬁco podemos ver uma linha contı́nua
que delimita as fases: à direita da linha temos matéria desconﬁnada, também
chamada de plasma de quarks e glúons (QGP), à esquerda da linha temos
matéria conﬁnada, ou gás de hádrons (HG).

Figura 2.3: Diagrama de fases no plano (T, μB ) com ponto crı́tico, cuja
localização ainda está por ser determinada (ﬁgura extraı́da de [3]).
Nessa seção discutiremos três diferentes equações de estado que serão
importantes para o desenvolvimento desse trabalho: EoS com transição de
fase de primeira ordem com neutralidade local de estranheza (FOS), EoS
com ponto crı́tico (CEP) e EoS inspirada em resultados da Cromodinâmica
Quântica (QCD) na rede (LQCD). A transição de fase de primeira ordem
consiste em uma região de fase hadrônica, uma região fase de quarks e glúons
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livres e uma terceira região onde essas duas fases estão em coexistência. A
EoS com ponto crı́tico é uma interpolação teórica entre uma transição de fase
de primeira ordem e um crossover na região de altas temperaturas e pequena
densidade bariônica. Por outro lado, para a EoS da QCD na rede, na região
de densidade bariônica nula temos um crossover e no restante a transição de
fase é de primeira ordem.

2.5.1

Equação de estado com transição de fase de
primeira ordem - FOS

A equação de estado com transição de primeira ordem é constituida de três
regiões: uma onde temos um gás de quarks e glúons livres, outra região onde
temos gás de hádrons, e uma terceira região onde as duas fase (hádrons e
quarks e glúons) coexistem. Vamos considerar que cada fase seja composta
por uma mistura de gases ideais em equilı́brio térmico e quı́mico.
Equação de estado da fase hadrônica
A interação forte entre hádrons é muito difı́cil e complicada de ser incorporada em uma equação de estado para uso prático. No entanto, quando
simulamos uma colisão de ı́ons pesados, podemos usar a aproximação de gás
ideal quântico para o gás de ressonâncias hadrônicas, e considerar esse gás
como estando em equilı́brio térmico e quı́mico, isto é,

pi (T, μi ),
(2.14)
p(T, μB ) =
i

sendo
μi = Bi μB ,

(2.15)

onde p(T, μB ) é a pressão total, μB é o potencial quı́mico bariônico do gás e
as quantidade pi (T, μi ), μi e Bi são a pressão, o potencial quı́mico e a carga
bariônica da i-ésima componente do gás [12, 13].
Iniciamos com um sistema muito simples, onde ignoramos todas as interações. O potencial termodinâmico para um ensemble grand canônico é
dado por
Ω = E − μN − T S,
(2.16)
com energia E, potencial quı́mico μ, número de partı́culas N, temperatura T
e entropia S. A pressão é
1
Ω
= − (E − μN − T S)
V
V
p = − + μn + T s,

p = −
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(2.17)

sendo V o volume do sistema. A densidade de número de partı́culas, n =
N/V , a densidade de energia,  = E/V , e a densidade de entropia, s = S/V ,
são dadas por

d3 k
fk
(2.18)
n = g
(2π)3

d3 k
E k fk
(2.19)
 = g
(2π)3

d3 k
s = −g
[(1 − fk ) ln (1 − fk ) + fk ln fk ] ,
(2.20)
(2π)3
onde
fk ≡

1
,
exp{(Ek − μ) /T } + θ

(2.21)

sendo θ = ±1 (+ para bósons e − para férmions), g é o fator de degenerescência e a energia de uma única partı́cula, de massa m, corresponde
a
√
(2.22)
Ek = k 2 + m2 .
Inserindo as densidades de número, energia e entropia na pressão (2.17),
obtemos

p =  + μn + T s


d3 k
d3 k
= −g
E
f
−
gμ
fk
k k
(2π)3
(2π)3

d3 k
− gT
[(1 − fk ) ln (1 − fk ) + fk ln fk ]
(2π)3

d3 k
= −g
{Ek fk + μfk + T [(1 − fk ) ln (1 − fk ) + fk ln fk ]}
(2π)3


d3 k
Ek
μ
= −g
+
+
3
(2π)
exp{(Ek − μ) /T } + θ exp{(Ek − μ) /T } + θ
 


1
1
ln 1 −
+
+T
1−
exp{(Ek − μ) /T } + θ
exp{(Ek − μ) /T } + θ
1
1
ln
,
+
exp{(Ek − μ) /T } + θ exp{(Ek − μ) /T } + θ
Reagrupando os termos, obtemos
θg
p(T, μ) =
(2π)3 β



ln(1 + θeβ(μ−Ek ) )d3 k.
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(2.23)

Na equação (2.23), β = 1/T é o inverso da temperatura. A densidade de
número n, a densidade de energia  e a densidade de entropia s, podem ser
obtidas usando as seguintes relações termodinâmicas
 
∂p
n =
(2.24)
∂μ V,T
 
∂p
(2.25)
 =
∂β λ
s = β(p + ε − μn),
(2.26)
sendo λ = eβμ .
A partir das quantidades acima deﬁnidas podemos escrever a densidade
de número bariônico do gás de hádrons como


  ∂pi (T, μi ) 
∂p
=
nB =
∂μB V,T
∂μB
i




∂pi (T, μi )
Bi
Bi ni ,
(2.27)
=
=
∂μ
i
i
i
onde ni é a densidade de número do i-ésimo hádron.
Através da integração por partes, podemos escrever (2.23) como

θg
p(T, μ) =
ln(1 + θeβ(μ−Ek ) )d3 k
(2π)3 β
 +∞
θg
ln(1 + θeβ(μ−Ek ) )4πk 2 dk
=
3
(2π) β 0
+∞

θg k 3
ln(1 + θeβ(μ−Ek ) )
+
2π 2 β 3
0
 +∞ 3
θg
k
θβeβ(μ−Ek ) k
1
+
dk
2π 2 β 0
3 1 + θeβ(μ−Ek )
Ek
 +∞
k4
1
g
√
√
dk
p(T, μ) =
2
2
2
6π 0
k + m e−β(μ− k2 +m2 ) + θ
=

(2.28)

Substituindo em (2.28) as equações (2.14) e (2.15) obtemos
 +∞
g
k4
1
√
√
p(T, μ) =
dk
6π 2 0
k 2 + m2 eβ(−μ+ k2 +m2 ) + θ
 +∞
(f ermions)

gi
k4
1

√2 2
=
dk +
2
2
6π 0
k 2 + mi eβ(−Bi μB + k +mi ) + 1
i
(bosons)
 gi  +∞
k4
1

√
+
dk,
(2.29)
2
2 + m2 β k2 +m2i
6π
k
0
−1
i e
i
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que são as contribuições para a pressão, dos férmions e dos bósons de forma
separada (note que Bi = 0 para bósons) [12].
Equação de estado da fase de quarks e glúons
Para derivar as expressões para a EoS do gás de quarks e glúons considerando
a massa dos quarks u e d como sendo zero (mu,d = 0), a massa do quark
s é diferente de zero, (ms = 150 MeV). Nessa derivação vamos usar temperatura ﬁnita, isto é, T > 0. Utilizamos o MIT bag model [14]. Nesse
modelo, os hádrons são tratados como uma região (“sacola”) em que os
quarks estão conﬁnados, mas podem se mover livremente no seu interior,
reﬂetindo a liberdade assintótica das interações fortes.
Nesse modelo, as expressões para a pressão, a densidade de energia, a
densidade bariônica e a densidade de entropia são dadas por [12]
∞
 1 gq  ∂Eq
k
[f (k, μq ) + f (k, −μq )] k 2 dk − B
p =
2
3 2π
∂k
q
0

 =

 gq
2π 2
q

∞
0

Eq [f (k, μq ) + f (k, −μq )] k 2 dk + B

 1 gq 
nB =
[f (k, μq ) − f (k, −μq )] k 2 dk
2
3 2π
q
 0
S
∂p
s =
,
=
V
∂T V,μq
onde Eq =

∞

(2.30)

 2
mq + k 2 , o ı́ndice q referê-se aos sabores u, d e s dos quarks, e
f (k, μq ) =

1
exp {(Eq − μq ) /T + 1}

(2.31)

é a função de distribuição de Fermi. Lembramos que para os anti-quarks, o
potencial quı́mico é −μq . O fator 1/3 é o número bariônico de cada quark.
A pressão que o vácuo exerce sobre a sacola é denotada por B. A condição
de estabilidade entre as pressões, a pressão que os quarks exercem de dentro
pra fora e que o vácuo exerce de fora pra dentro, se dá quando as mesmas
forem iguais e isto implica que os quarks continuam conﬁnados no interior
da sacola. A degenerescência para cada sabor de quarks é gq = 2spin × 3cor .
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Temos então,
∞
 1 gq  ∂Eq
1
p =
k
+
2
3 2π
∂k exp {(Eq − μq ) /T } + 1
q
0

+

1
k 2 dk − B,
exp {(Eq + μq ) /T } + 1

como
∂
∂Eq
=
∂k



m2q + k 2
k
,
= 2
∂k
mq + k 2

então,
∞
 1 gq 
k4
1

dk
+
p =
2
2 + k 2 exp {(E − μ ) /T } + 1
3
2π
m
q
q
q
q
0

+

1
− B.
exp {(Eq + μq ) /T } + 1

(2.32)

A densidade de energia é calculada como segue,
∞
 gq 
1/2
1
 =
k 2 dk m2q + k 2
+
2
2π
exp
{(E
−
μ
)
/T
}
+
1
q
q
q
0

+

1
+B
exp {(Eq + μq ) /T } + 1

A densidade de número bariônico é dada por,
∞
 1 gq 
1
1
k 2 dk
nB =
−
2
3
2π
exp
{(E
−
μ
)/T
}
+
1
exp
{(E
+
μ
)/T
}
+
1
q
q
q
q
q
0

(2.33)

A entropia para o gás de quarks e glúons pode ser escrita como
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S
∂p
s =
=
V
∂T V,μq
⎧
∞
1
∂ ⎨  1 gq
k4

=
dk
+
2
2
2
∂T ⎩ f 3 2π
mq + k exp {(Eq − μq ) /T } + 1
0

1
−B
exp {(Eq + μq ) /T } + 1
∞
 1 gq 
k4
(Eq − μq ) exp{(Eq + μq )/T }

dk
+
s =
2
2 + k 2 T 2 (exp {(E − μ ) /T } + 1)2
3
2π
m
q
q
q
q
+

0

+

(Eq + μq ) exp{(Eq + μq )/T }
T 2 (exp {(Eq + μq ) /T } + 1)2

(2.34)

Para um gás de glúons de degenerescência gg = 2spin × 8cor , obtemos
similarmente as contribuições para pressão, densidade de energia e entropia.
1 gg
p=
3 2π 2

∞
k
0

∂Eg
1
k 2 dk,
∂k exp {(Eg − μg ) /T } − 1

com

∂Eg
= 1, já que mg = 0.
∂k
Lembrando que μg = 0, temos
8π 2 4
T .
45
Calculando agora a densidade de energia para os glúons
p=

gg
 =
2π 2
2

∞
Eg
0

1
k 2 dk
exp {(Eg − μg ) /T } − 1

8π 4
T .
15
Calculando agora a densidade de entropia para os glúons
 
S
∂p
s =
=
V
∂T V,μ


∂ 8π 2 4
=
T
∂T 45
V,μ
 =

s =

(2.35)

32π 2 3
T .
45

(2.36)

(2.37)
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Finalmente, usando as equações (2.32) e (2.35), podemos escrever a pressão
do gás de quarks e glúons, isto é,

pQGP

8π 2 4  1 gq
=
T +
45
3 2π 2
f
+

∞
dk 
0

k4
1
+
m2q + k 2 exp {(Eq − μq ) /T } + 1

1
− B.
exp {(Eq + μq ) /T } + 1

(2.38)

Na região de coexistência as pressões do gás de hádrons e do gás de quarks
e glúons devem ser iguais, isto é,
pH (T, μB ) = PQGP (T, μB ).

(2.39)

Essa expressão deﬁne a curva que divide o plano (T, μB ) do diagrama de
fase em duas regiões. Quando pH (T, μB ) > PQGP (T, μB ), a fase é hadrônica,
por outro lado, no caso pH (T, μB ) < PQGP (T, μB ) a fase é um gás quarks e
glúons.
0.2
0.16
T (GeV)

PQG

0.12
0.08
H

0.04
0
0

1

0.5

1.5

μB (GeV)

2

Figura 2.4: Diagrama de fases no plano (T, μB ).
As equações de movimento da seção 2.2 formam um conjunto de cinco
equações e seis incógnitas. Para eliminarmos a incógnita excedente, isto é,
termos o mesmo número de equações e incógnitas, acrescentamos a equação
de estado, esta relaciona localmente as quantidades termodinânicas do ﬂuido.
Para ambas as fases, hadrônica e QGP, podemos inverter as relações para
temperatura e potencial quı́mico, de modo que obtemos,

Bi ni (T, Bi μB )
(2.40)
nB = nB (T, μB ) =
i

 = (T, μB ) =



(T, Bi μB ),

i
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(2.41)

e obter
T = T (, nB )
μB = μB (, nB ).

(2.42)
(2.43)

Por sua vez, a pressão também pode ser escrita em termos da densidade de
energia e da densidade bariônica,
p = p(, nB ).

(2.44)

Fechamos assim o sistema das equações de movimento necessário para o
cálculo da hidrodinâmica.
Quando apresentarmos os resultados obtidos considerando a EoS com
uma transição de fase de primeira ordem estaremos introduzindo uma condição
adicional, chamada neutralidade de estranheza,
ρs = 0.

(2.45)

O potencial quı́mico de estranheza, μs , é introduzido na EoS, mas devido à
condição (2.45), ele não atua como um grau de liberdade independente. A
introdução do μs meramente aumenta a dimensão da superfı́cie binodal2 da
transição de fase. Essa EoS contém correções de volume ﬁnito, que são importantes na fase hadrônica [15]. Maiores detalhes e gráﬁcos serão apresentados
na seção 2.6.
Na próxima seção vamos estudar como é construı́da a parametrização
teórica para uma equação de estado com ponto crı́tico.

2.5.2

Equação de estado com ponto crı́tico - CEP

Resultados da QCD na rede inspiraram a construção dessa equação de estado.
Existem vários estudos da mesma que indicam a existência de um ponto
crı́tico sobre a curva de transição [6, 16, 17], de modo que na região de
pequeno número bariônico a transição seria do tipo crossover (Fig. 2.3).
Nesta seção recontruiremos uma EoS [6, 13, 16] que faz uma interpolação
na região de altas temperaturas e pequeno potencial quı́mico onde temos
um ponto crı́tico. A partir desse ponto a transição de fase deixa de ser de
primeira ordem e passa a ser um crossover.
Essa EoS usa a seguinte parametrização fenomenológica no lugar das
condições de Gibbs para a transição de fase
(p − pQGP )(p − pH ) = δ(μB )
2

(2.46)

Superfı́cie binodal é superfı́cie que satisfaz as condições de Gibbs durante a transição
de fase.
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onde pH e pQGP são as pressões da fase hadrônica e da fase de plasma de
quarks e glúons, respectivamante, e δ(μB ) = δ0 exp[−(μB /μc )2 ], é uma função
do potencial quı́mico μB que se aproxima de zero quando μB é maior que o
valor crı́tico μc . Os valores de pH e pQGP foram previamente determinados
na seção anterior. Temos,

(pQGP + pH ) ± (pQGP + pH )2 − 4(pQGP pH − δ(μB )
p=
,
2
sendo
(pH + pQGP )2 − 4pQGP pH = (pQGP − pH )2 ,
assim
p=
deﬁnindo
λ=

(pQGP + pH ) ±



(pQGP − pH )2 + 4δ(μB )
,
2



1
1 − (pQGP − pH )/ (pQGP − pH )2 + 4δ(μB ) ,
2

(2.47)

temos que


p = λpH + (1 − λ)pQGP + 2δ(μB )/ (pQGP − pH )2 + 4δ(μB ).

(2.48)

As outras quantidades termodinâmicas são obtidas por derivação parcial
da pressão. Assim o número bariônico ﬁca

nB =
=
=
+


∂pi (T, μB )
∂μB
T



∂  H
QGP
+ 2δ(μB )/ (pQGP − pH )2 + 4δ(μB )
λp + (1 − λ)p
∂μB
T
∂
∂
(λpH ) +
[(1 − λ)pQGP ] +
∂μB
∂μB
∂
2δ(μB )

.
(2.49)
∂μB (pQGP − pH )2 + 4δ(μB )

Derivando os termos de λ e δ separadamente, em relação a μB , obtemos
∂ H
∂
∂
(λpH ) = pH
λ+λ
p
∂μB
∂μB
∂μB


∂
1 ∂ 
1 − (pQGP − pH )/ (pQGP − pH )2 + 4δ(μB )
λ =
∂μB
2 ∂μB


H
2
(pQGP − pH ) (pQGP − pH )(nQGP
−
n
)
−
4μ
/μ
δ(μ
)
B
c
B
B
B

+
=
2(pQGP − pH )2 + 4δ(μB ) (pQGP − pH )2 + 4δ(μB )

(pQGP − pH )2 + 4δ(μB )(nQGP
− nH
B)
B
−
,
2(pQGP − pH )2 + 4δ(μB )
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então

∂
∂
(λpH ) = pH
λ + nH .
∂μB
∂μB

(2.50)

Derivando agora o segundo termo de (2.49)
∂
∂ QGP
∂ QGP
∂
(1 − λ)pQGP =
p
− pQGP
λ−λ
p
∂μB
∂μB
∂μB
∂μB
∂
= (1 − λ)nQGP − pQGP
λ.
∂μB
No caso do terceiro termo de (2.49), temos:


2μB /μc 2 δ(μB )
∂
δ(μB )

+
= − QGP
∂μB
[(p
− pH )2 + 4δ(μB )]1/2
(pQGP − pH )2 + 4δ(μB ))


δ(μB ) (pQGP − pH )(nQGP − nH ) − 4μB /μc 2 δ(μB )
.
(2.51)
−
[(pQGP − pH )2 + 4δ(μB )]3/2
Finalmente, somando então (2.50), (2.51) e (2.51), obtemos

∂
∂
∂
λ − pQGP
λ+
[2δ(μB )/ (pQGP − pH )2 + 4δ(μB )
∂μB
∂μB
∂μB
QGP
2
(pQGP − pH )(nB − nH
B ) − 8μB /μc δ(μB )
=
+
2[(pQGP − pH )2 + 4δ(μB )]1/2


 QGP
H
2
− pH )2 + 4δ(μB ) (pQGP − pH )(nQGP
−
n
)
−
4μ
/μ
δ(μ
)
(p
B
c
B
B
B
−
QGP
H
2
3/2
2[(p
− p ) + 4δ(μB )]
pH

2
− nH
(pQGP − pH )(nQGP
B ) − 8μB /μc δ(μB )
B
=
2[(pQGP − pH )2 + 4δ(μB )]1/2
2
− nH
(pQGP − pH )(nQGP
B ) − 4μB /μc δ(μB )
B
2[(pQGP − pH )2 + 4δ(μB )]1/2
2μB /μc 2 δ(μB )
= − QGP
.
[(p
− pH )2 + 4δ(μB )]1/2

−

Assim, chegamos a
nB = λnH + (1 − λ)nQGP −

2(μB /μc 2 )δ(μB )
.
[(pQGP − pH )2 + 4δ(μB )]1/2

Para a densidade de energia, temos
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(2.52)


∂(βpi (T, μi ))
ε = −
∂β
λi




∂
H
QGP
= −
+ 2δ(μB )/ (pQGP − pH )2 + 4δ(μB )
.
β λp + (1 − λ)p
∂β
λi


Calculando as derivadas da mesma forma que ﬁzemos para o número bariônico,
obtemos
2[1 + (μB /μc 2 )]δ(μB )
.
ε = λεH + (1 − λ)εQGP − 
(pQGP − pH )2 + 4δ(μB )

(2.53)

Por sua vez, a entropia, nesse caso é escrita como
si = β (pi + εi − μi ni )


2δ(μB )



= β λpH + (1 − λ)pQGP + 
+
(pQGP − pH )2 + 4δ(μB )


2
/μ
)
]δ(μ
)
2[1
+
(μ
B
c
B
+β λεH + (1 − λ)εQGP − 
+
QGP
H
2
(p
− p ) + 4δ(μB )


2
/μ
)δ(μ
)
2(μ
B
c
B
−βμB λnH + (1 − λ)nQGP − 
QGP
H
2
(p
− p ) + 4δ(μB )


 H
QGP
H
+ λε + (1 − λ)εQGP − μB λnH + (1 − λ)nQGP
= β λp + (1 − λ)p

= β λpH + λεH − μB λnH +


+ β (1 − λ)pQGP + (1 − λ)εQGP − μB (1 − λ)nQGP
s = λsH + (1 − λ)sQGP .

(2.54)

Como vimos, quando δ(μB ) 0 a transição da fase hadrônica para o QGP
μc , temos δ(μB ) ≈ 0, o que garante uma transição
é suave. Quando μB
de fase de primeira ordem. Devemos enfatizar ainda que a parametrização
escolhida acima tem validade apenas nas vizinhanças do ponto crı́tico.

2.5.3

Equação de estado da QCD na rede - LQCD

Essa equação de estado foi proposta por Pasi Houvinen e Péter Petreczky
[17]. Ela é uma interpolação entre duas outras equações de estado: a baixas
temperaturas usa-se um gás de hádrons e, na região de altas temperaturas
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é adotada uma parametrização dos resultados da QCD na rede. Essa EoS
considera apenas densidade bariônica nula (nB ≡ 0).
Em princı́pio, a QCD na rede forneceria uma descrição exata da equação
de estado para todas as energias. No entanto, a equação de estado que é
obtida não é suﬁcientemente conﬁável para ser usada em modelos hidrodinâmicos devido à presença de efeitos de discretização (não fı́sicos), que são
inevitáveis já que a precisão do cálculo é sempre limitada. Esses efeitos são
mais importantes a baixas temperaturas [17], mas, como nessa região temos
a teoria de um gás de hádrons descreve muito bem a fı́sica, podemos usá-la
para contornar esse problema.
A altas energias os graus de liberdade adequados para descrever o sistema
não são mais os hádrons, mas nessa região os erros da rede são melhor controlados, portanto faz sentido considerar uma equação de estado que interpola
entre o gás de hadrons a baixa energia e os dados da rede a energias mais
altas.
Em QCD na rede, os cálculos da pressão, densidade de energia e densidade
de entropia são, em geral, obtidos através do cálculo da anomalia do traço 1
Θ(T ) = (T ) − 3p(T ). A diferença de pressão entre as temperaturas alta (T )
e baixa (Tb ) é escrita como uma integral do traço anômalo
 T
p(T ) p(Tb )
dT 
−
=
Θ(T ).
(2.55)
5
T4
Tb
Tb T
Escolhendo o limite de integração inferior suﬁcientemente baixo, p(Tb ) pode
ser ignorado já que p ∝ T , isto é, como a pressão é proporcional a temperatura se escolhermos um limite inferior, Tb , próximo a zero, a pressão também
o será, e poderá ser ignorada. Da anomalia do traço tiramos que a densidade
de energia pode ser escrita como
 = Θ(T ) + 3p,

(2.56)

e a densidade de entropia, por sua vez, é dada por
s(T ) = β(p +  − μn)

μ = 0 e β = 1/T

Portanto,
( + p)
.
(2.57)
T
As equações (2.55 - 2.57) são usadas na região de altas temperaturas (T >
250 MeV). Na região de baixas temperaturas (T  180 MeV) é considerada
que a transição de fase seja de primeira ordem [17].
Na próxima seção apresentaremos a comparação entre as diferentes equações de estado até aqui discutidas.
s(T ) =

1

Anomalia do traço diz respeito ao fato que o traço do tensor energia momento assumir
valores diferentes de zero como resultado de correções quânticas [18].
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2.6

Comparação entre as diferentes EoS

Nesta seção discutiremos quantitativamente as diferenças entre as três equações de estado discutidas acima e mais uma quarta. Essa última não será usada para fazer os estudos dos observáveis de baixo momento transversal, mas é
muito importante para fazer a comparação e promover um bom entendimento
de todas as EoS. Essa quarta EoS também apresenta uma transição de fase
de primeira ordem. Ela assume que o plasma de quarks e glúons seja um
gás ideal desses constituintes e para a fase hadrônica usa um gás ideal de
ressonâncias. Além disso, considera densidade bariônica ﬁnita e ausência de
neutralidade local de estranheza (diferentemente da outra EoS com transição
de fase de primeira ordem utilizada neste trabalho).
Na Fig. 2.5 apresentamos os contornos de fases das EoS discutidas na
seção anterior. Para a EoS da QCD na rede (EoS LQCD), a transição de
hádrons para QGP ocorre na região 170 MeV<T<220 MeV no gráﬁco, no
eixo ρB = 0 (μB = 0). Para as equações com transição de fase de primeira
ordem com e sem neutralidade local de estranheza (EoS FOS e EoS FO),
a linha de fase é determinada pelas condições de Gibbs entre o QGP e a
fase hadrônica. A linha de fase da EoS com ponto crı́tico (EoS CEP) não
está mostrado explicitamente nos gráﬁcos, mas coincide com a EoS FO até
o ponto crı́tico e é suave depois dele.

Figura 2.5: Linhas de fases para temperatura em função da densidade
bariônica (esquerda) e temperatura em função do potencial quı́mico bariônico
(direita).
O gráﬁco da esquerda da Fig. 2.5 mostra a linha de fases em termos da
temperatura (T ) como uma função da densidade bariônica ρB , enquanto que
o gráﬁco da direita mostra a temperatura (T ) como uma função do potencial
quı́mico bariônico (μB ). No gráﬁco T vs. μB vemos a EoS FOS possui
uma caracterı́tica única: as linhas das fases de QGP e hadrônica (HGR) não
26

coincidem, ou seja, elas possuem potencial quı́mico bariônico diferentes. Essa
diferença ocorre devido à condição de neutralidade local de estranheza. Essa
condição implica que durante a transição de fase, quando as duas fases estão
em equilı́brio, não é necessário que em nenhuma das fases a densidade de
estranheza seja nula. Isso ocorre porque na região de transição, a condição
de neutralidade de estranheza leva a
QGP
= 0.
ρs = λρH
s + (1 − λ)ρs

(2.58)

sendo que λ foi deﬁnido na equação (2.47). Dessa expressão podemos concluir
que nem a densidade de estranheza da fase hadrônica (ρH
s ), nem da fase
QGP
de QGP (ρs ), precisam ser necessariamente nulas. Portanto, o potencial
quı́mico bariônico não está ﬁxo durante a transição de fase e seu valor depende
de λ. Em geral, ele atinge diferentes valores para as linhas das fases hadrônica
(λ = 0) e QGP (λ = 1) sem violar as condições de Gibbs. Quando analisamos
o comportamento da EoS FO, vemos que existe somente uma linha entre as
fases hadrônica e QGP, ou seja, nesse caso o potencial quı́mico bariônico das
fases coincide exatamente.
Na Fig. 2.6 mostramos a pressão (p) como uma função do potencial
quı́mico bariônico (μB ) e também como uma função da densidade bariônica
(ρB ) para um certo valor de temperatura, no qual ocorre a transição de fase,
isto é, T = 150 MeV, o qual está ﬁxo para todas as EoS. É interessante notar
aqui que para a EoS FOS, devido a razão acima mencionada, nem o potencial
quı́mico bariônico, nem o potencial quı́mico de estranheza estão ﬁxos durante
o procedimento isotérmico da transição de fase. Quando olhamos para p como

Figura 2.6: Pressão em função do potencial quı́mico bariônico (esquerda) e
pressão em função da densidade bariônica (direita) para uma temperatura
ﬁxa T = 150 MeV.
uma função de μB , a região de transição da EoS FO é um ponto, e para a
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EoS FOS ela é uma curva, como pode ser visto no gráﬁco da esquerda. No
gráﬁco p em função de ρB , a região de transição corresponde a uma linha
reta horizontal de pressão constante no caso de EoS FO, por outro lado,
no caso de FOS, a pressão aumenta levemente durante a transição de fase.
Portanto, a transição de fase para a EoS FOS é mais suave que para a EoS
FO e a duração da expansão hidrodinâmica é esperada que seja maior (para
a FOS). No caso da EoS CEP, devido a suas parametrizações, a região de
transição é ligeiramante mais suave quando comparada a EoS FO, isto é,
embora a variação da pressão durante a transição seja menor do que para
a FOS, ainda assim ela aumenta monotonicamente durante o processo, o
mesmo não ocorrendo para a FO.
Na Fig. 2.7 apresentamos os resultados de /T 4 (painel superior) e 3p/T 4
(painel inferior), em função da temperatura (T ) para todas as EoS, sendo  a
densidade de energia. Para ρB = 0, devido ao ajuste com os dados da QCD
na rede, apenas a EoS LQCD produz o comportamento assintótico correto a
altas temperaturas. Nessa região, todas as outras EoS tendem ao limite de
gás ideal não interagente. Por outro lado, no limite de baixas temperaturas,
todas as quatro EoS se comportam como um gás de ressonâncias hadrônico.
As diferenças entre EoS CEP, EoS FOS e EoS FO e a EoS LQCD aparecem na
região de transição, por volta de T ∼ 160 MeV. No gráﬁco 3p/T 4 vs. T , com
densidade bariônica nula (painel superior, à esquerda) observamos uma linha
vertical onde ocorre a transição de fase de primeira ordem, pois nesse caso,
a transição ocorre em temperatura constante. Esse comportamento é observado para as EoS FO e FOS. No caso da EoS CEP a transição é mais suave
em comparação com FO e FOS, devido a parametrização fenomenológica
dessa EoS. Embora na EoS FOS o potencial quı́mico de estranheza esteja
sendo considerado, ela fornece exatamente o mesmo resultado que a EoS FO.
Esse resultado é esperado, uma vez que, olhando o gráﬁco da direita da Fig.
2.5, embora as linhas de fase, hadrônica e QGP, da EoS FOS não coincidam
para ρB grande, no outro extremo da curva, isto é, ρB pequeno ou igual a
zero (caso desse gráﬁco) as linhas de fase coincidem exatamente, como no
caso da FO (para essa EoS as linhas de fase coincidem em todo intervalo de
ρB ).
No lado direito da Fig. 2.7, vemos os resultados das EoS CEP, FOS e
FO para o potencial quı́mico ﬁnito. Neste caso temos densidade bariônica
não nula. Como a EoS CEP apresenta um comportamento igual a EoS
com transição de fase de primeira ordem, FO, isso nos leva a concluir que
o ponto crı́tico da mesma está situado na região com μB < 0.5 GeV. Por
outro lado, a EoS FOS é levemente diferente destas uma vez que a transição
correspondente não é isotérmica em densidade bariônica ﬁnita, como pode
ser visto no gráﬁco da direita da Fig. 2.5, onde vemos que quando μB = 0.5
as linhas de fase da fase QGP e hadrônica não coincidem como acontence no
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Figura 2.7: A ﬁgura mostra os comportamentos de 3p/T 4 (painel superior)
e /T 4 (painel inferior) em função da temperatura para densidade bariônica
igual a zero (esquerda) e densidade bariônica ﬁnita (direita). A densidade
bariônica ﬁnita não se aplica para a EoS LQCD.
caso de FO. No entanto, nos limites de altas e baixas temperaturas todas as
três EoS mostram comportamento muito similar.
Na próxima seção vamos apresentar os mecanismos de desacoplamento
das partı́culas que constituem o meio formado numa colisão de ı́ons pesados
a altas energias.

2.7

Mecanismo de desacoplamento

À medida que a expansão hidrodinâmica avança, o ﬂuido torna-se cada vez
mais frio e rarefeito, ocorrendo ﬁnalmente, em um dado instante τF , o desacoplamento das partı́culas constituintes, isto é, elas não interagem mais
umas com as outras até sua detecção. No entanto, ressonâncias e partı́culas
instáveis podem decair depois desse instante. Nesta seção vamos apresen29

tar dois mecanismos de desacoplamento (freeze-out): Cooper-Frye e emissão
contı́nua. No mecanismo de Cooper-Frye é assumido que a emissão seja
rápida e ocorra apenas quando o ﬂuido atingir certa temperatura. Já na
emissão contı́nua, as partı́culas são emitidas durante todo o processo de resfriamento do sistema.

2.7.1

Descrição de Cooper-Frye

Nos cálculos de hidrodinâmica tradicionalmente é usado o seguinte modelo: a
matéria expande até satisfazer um certo critério de diluição [19]. Muitas vezes
o critério usado é que a matéria deve atingir uma certa temperatura, antes
do sistema se desacoplar. Quando o critério de desacoplamento é atingido,
é assumido que a interação de todas as partı́culas cesse subitamente e as
mesmas prossigam livremente até atingir o detector.
O mecanismo de desacoplamento mais comum usado em modelos hidrodinâmicos é dado pela descrição de Cooper-Frye [4, 6, 13], sendo que a mesma
fornece a distribuição invariante de momento,

d3 N
dσμ k μ f (x, k),
(2.59)
E 3 =
dk
Σ
onde Σ é a hiper-superfı́cie onde ocorre o desacoplamento (usualmente caracterizada por uma temperatura constante Tf o ), dσμ é o vetor normal à superfı́cie de desacoplamento, k μ é o momento da partı́cula e f (x, k) é a função
de distribuição (usualmente são usadas as distribuições de Bose-Einstein ou
de Fermi-Dirac).
A Fig. 2.8 ilustra o desacoplamento de Cooper-Frye, sendo
T (t, x, y, z) = Tfo .

(2.60)

a temperatura constante de desacoplamento.
No instante em que o ﬂuido atinge essa temperatura Tfo , as partı́culas
passam a se propagar livremente. Quantidades como dN/dη, < v2 >... podem então ser calculadas supondo que essas partı́culas sejam livres.
Essa aproximação de desacoplamento instantâneo é muito usada, e oferece uma boa compreensão dos aspectos do fenômeno, mas esse conceito de
hiper-superfı́cie de desacoplamento instantâneo e também de uma temperatura constante de desacoplamento são claramente muito idealizados quando
aplicados a sistemas de volume e sobrevivência ﬁnitos como os formados em
colisões a altas energias. Por exemplo:
• Para contornar o problema do tamanho do sistema é deﬁnida uma
temperatura de desacoplamento de modo que o livre caminho médio,
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Figura 2.8: Esquerda: expansão radial em duas dimensões. As isotermas são
centradas na origem. Direita: Hiper-superfı́cie de temperatura constante, Σ
(ﬁgura extraı́da da referência [13]).
nessa temperatura, seja da mesma ordem de grandeza das dimensões
do sistema. A partı́cula passa a ser considerada livre quando atravessa
a isoterma de temperatura Tfo (gráﬁco da esquerda da Fig. 2.8) em
direção à região de baixas temperaturas.
• Quando usamos a fórmula de Cooper-Frye, algumas vezes encontramos
temos negativos (dσμ k μ < 0). Esses termos correspondem às partı́culas
que, depois de emitidas, tornam a entrar no ﬂuido (ponto B do gráﬁco
da direita da Fig. 2.8). Mas, uma vez que, ao serem emitidas elas
pararam de interagir, as mesmas não podem retornar ao ﬂuido e começar
a interagir novamente. Assim, usualmente esses termos negativos são
removidos dos cálculos por serem não fı́sicos. Mas, ao fazer isso são
removidos também do cálculo contribuições de número bariônico, energia e momento e algumas leis de consevação são violadas. No nosso
tratamento, consideramos que o número de partı́culas que retornam ao
ﬂuido seja desprezı́vel.
• Por outro lado, quando a condição dσμ k μ > 0 é veriﬁcada, isso signiﬁca
que as partı́culas estão somente sendo emitidas pelo sistema, nenhuma
delas é reabsorvida pelo mesmo.
Para fazermos os cálculos, vamos considerar a situação mais geral, onde a
expansão ocorre em três dimensões, de modo que Σ seja uma hiper-superfı́cie
no espaço-tempo (2.60). Como em cada ponto de Σ existe equilı́brio térmico
local, podemos escrever a densidade de partı́culas em um ponto qualquer
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como
n=

f (T (x), μ(x), k ν uν (x))d3 k,

(2.61)

1
g
.
(2π)3 exp {(k ν uν (x) − μ(x)) /T (x) ± 1}

(2.62)

sendo
f (T (x), μ(x), k ν uν (x)) =

Nas relações acima, uν é a quadri-velocidade do ﬂuido, x = (t, x, y, z) é um
ponto na hiper-superfı́cie Σ, g é o fator de degenerescência.
Derivando (2.61), temos
dn = f (T (x), μ(x), k ν uν (x))d3 k.

(2.63)

A densidade de corrente de partı́culas j μ é
dj μ =

kμ
dn,
E

(2.64)

sendo E a energia da partı́cula. Logo,

kμ
μ
j = f (T (x), μ(x), k ν uν (x)) d3 k.
E
Dessa forma, o número de partı́culas emitido é

N=
j μ dσμ .

(2.65)

(2.66)

Σ

Assim temos

 
N=
Σ

dσμ f (T (x), μ(x), k ν uν (x))

kμ 3
d k.
E

(2.67)

Podemos agora escrever a distribuição de momentos das partı́culas emitidas

g
dσμ k μ
d3 N
.
(2.68)
E 3 =
dk
(2π)3 Σ exp {(k ν uν (x) − μ(x)) /T (x) ± 1}
Como falamos anteriormente, essa é a fórmula de Cooper-Frye que descreve
o desacoplamento do ﬂuido hidrodinâmico em partı́culas livres. Os nossos
cálculos para observáveis de pequeno pT foram feitos usando emissão do tipo
Cooper-Frye.
Na próxima seção vamos discutir de uma outra forma de desacoplamento,
denominada emissão contı́nua.
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2.7.2

Emissão contı́nua

Nessa seção discutiremos brevemente um outro tipo de emissão, a chamada
“emissão contı́nua”. Para obter os resultados futuramente apresentados
no Capı́tulo 5, somente consideramos desacoplamento instantâneo, do tipo
Cooper-Frye.
A emissão das partı́culas ocorre quando as mesmas param de sofrer colisões. Quando usamos emissão contı́nua, estamos considerando que existe
uma certa probabilidade maior do que zero de uma partı́cula escapar em
qualquer instante após a colisão e em cada ponto do sistema formado, onde
ela deixaria de sofrer colisões com o meio, isto é, existe uma probabilidade
dela estar livre em qualquer estágio da evolução do sistema [19].
No caso de emissão contı́nua, a função de distribuição f (x, k) do sistema
em expansão tem dois termos, flivre , correspondendo às partı́culas que já
ﬁzeram sua última interação com o meio e fint , que representa as partı́culas
que ainda estão interagindo. Assim temos que
f (x, k) = flivre (x, k) + fint (x, k).

(2.69)

Para as partı́culas livres temos
d3 N
E 3 =
dk



d4 x∂μ [k μ flivre (x, k)],

(2.70)

onde ∂μ = ∂/∂xμ indica uma quadri-divergência. A expressão (2.70) é o
espectro. Podemos escrever
flivre (x, k) = P(x, k)f (x, k) = P(x, k)/(1 − P(x, k))fint (x, k),

(2.71)

sendo P(x, k) = flivre (x, k)/f (x, k) a porção de partı́culas livres, que pode
ser identiﬁcada com a probabilidade que uma partı́cula de momento k escape
de x sem sofrer outras colisões.
Supomos que todas as partı́culas que interagem estão termalizadas, assim
fint (x, k) = fterm (x, k) =

g
1
,
3
μ
(2π) exp[(kμ · u (x) − μ(x))/T (x)] ± 1

(2.72)

onde uμ é a quadri-velocidade do ﬂuido, μ é o potencial quı́mico e T é a
temperatura na coordenada espaço-temporal x.
Podemos então escrever a distribuição de uma única partı́cula como sendo
d3 N
E 3
dk


=

dσμ k μ flivre (x0 , k)

 σ0
+
d4 x∂μ [k μ flivre (x, k)],
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(2.73)


onde o termo de superfı́cie σ0 dσμ k μ flivre (x0 , k) corresponde às partı́culas
que estão livres já no tempo inicial.
Com o que discutimos até aqui podemos ver que a evolução do ﬂuido com
emissão contı́nua é diferente do caso onde a emissão é instantânea (CooperFrye). No caso da emissão é contı́nua, a temperatura diminui mais rapidamente, uma vez que as partı́culas livres carregam consigo parte de energia e
momento [19].
No próximo capı́tulo vamos estudar como o formalismo hidrodinâmico
é tratado numericamente usando o método Smooth Particle Hydrodynamics
(SPH). Faremos uma descrição simpliﬁcada do código hidrodinâmico NexSPheRIO usado para a realização dos cálculos, e discutiremos alguns ingredientes necessários para o cálculo de observáveis de momento transversal (pT )
pequeno.
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Capı́tulo 3
Cálculo hidrodinâmico método e ingredientes
Para podermos calcular numericamente a hidrodinâmica usaremos um código
baseado no método Smooth Particle Hydrodynamics (SPH) [8, 9]. Essa ferramenta é formulada a partir do princı́pio variacional. Discutiremos neste
capı́tulo a formulação do método e o desacoplamento das partı́cula baseado no
mesmo. Também faremos uma breve apresentação do código hidrodinâmico
que utilizaremos, chamado NexSPheRIO, e das ferramentas que ele utiliza
para simular uma colisão de ı́ons pesados.

3.1

Método Smooth Particle Hydrodynamics
(SPH)

A hidrodinâmica relativı́stica é baseada na descrição de leis de conservação
locais juntamente com a hipótese de equı́librio térmico local. As leis de
conservação são escritas em termos de quadri-divergências do tensor energiamomento (eq. 2.1). O sistema resultante dessas equações é altamente nãolinear e soluções analı́ticas estão diponı́veis apenas para algumas conﬁgurações
e para equações de estado muito particulares e limitadas [7]. Mesmo assim,
a aproximações numéricas são usadas, mas quando não existe simetria no
sistema, esses métodos tornam-se muito caros, computacionalmente falando,
mesmo nos dias atuais.
Para estudar os modelos hidrodinâmicos em colisões nucleares relativı́sticas, preferimos adotar um mecanismo simples de solução das equações hidrodinâmicas, não necessariamente muito preciso. Ele deve apresentar um
padrão de expansão geral que caracterize a conﬁguração ﬁnal do sistema
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como uma resposta para uma dada equação de estado e condição inicial.
Esse modelo precisa ser robusto o suﬁciente para lidar com qualquer tipo de
geometria.
Dentre as muitas aproximações numéricas, o Smooth Particle Hydrodynamics (SPH) [8, 9] se ajusta perfeitamente às nossas necessidades. Esse
método apresenta muitas caracterı́sticas desejáveis para uma aproximação
variacional como por exemplo, simplicidade e robustez em relação as mudanças de geometria. Além disso, possibilita o suavizamento dos indesejáveis
graus de liberdade locais. Dessa forma, SPH parametriza a expansão da
matéria em termos de coordenadas lagrangianas discretas (elementos de ﬂuido), chamadas de “partı́culas” SPH, que estão ligadas a algumas quantidades
conservadas, por exemplo, número bariônico. Sendo assim, o método SPH
é bem adequado para o estudo de colisões nucleares relativı́sticas onde um
sistema hadrônico extremamente comprimido e quente que se expandirá.
O algorı́tmo SPH foi desenvolvido para uso em astrofı́sica (colisões de
estrelas, explosões de super-novas, etc.). A base desse método é introduzir
um conjunto de “partı́culas”que obedeça a expansão do ﬂuido.
Como discutimos acima, o método SPH é uma ferramenta básica usada
para resolver equações de movimento de ﬂuidos. Queremos descrever o sistema de maneira independente do sistema de coordenadas, de maneira que
utilizaremos um formalismo invariante por transformações gerais de coordenadas, como em relatividade geral. Antes de discutir o método, lembramos
que para escrever uma ação invariante, devemos utilizar a medida de inte√
gração d4 x −g, onde g = det(gμν ) é o determinante do tensor métrico. Dessa
√
√
forma, sob transformações gerais de coordenadas, d4 x −g → d4 xJ −gJ −1 =
√
d4 x −g é invariante, onde J é o determinante da matriz jacobiana. Além
disso, as derivadas ordinárias devem ser substituı́das por derivadas covariantes, deﬁnidas como
Vμμ = Dμ V μ = ∂μ V μ + Γμμν V ν
√
1
= ∂μ V μ + √ ∂ν ( −g)V ν
−g
√
1
Vμμ = √ ∂ν ( −gV ν ).
−g

(3.1)

onde a conexão de Levi-Civita (sı́mbolos de Christoﬀel) é expressa em termos
da métrica como
g αβ
(∂μ gβν + ∂ν gβμ − ∂β gμν )
2
1 μβ
=
g ∂ν gβμ
2
√
1
= √ ∂ν −g.
−g

Γαμν =
Γμμν
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(3.2)

(3.3)

A formulação do método SPH é feita através do princı́pio variacional [7].
Para tal, vamos partir da formulação lagrangiana da hidrodinâmica, dada
pela ação

√
I = − ε(nB , s) −gd4 x,
(3.4)
onde ε é a densidade de energia do ﬂuido no referencial próprio, e pelas
equações de vı́nculos
√
1
(nB uν )ν = Dν (nB uν ) = √ ∂ν ( −gnB uν ) = 0
−g
√
1
(suν )ν = Dν (suν ) = √ ∂ν ( −gsuν ) = 0
−g
ν
u uν = 1.

(3.5)
(3.6)
(3.7)

A equação (3.5) representa a conservação do número bariônico e (3.6) a
conservação da entropia. A eq. (3.7) é a condição de normalização da quadrivelocidade do ﬂuido.
No formalismo de partı́culas SPH vamos considerar sistemas de coordenadas em que a métrica pode ser escrita como


g00 0
,
(3.8)
(gμν ) =
0 −g
onde −g é a parte espacial do tensor gμν (matriz 3x3).
A i-ésima componente da velocidade é dada por
ui
,
u0
sendo u0 = γ, o fator de Lorentz generalizado.
Usando as relações (3.7), (3.8) e (3.9) encontramos
vi =

uν uν = u0 u0 g00 − ui uj gij = 1
⇒ ui = u 0 v i
v i = ui /u0
1 = u0 u0 g00 − u0 u0 v i v j gij
1
u0 = 
⇒ u0 = γ
i
j
g00 − v v gij
1
.
γ = 
g00 − [v ]T gv
A notação [v ]T indica que devemos transpor o vetor v .
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(3.9)

(3.10)

Deﬁnido o formalismo lagrangiano da hidrodinâmica relativı́stica, podemos introduzir os conceitos do método SPH. Considere uma corrente localmente conservada
jaμ ≡ auμ
D jμ = 0
μ a
√
d3 x −gja0 = A,

(3.11)

onde uμ é a quadri-velocidade do ﬂuido e A é a carga total. A idéia básica
desse método é parametrizar a densidade de carga da forma

αj W (x, xj (τ ); h),
(3.12)
a∗ (x, τ ) =
j
∗

na qual, a (x, τ ) é a densidade da carga A, vista no referêncial ﬁxo e, τ = x0 é
o tempo próprio que parametriza a trajetória da partı́cula SPH. A quantidade
αj é uma constante, e representa a porção da carga A carregada pela j-ésima
partı́cula SPH. W (x, x(τ ); h) é uma função positiva que, em nossa versão do
método, tem as seguintes propriedades
W (x, x(τ ); h) = W (xj (τ ) − x; h)

W (x, xj (τ ); h)d3 x = 1

(3.13)

lim W (x, xj (τ ); h) = δ 3 (x(τ ) − x).

(3.15)

h→0

(3.14)

O parâmetro h é a largura da função. Na Fig. 3.1 apresentamos três exemplos
da função W . As curvas são funções gaussianas.
Quando a função W possui uma largura ﬁnita, a partı́cula SPH descreve
um tubo no espaço-tempo que se aproxima de uma linha de mundo de uma
partı́cula pontual no limite (3.15). Devemos enfatizar que nesse método, as
quantidades não estão ﬁxas em um reticulado, mas movem-se juntamente
com o ﬂuido.
Devemos observar que, com a deﬁnição da normalização de W na equação
temporal de um vetor, já
(3.14), a∗ não se transforma como
 a3 componente

∗
αj = A, mas, como vimos, a
que devemos ter, por deﬁnição, d xa =
 4 √ j
medida de integração invariante é d x −g. Dessa forma, deﬁnimos 
a∗ de
modo que
a∗
dA
=√
.
(3.16)

a∗ = √
−g
−gd3 x
se transforme corretamente como uma densidade. Na relação (3.16) estamos
impondo implicitamente que a dimensão de αj seja a mesma da carga em
questão.
38

1.2
1.0

Wxx j;h

0.8
0.6

h3

0.4

h2

0.2

h1

0.0

2

1

0
xx j

1

2

Figura 3.1: Exemplos de funções W . As curvas são gaussianas. Quanto
menor é o valor de h, mais detalhada é a descrição da evolução hidrodinâmica
do sistema.
De maneira compatı́vel poderı́amos deﬁnir
√
W (x, xj (τ ); h) −gd3 x = 1,

(3.17)

o que tornaria a quantidade a∗ uma densidade. Entretanto, em cálculos
usando o método SPH não é recomendável introduzir em W uma dependência
espaço-temporal através da condição de normalização [6].
A densidade 
a∗ pode ser escrita como

a∗ (x, τ ) = uμ jaμ = γa,

(3.18)

onde a é a densidade de carga A no referêncial local. Usando a equação
(3.16), podemos reescrever (3.18) como

a∗ (x, τ ) = γa ⇒
√
−gγa,
a∗ (x, τ ) =

a∗ (x, τ )
γa = √
−g
(3.19)

o que conecta diretamente a densidade própria com a parametrização (ou
interpolação) (3.12).
A propriedade fundamental da parametrização (3.12) é assegurar a conservação local de A, não importando como as partı́culas SPH se movem no
espaço-tempo. Para ver isso, devemos derivar a densidade a∗ em relação ao
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tempo τ ,


 ∂xj ∂
∂a∗ (x, τ )
∂ 
αj W (x − xj (τ ); h) =
αj
W (x − xj (τ ); h)
=
∂τ
∂τ
∂τ
∂
x
j
j
j
 dxj
· ∇W (x − xj (τ ); h)
αj
= −
dτ
j
 dxj
αj
(3.20)
= −∇ ·
W (x − xj (τ ); h) = −∇ · ja∗ ,
dτ
j
onde usamos ∂j W (x − xj (τ ); h) = −∇W (x − xj (τ ); h) e ja∗ denota a corrente
espacial
ja∗ = a∗ v,
dessa forma, podemos encontrar a velocidade do ﬂuido no ponto (x, τ ) nessa
parametrização, como

v (x, τ ) =

 dxj
ja∗ (x, τ )
1
α
(τ
);
h)
=
W
(
x
−

x
,
j
j
a∗ (x, τ ) j
dτ
a∗ (x, τ )

(3.21)

A equação (3.20) pode ser reescrita como
∂a∗ (x, τ )
(3.22)
= −∇ · (a∗ (x, τ )v (x, τ )).
∂τ
Substituindo (3.19) em (3.22), encontramos ﬁnalmente a equação de continuidade de carga A,
∂a∗ (x, τ )
= −∇ · (a∗ (x, τ )v (x, τ ))
√∂τ
√
∂( −gγa)
= −∇ · ( −gγa(x, τ ))
√∂τ
√
∂0 ( −gu0 a) + ∂i ( −gaui ) = 0
√
√
∂ν ( −gauν ) = ∂ν ( −gjaν ) = 0.

⇒

a∗ (x, τ ) =

√

−gγa (3.23)

(3.24)

Esse resultado sugere as seguintes parametrizações
n∗B (x, τ ) =



βj W (x − xj (τ ); h)

(3.25)

νj W (x − xj (τ ); h),

(3.26)

j

s∗ (x, τ ) =


j
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sendo que βj e νj são as porções de número bariônico e de entropia carregadas pela j-ésima partı́cula SPH. Assim, garantimos que as equações (3.5)
e (3.6) sejam satisfeitas. Podemos ver isso facilmente substituindo a∗ (x, τ ),
na equação (3.23), pelas equações (3.25) e (3.26).
Em ﬂuidos ideais a entropia se conserva localmente durante a evolução
hidrodinâmica. Além disso, a equação de conservação é idêntica a uma
equação de conservação de carga, ou seja, podemos deﬁnir uma densidade
de corrente de entropia cuja quadri-divergência é nula. Nesse sentido podemos considerar que cada partı́cula do ﬂuido carregue uma porção da entropia
total.
Para parametrizarmos a ação (3.4) vamos fracioná-la da seguinte forma

√
I = − ε(nB , s) −gd4 x
 
√
I → ISP H = −
εi ( −g)i Vi∗ dτ,
(3.27)
i

onde a soma é feita sobre as posições das partı́culas SPH.
Na equação (3.27) vemos a necessidade de deﬁnir o volume de um elemento de ﬂuido, Vi∗ . No caso de soluções numéricas em reticulados ﬁxos,
esta deﬁnição é trivial. Entretanto, no caso do método SPH essa tarefa é um
pouco mais sutil, uma vez que as partı́culas SPH movem-se juntamente com
o ﬂuido. Deﬁnimos então, o volume da i-ésima partı́cula como
Vi∗ =
sendo

s∗i =



νi
,
s∗i

νj W (
xi − xj (τ ); h),

(3.28)

(3.29)

j

é a densidade de entropia calculada na posição xi . Note que Vi∗ = Vi∗ (
xi , τ ).
Usando a relação (3.19) podemos facilmente construir a transformação
do volume da partı́cula SPH
√
s∗i (x, τ ) = ( −g)i γi si

Vi∗ =

νi
s∗i

Vi∗ =

1
νi
νi
Vi
√
=
= √
,
( −g)i γi si
si ( −g)i γi
( −g)i γi

sendo

√

(3.30)

sendo Vi o volume próprio. Substituindo a relação (3.30) em (3.27) encon-
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tramos que

√
Vi
εi ( −g)i √
dτ
( −g)i γi
i
 
 
Vi
Ei
= −
εi dτ = −
dτ,
γi
γi
i
i

ISP H = −
ISP H

 

(3.31)

εi Vi = Ei é a energia própria (energia interna) da i-ésima partı́cula SPH.
O movimento das partı́culas SPH deve ser tal que a ação (3.31) seja um
extremo. Portanto, as equações de movimento destas partı́culas são obtidas
através da condição
(3.32)
δISP H = 0
Devemos lembrar que as equações (3.25) e (3.26) já satisfazem as equações
de conservação. Consequentemente não precisamos incorporar os vı́nculos ao
princı́pio variacional, como é feito no caso geral. Substituindo a relação (3.31)
em (3.32) e usando (δEi ) = −pi (δVi ) encontramos
δISP H = 0
δISP H
δISP H

 

 
 Ei
(δEi )γi − Ei (δγi )
= δ −
dτ = −
dτ = 0
γi
γi2
i
i
 
pi (δVi )γi + Ei (δγi )
=
dτ = 0.
(3.33)
γi2
i

Até o momento discutimos o método SPH com a ﬁnalidade de obtermos
as equações de movimento das partı́culas SPH de forma geral, usando coordenadas generalizadas. A partir deste ponto vamos usar um sistema de
coordenadas particular que seja conveniente para o estudo das colisões de
ı́ons pesados relativı́sticos. Devemos lembrar que, antes da colisão, o sistema
é formado por dois núcleos viajando separadamente. No instante em que
ocorre a colisão, a matéria hadrônica está em um estado altamente excitado
e a termalização ocorre após transcorrido um tempo-próprio de aproximadamente 1 fm/c. Portanto, o estado de equilı́brio térmico local deve ser atingido
nesse instante do tempo próprio e não para o tempo ﬁxo t global. Assim, é
importante escolher um sistema de coordenadas conveniente para esses sistemas, ou seja, as coordenadas hiporbólicas, deﬁnidas como
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rT

√

t2 − z 2


1
t+z
=
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x
=
.
y

τ =
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(3.34)
(3.35)
(3.36)

Assim encontramos que
g00 = 1
⎛

√

(3.37)

⎞

1 0 0
⎝
0 1 0 ⎠
g =
0 0 τ2

(3.38)

−g = τ.

(3.39)

Inversamente, as coordenadas z e t são dadas por
t = τ cosh(ηs )
z = τ sinh(ηs ).

(3.40)
(3.41)

As coordenadas τ e ηs são chamadas de coordenadas hiperbólicas. Notamos
que τ coincide com o tempo próprio para uma partı́cula em movimento uniforme na direção longitudinal (rT constante), o que é uma boa aproximação
para colisões de ı́ons pesados relativı́sticos, como vimos na seção 2.3.
Dessas equações, temos que
dt = dτ cosh(ηs ) + τ sinh(ηs )dη = dτ cosh(ηs ) + zdη
dz = dτ sinh(ηs ) + τ cosh(ηs )dη = dτ sinh(ηs ) + tdη
dt2 − dz 2 = dτ 2 − τ 2 dη 2 .
Assim,
gμν dxμ dxν = dt2 − dx2 − dy 2 − dz 2 = dτ 2 − τ 2 dη 2 − dx2 − dy 2 ,

(3.42)
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g00 0
(3.43)
0 −g
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0 0 τ2
⎛

Desejamos agora conhecer as equações de movimento das partı́culas SPH
usando o sistema de coordenadas hiperbólico. De acordo com (3.33), a ação
terá um extremo em
 
pi (δVi )γi + Ei (δγi )
dτ = 0,
δISP H =
2
γ
i
i
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usando as relações (3.37), (3.38) e (3.39) encontramos que


1
= γi3 [vi ]T gδvi
δγi = δ 
T
g00 − [vi ] gvi



νi 2 T
1 
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,
si i
si
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e

(3.44)

(3.45)

sendo
[v ]T gv = vx2 + vy2 + τ 2 vz2
= (vT )2 + τ 2 (vηs )2 .
Então

1
γi = 
1 − (vT )2i − τ 2 (vηs )2i

e

(3.46)

 
x
rT =
y
x = (x, y, ηs ),

chegamos à seguinte equação para a função W
Wij ≡ W (xi − xj (τ ); h) = W ((rT )i − (rT )j , (ηs )i − (ηs )j ; h).

(3.47)

Substituindo as relações ( 3.44) e (3.45) em (3.33), encontramos
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(3.48)
(3.49)
(3.50)

então
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Calculando cada uma das integrais em separado
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Como as variações de δxi são arbitrárias, devemos ter






 
d
p
p i + i
p
i
j
τ ν i νj
+ ∗ 2 [∇i Wji ]T = 0.
νi γi [vi ]T g −
∗ 2
dτ
si
(s
)
(s
i
j)
i
j
(3.55)
Finalmente, usando a expressão (3.38), podemos escrever as equações de
movimento das partı́culas SPH como
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(3.56)
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(3.59)

Nas equações (3.57) e (3.58) estamos usando




drT
dηs
(vT )i =
e
(vηs )i =
.
dτ i
dτ i
Resolvendo a equação (3.59) obtemos as posições e as velocidades das partı́culas SPH em função do tempo. Com isso é possı́vel reconstruir a evolução
temporal de todas as quantidades hidrodinâmicas usando as equações (3.21),
(3.25), (3.26) e a equação de estado.
A vantagem do método SPH é substituir um sistema de equações diferenciais parciais por um sistema de equações diferenciais ordinárias. Desse
modo, o estudo da evolução hidrodinâmica do sistema cuja distribuição de
matéria é bastante irregular, como é o caso das condições iniciais obtidas do
gerador de eventos Nexus, torna-se uma tarefa bem mais simples.
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3.1.1

Desacoplamento no formalismo SPH

O objetivo desta seção é parametrizar a fórmula de Cooper-Frye

dN
k μ dσμ
g
E 3 =
,
dk
(2π)3
exp{[k ν uν (x) − μ(x)]/T (x)} ± 1

(3.60)

Σ

usando as coordenadas das partı́culas SPH. Para isso vamos fracioná-la da
seguinte forma
E


dN
f (Tf 0 , μj , kν uν )kμ nμj Δσj ,
=
3
dk
j

onde
f (Tf 0 , μj , kν uν ) =

1
g
.
ν
(2π)3 exp{[kν uj − μj ]/Tf0 } ± 1

(3.61)

(3.62)

Nas relações (3.61) e (3.62) as quantidades identiﬁcadas com o ı́ndice j devem
ser calculadas na posição da j-ésima partı́cula SPH, precisamente quando ela
alcança a hiper-superfı́cie de temperatura constante Σ. A quantidade nμj é o
quadri-vetor normal a essa mesma hiper-superfı́cie.
No método SPH podemos estimar as quantidades Tf 0 , μj , uνj e nμj de
forma razoavelmente direta. Entretanto, para estimar o elemento de hipersuperfı́cie Δσj precisamos descrevê-lo em termos de quantidades mais convenientes. Faremos isso através da equação

nμj Δσj uμ,j = Δσjμ uμ,j = Δσjμ uμ,j = Δσ0,j
.

(3.63)

Nessa equação as quantidades “linha” podem ser calculadas no referencial
próprio da j-ésima partı́cula SPH, no instante em que ela alcança a hipersuperfı́cie Σ. Podemos ainda identiﬁcar como

| = Vj ,
|Δσ0,j

(3.64)

sendo Vj o volume próprio da j-ésima partı́cula SPH. Usando as equações
(3.63) e (3.64) chegamos em

nμ,j Δσj uμj = Δσ0,j

Δσ0,j
Vj
Δσj =
.
μ =
nμ,j uj
|nμ,j uμj |

Substituindo (3.65) em (3.61) e usando (3.30), obtemos que
 νj k μ nμ,j
dN
ν
E 3 =
μ f (Tf 0 , μj , k uν,j ).
dk
s
|n
u
|
j
μ,j j
j

(3.65)

(3.66)

Essa é a fórmula de Cooper-Frey adaptada ao método SPH.
Na próxima seção vamos apresentar o código hidrodinâmico e seus principais blocos.
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3.2

Programa NexSPheRIO

O código SPheRIO1 é uma implementação do modelo hidrodinâmico de colisões núcleos-núcleos baseado no método SPH [6, 7]. Esse código foi desenvolvido em linguagem FORTRAN 77 pela colaboração São Paulo - Rio
de Janeiro a partir de 2001. Desde então, vem sendo modiﬁcado e aperfeiçoado. O programa SPheRIO atua como uma sub-routina do gerador de
eventos Nexus. Dessa forma, as densidades e campos de velocidade iniciais (geradas pelo Nexus), que são as condições iniciais do programa, podem ser enviados diretamente para o SPheRIO para que o mesmo proceda
a evolução hidrodinâmica e ao ﬁnal, quando ocorre o desacoplamento do sistema podemos usar a rotina de análise do Nexus para gerar os decaimentos
das partı́culas. Denominamos a combinação dos dois códigos de NexSPheRIO.
O código SPheRIO está dividido em quatro partes principais: inicialização, dinâmica, equação de estado e desacoplamento [20]. Inicialmente
escolhemos os parâmetros gerais da colisão, tais como, a energia do feixe,
o tipo de núcleos incidentes, o parâmetro de impacto, equação de estado,
etc. Com essas informações (menos a EoS, pois essa é usada na evolução
hidrodinâmica do sistema) o gerador de eventos Nexus calcula, para τ0 = 1
fm, as condições iniciais (tensor energia momento T μν e as correntes de cargas conservadas Jiν = ni uν ). Essas informações das condições iniciais são
inseridas nas partı́culas SPH e as mesmas começam a evolução temporal.
Enquanto as partı́culas SPH evoluem no tempo, sua temperatura diminui e
quando uma partı́cula atinge uma temperatura menor do que a Tfo , ela se desacopla do sistema. Esse processo se repete até que todas as partı́culas SPH
tenham atravessado a hiper-superfı́cie de desacoplamento Σ. Após o término
da evolução hidrodinâmica, as informações são processadas e é possı́vel determinar a multiplicidade ﬁnal de hádrons e a distribuição de momentos. No
nosso caso, estamos empregando o método de Cooper-Frye para a emissão
das partı́culas. Uma vez obtidas as distribuições de momentos das várias
espécies de hádrons, essa informação retorna ao Nexus para que o mesmo
calcule os decaimentos de ressonâncias, obtendo-se ﬁnalmente o conjunto ﬁnal de partı́culas. Na Fig. 3.2 ilustramos o ﬂuxograma de funcionamento do
programa NexSPheRIO.
No bloco do ﬂuxograma onde está escrito SPheRIO são calculadas as
condições iniciais das partı́culas SPH a partir das condições iniciais geradas pelo Nexus, da seguinte forma: deﬁne-se um reticulado, onde inicialmente, em cada um dos vértices é colocada uma partı́cula SPH. Os valores
de entropia, densidade bariônica e velocidade de cada uma das partı́culas
SPH são calculados pelo Nexus. As densidades s∗ , n∗B e v são dadas pelas
1

Smoothed Particle hydrodynamic evolution of Relativistic heavy Ion cOllisions
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Figura 3.2: Fluxograma do programa NexSPheRIO.
equações (3.21), (3.25) e (3.26). Esse módulo também resolve as equações de
movimento (3.59) e registra a velocidade e as quantidades termodinâmicas
na posição do espaço-tempo em que cada partı́cula SPH alcança a hipersuperfı́cie de temperatura constante [13]. Feito isso, é calculado o ensemble de partı́culas desacopladas, da seguinte forma: calcula-se, integrando a
equação (3.66), o número total de partı́culas emitidas de cada espécie, isto é,
 3
d k νi k μ nμ,i
(3.67)
f (Tf 0 , μi , k ν uν,i ).
N=
E si |nμ,i uμi |
O quadri-momento k μ de cada partı́cula é escolhido aleatoriamente de acordo
com a distribuição (3.66). Essa distribuição depende da velocidade e das
quantidades termodinâmicas do sistema na posição do espaço-tempo em
que a partı́cula SPH alcança a hiper-superfı́cie de desacoplamento. Desse
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modo, ela depende explicitamente de dois fatores: das condições iniciais e da
equação de estado [13].
Vamos agora detalhar alguns dos blocos do código NexSPheRIO, tais
como condições iniciais, equação de estado e desacoplamento.

3.2.1

Condições Iniciais

Os modelos hidrodinâmicos empregam a hipótese de que a matéria quente e
densa criada em colisões a altas energias atinge em certo instante o equilı́brio
térmico local, a seguir a matéria expande-se e resfria-se ocorrendo a emissão
de partı́culas quando uma certa temperatura é atingida. Esse equilı́brio
térmico local é geralmente caracterizado por uma condição inicial que pode
ser expressa em termos da distribuição de velocidade do ﬂuido e de quantidades termodinâmicas para um dado instante.
No SPheRIO, pode-se utilizar diferentes tipos de condições iniciais, como
CI do tipo Glauber, que são baseadas em uma parametrização determinada
por distribuições de partı́culas individuais, ou de um gerador de eventos
baseando em algum modelo microscópico. No nosso caso vamos usar CI
fornecidas pelo gerador de eventos Nexus, conforme discussão prévia na seção
2.4.
Antes de simularmos as condições iniciais precisamos deﬁnir a janela de
centralidade que pretendemos usar, esse assunto será discutido na sequência.

3.2.2

Equação de Estado

Para fechar o sistema de equações hidrodinâmicas é também necessário conhecer a equação de estado do ﬂuido, a qual descreve as propriedades termodinâmicas do ﬂuido. No SPheRIO, vários conjuntos de EoS pré-deﬁnidos
estão à disposição. Um dos conjuntos de EoS faz uso do modelo de ressonâncias hadrônicas com correções de volumes ﬁnitos para descrever a fase
hadrônica e modelo de sacola do MIT para descrever a fase de plasma de
quarks e glúons (QGP). A maior parte das ressonâncias observadas no Particle Data Group estão incluidas na fase hadrônica.
Existem ainda outras EoS que podem ser usadas no código, como por
exemplo, a EoS que ajusta os dados da QCD na rede, a que simula um
cross-over na região de densidade bariônica nula, a EoS com ponto crı́tico
que é uma parametrização teórica baseada na QCD na rede (nesse caso o
ponto crı́tico está localizado em uma região densidade bariônica diferentes
de zero) e EoS que leva em conta a neutralidade local de estranheza. Além
disso, existem também algumas EoS simpliﬁcadas que são foram incluı́das
com ﬁnalidade de fazer teste. Por exemplo, uma EoS analı́tica que supõe um
gás de pı́ons sem massa na fase hadrônica e gás de quarks e glúons livres na
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fase QGP. No desenvolvimento deste trabalho usaremos três diferentes EoS
previamente discutidas no capı́tulo anterior, na seção 2.5.

3.2.3

Desacoplamento

Com o sistema se expandindo e resfriando, as partı́culas constituintes irão
eventualmente atingir o estágio em que não interagem mais umas com as
outras, até que atinjam os detectores. Esta é a fase de desacoplamento do
modelo hidrodinâmico. O código SPheRIO pode ser conﬁgurado para adotar
três diferentes cenários de desacoplamento: o desacoplamento térmico, o desacoplamento quı́mico e um terceiro cenário correspondente a uma emissão
contı́nua. Neste trabalho usaremos o cenário com desacoplamento térmico,
conforme discutido na seção 2.7.
Na próxima seção iremos discutir alguns ingredientes necessários para o
cálculo de observáveis fı́sicos de interesse neste trabalho.

3.3

Ingredientes necessários para o cálculo
de observáveis fı́sicos

Nesta seção iremos discutir alguns ingredientes necessários para o cálculo
de observáveis fı́sicos de baixo momento tranversal. São eles: janelas de
centralidade, distribuição de pseudo-rapidez e de momento tranversal. As
janelas de centralidade são muito importantes em uma colisão de ı́ons pesados
pois os observáveis dependem delas. A distribuição de pseudo-rapidez é usada
para normalizar as condições iniciais geradas pelo nosso gerador de eventos
Nexus aos dados experimentais, e a distribuição de momento transversal é
usada para fazer o ajuste da temperatura de desacoplamento em cada janela
de centralidade.

3.3.1

Janelas de centralidade

A centralidade de uma colisão é um parâmetro muito importante no estudo de colisões de ı́ons pesados, uma vez que os observáveis dependem da
mesma. Tais como, a multiplicidade (número total de partı́culas produzidas
em um evento), a distribuição de pseudo-rapidez, a distribuição de momento
transversal, o ﬂuxo elı́ptico, a função de correlação de duas partı́culas, etc.
Esses observáveis dependem da centralidade, devido ao fato da distribuição
de matéria criada em uma colisão depender da forma da região de interpenetração dos núcleos incidentes.
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Desta forma, em colisões a altas energias é fundamental conhecer a geometria da colisão. Descreveremos essas colisões como sendo múltiplas colisões
de nucleons individuais e precisamos estimar quantos nucleons participam
efetivamente da reação (chamados nucleons participantes, Npart ) e quantos
atuam como espectadores (Nespc ). Na Fig. 3.3, ilustramos o que ocorre em
uma colisão de dois núcleos.

Figura 3.3: Representação esquemática de uma colisão de ı́ons pesados. Esquerda: dois ı́ons pesados antes da colisão com parâmetro de impacto b.
Direita: os espectadores permanecem inalterados enquanto na zona participante, ocorre produção de partı́culas (ﬁgura extraı́da da referência [21]).

Na região de superposição dos dois núcleos, caracterizada pelo parâmetro
de impacto b, exite uma grande probabilidade dos nucleons interagirem.
Dessa interação resulta a matéria formada na colisão. Por outro lado, na
região externa, existe uma grande probabilidade dos nucleons seguirem o seu
caminho original, sem que ocorra nenhuma interação. Assim, nas colisões
centrais, isto é, |b| ∼ 0, o número de nucleons participantes deve ser grande e
o número de espectadores pequeno e o inverso ocorre nas colisões periféricas
(|b| ∼ 2R). O módulo do parâmetro de impacto mede a distância entre os
centros dos núcleos.
A centralidade por sua vez pode ser deﬁnida em termos do parâmetro de
impacto, do número de nucleons participantes (Np ), do número de colisões
binárias (Ncol ), etc. No nosso caso vamos deﬁnir a centralidade usando o
parâmetro de impacto. Por outro lado, os fı́sicos experimentais classiﬁcam
os eventos de acordo com a multiplicidade, criando assim janelas de centralidade. No caso da colaboração PHOBOS [22, 23], a maior multiplicidade
observada corresponde a primeira janela (0% a 6%) e a janela mais periférica
nessa experiência corresponde a (45% a 55%).
Como mencionamos acima, em nossos cálculos vamos usar o parâmetro
de impacto para deﬁnir a centralidade. Como Npart e Nesp são funções de b,
uma maneira de escrever a região de interpenetração dos núcleos é usando a
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seção de choque integrada


b

σ(b) =
0

dσ  
db
db

(3.68)

ou mais frequentemente, a razão entre a seção de choque integrada e a seção
de choque total (σ(b)/σtot ) [24]. Assim, quando falamos dos eventos 6% mais
centrais estamos falando do b cuja seção de choque representa apenas 0.06
da σtot .
Os fı́sicos experimentais procuram medir quantidades invariantes, isto
é, que são as mesmas no referêncial de centro de massa e no laboratório,
onde as quantidades são medidas. As distribuições de rapidez e pseudorapidez representam algumas dessas quantidades invariantes. Através delas
é possı́vel saber a quantidade de energia depositada pelos nucleons participantes na região de interação. Na Fig. 3.4 podemos ver a distribuição de
pseudo-rapidez para hádrons carregados medida pela colaboração PHOBOS
√
a energia de sN N = 130 GeV em seis janelas de centralidade.

√
Figura 3.4: Distribuição de pseudo-rapidez para hádrons carregados ( sN N
= 130 GeV) obtidos pela colaboração PHOBOS [22] para seis janelas de
cetralidade.

As janelas de centralidade da colaboração PHOBOS, bem como o parâmetro de impacto correspondente a cada uma delas para uma colisão Au+Au
podem ser vistas na Tabela
é calculado usando
√ 3.1. O parâmetro de impacto
1/3

fm, A é o número de
a expressão b = 2R ∗ centr., sendo R = 1.3 ∗ A
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massa do átomo incidente. 2
Na próxima seção discutiremos a distribuição de pseudo-rapidez, bem
como a necessidade de fazermos uma normalização das condições iniciais
obtidas por meio do gerador de eventos Nexus para descrever os dados experimentais do RHIC.

1
2
3
4
5
6

Janela centr. (%)

Param. Impacto b (fm)

0-6
6 - 15
15 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 55

0.000 - 3.706
3.706 - 5.859
5.859 - 7.564
7.564 - 8.950
8.950 - 10.148
10.148 - 11.219

Tabela 3.1: Janelas de centralidade e valores do parâmetro de impacto da colaboração PHOBOS [22, 23] em colisões Au+Au. Essas janelas serão usadas
para calcular os observáveis fı́sicos de baixos pT .

3.3.2

Distribuição de pseudo-rapidez

Para calcular os observáveis fı́sicos de baixos pT que estamos interessados
neste trabalho precisamos dos ingredientes discutidos no Capı́tulo 2 (condições
iniciais geradas pelo Nexus, equação de movimento para um ﬂuido ideal,
equação de estado, mecanismo de desacoplamento) e neste Capı́tulo (janelas
de centralidade deﬁnidas de forma análoga ao procedimento experimental).
Vamos começar nossa discussão dos observáveis a partir da distribuição de
pseudo-rapidez.
A Fig. 3.5 mostra a distribuição de pseudo-rapidez, para a janela 0% - 6%
correspondente a uma colisão Au+Au com energia incidente de 200 AGeV.
Os sı́mbolos com as respectivas barras de incerteza são dados da colaboração PHOBOS [23] e as curvas são resultados obtidos através do programa
NexSPheRIO. Para fazer esse cálculo usamos condições iniciais ﬂutuantes
evento por evento com temperatura de desacoplamento Tf0 = 128.16 MeV. A
curva tracejada corresponde ao cálculo onde as condições iniciais geradas pelo
Nexus são fornecidas diretamente ao código SPheRIO, sem nenhum tipo de
normalização. Como podemos ver, a curva segue a tendência dos dados, mas
os resultados estão abaixo dos mesmos na região central entre −2  η  2,
2

Para os 6% eventos mais centrais em colisões Au+Au, temos R = 1.3 ∗ (197)1/3 = 7.56
√
fm, logo b = 2 ∗ 7.56 ∗ 0.06 = 3.706 fm.
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o que implica numa discrepância na multiplicidade média. Essa diferença
gera diﬁculdades no estudo dos demais observáveis que dependem implicita
ou explicitamente do número médio de partı́culas produzidas.
Essa discrepância entre os dados experimentais e o cálculo do SPheRIO
na região central do platô sugere que a densidade de energia inicial, calculada
pelo gerador Nexus, é insuﬁciente para produzir o número de partı́culas observadas nessa região. Por isso precisamos contornar o problema introduzindo
um fator dependente de η cuja função é corrigir a distribuição de energia inicial, evento a evento. Essa correção deve aumentar a densidade de energia na
região central, mantendo inalterada a estrutura das condições iniciais (Fig.
2.2). A normalização é calculada a partir de uma função polinomial de ordem
10. Uma vez ajustada a densidade de energia inicial, podemos recalcular a
distribuição de pseudo-rapidez. O resultado dessa normalização é a linha
contı́nua que também se pode ser vista na Fig. 3.5. Essa normazilização das
condições iniciais geradas pelo Nexus é feita independentemente para cada
janela de centralidade.

Figura 3.5: Distribuição de pseudo-rapidez para colisões Au+Au em energia
de 200 AGeV, para a janela de cetralidade 0 − 6%. Os sı́mbolos com as
respectivas barras de incerteza são dados da colaboração PHOBOS [23] e
as linhas são resultados obtidos através do programa NexSPheRIO. A linha
tracejada é um resultado direto do Nexus, sem nenhum tipo de normalização.
A linha contı́nua foi produzida corrigindo a distribuição inicial de energia,
usando uma função polinomial de ordem 10.
Os resultados para as demais janelas de centralidade podem ser vistas na
Fig. 3.6. Usamos condições iniciais normalizadas e ﬂutuantes, evento por
evento.
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Devemos enfatizar que os resultados calculados com o código NexSPheRIO são obtidos usando condições iniciais normalizadas, tanto em cálculos
usando condições iniciais evento por evento como CI médias.
A partir da discussão acima apresentada vimos que o ajuste feito para a
distribuição de pseudo-rapidez tem a ﬁnalidade de normalizar a densidade
de energia inicial produzida pelo Nexus aos dados experimentais.

Figura 3.6: Distribuição de pseudo-rapidez para colisões Au+Au em energia
de 200 AGeV, para todas as janelas de cetralidade. Os sı́mbolos com as
respectivas barras de incerteza são dados da colaboração PHOBOS [23] e
as linhas são resultados obtidos através do programa NexSPheRIO. Usamos
condições iniciais normalizadas e o método de obtenção das mesmas foi evento
por evento.

3.3.3

Distribuição de momento transversal

A distribuição de momento transversal é usada para “calibrar” a temperatura
de desacoplamento em cada região de centralidade. Podemos ver na Fig.(3.7)
comparações dos resultados obtidos com o código NexSPheRIO para três
valores de temperatura de desacoplamento.
Nesse gráﬁco os pontos são dados da Colab. PHOBOS [25] para os eventos
6% mais centrais produzidos em colisões Au+Au, com energia incidente de
200 AGeV. As curvas são resultados do NexSPheRIO para três valores de
temperatura de desacoplamento, 128.16 MeV (curva contı́nua), 135.11 MeV
(curva tracejada) e 150 MeV (curva traço-pontilhada).
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Figura 3.7: Comparação da distribuição de espectro de pT obtidos pelo código
NexSPheRIO para três valores de temperatura de desacoplamento (curvas).
Os pontos são dados da Colab. PHOBOS [25] em colisões Au+Au com
energia incidente de 200 AGeV, a janela de centralidade é 0% - 6%.
Podemos ver que embora os três valores de temperatura consigam descrever os dados na região de pequeno pT , a que melhor consegue fazer isso em
toda a região do espectro, especialmente até pT  2.0 GeV é a temperatura
igual a 128.16 MeV. Para valores de pT  2.0 GeV o resultado obtido com
esse valor de temperatura apresenta um pequeno deﬁcit em relação aos dados,
que é acentuando para valores crescentes do momento transversal. Embora
para Tf0 = 128.11 MeV, as partı́culas sejam emitidas de regiões mais frias, o
que desfavorece a emissão térmica de partı́culas rápidas, essas regiões (devido
à evolução hidrodinâmica mais longa) têm velocidade transversal suﬁciente
para produzir um número razoável de partı́culas com momento transversal
pT  2.0 GeV e dessa forma, aproximando a curva dos dados muito melhor
do que as temperaturas 135.11 MeV e 150 MeV.
Contudo, mesmo usando a temperatura de desacoplamento para ajustar
melhor a distribuição de momento tranversal aos dados experimentais, esse
procedimento não se mostrou muito útil para produzir o número de partı́culas
observadas na região de grande pT . No caso de janelas centrais o ajuste
obtido é melhor, mas no caso de janelas mais periféricas a diferença entre
os cálculos e os dados é bastante grande. Essa discrepância ocorre porque,
no nosso caso não estamos considerando a contribuição de jatos, que estão
presentes na região de grande pT .
Na Fig. 3.8 podemos ver com clareza o que acabamos de descrever. Esses
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Figura 3.8: Distribuição de espectro de pT para colisões Au+Au em energia
de 200 AGeV para seis janelas de centralidade. Os sı́mbolos com as respectivas barras de incerteza são dados da colaboração PHOBOS [25] e as linhas
foram resultados obtidos usando do programa NexSPheRIO.
resultados são para colisões Au+Au a energia incidente de 200 AGeV para
seis janelas de centralidade. Os sı́mbolos são dados da colaboração PHOBOS [25]. As curvas são resultados obtidos com o código NexSPheRIO. A
temperatura de desacoplamento de cada janela de centralidade foi ﬁxada de
modo a reproduzir os dados na região onde pT  2.0 GeV. Esses valores de
temperatura podem ser vistos na Tabela 3.2.

1
2
3
4
5
6

Janela centr. (%)

Temp. desacopl. (MeV)

0-6
6 - 15
15 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 55

128.16
130.44
133.70
136.96
140.22
143.48

Tabela 3.2: Temperatura de desacoplamento usada para cada janela de centralidade da colaboração PHOBOS.
Como vimos, a distribuição de momento tranversal é usada para “calibrar” a temperatura de desacoplamento de cada janela de centralidade. Esse
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ajuste funciona melhor na região de pequeno momento tranversal.
No próximo capı́tulo vamos discutir os observáveis fı́sicos de interesse
neste trabalho: o ﬂuxo elı́ptico e correlações de duas partı́culas. Para tal,
usaremos os parâmetros ajustados da forma discutida acima para calculá-los.
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Capı́tulo 4
Alguns observáveis fı́sicos
Nesse capı́tulo vamos estudar os observáveis fı́sicos de baixos momentos que
são de interesse nesse trabalho: ﬂuxo elı́ptico e funções de correlação de
duas partı́culas. Quando falamos de função de correlação de duas partı́culas
estamos nos referindo a correlações de partı́culas idênticas, também conhecidas como efeito Hanbury-Brown Twiss (HBT) bem como correlações de
pares de partı́cula-antipartı́cula, também chamadas de correlações back-toback (BBC).

4.1

Fluxo elı́ptico

As colisões de ı́ons pesados relativı́sticos são uma ótima ferramenta para
criar e estudar a matéria quente e densa de maneira controlada [21]. Assim
como no universo primordial, o sistema quente e denso criado em colisões de
ı́ons pesados vai se expandir e se resfriar. Durante essa evolução o sistema
varre um grande intervalo de densidades de energia e temperaturas, além
de diferentes fases da matéria. É esperado que os quarks e glúons sofram
múltiplas interações, termalizem e formem o QGP. Esse por sua vez, passa
por uma expansão coletiva e eventualmente torna-se diluı́do e se hadroniza.
O grande ﬂuxo ou escoamento (ﬂow ) azimutal observado no RHIC forneceu
evidências suﬁcientes para a existência de uma matéria fortemente interagente que parece se comportar de forma muito parecida de um lı́quido perfeito [21, 26]. Essa nova fase da matéria é conhecida como Plasma de Quarks
e Glúons (QGP).
O ﬂuxo anisotrópico é um termo fenomenológico usado para descrever a
evolução coletiva do sistema, ele é observado como um padrão global que
está ligado ao momento ﬁnal das partı́culas. Acredita-se que esse padrão
seja desenvolvido devido à simetria inicial da colisão. Como as colisões são
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assimétricas (não centrais), a forma do volume de interação é semelhante
à de uma “amêndoa” (veja Fig. 4.1). Essa anisotropia inicial associada
à excentricidade da região amendoada traduz-se em uma anisotropia dos
momentos das partı́cula, devido às multiplas interações entre os constituintes
do sistema antes do desacoplamento dos mesmos [27].

Figura 4.1: Visão esquemática do volume de interação depois de uma colisão
de dois núcleos. A anisotropia em relação ao plano x−z (plano de reação) leva
a uma anisotropia no momento das partı́culas produzidas (ﬂuxo anisotrópico)
(ﬁgura extraı́da dea referência [21]).

A anisotropia azimutal gera um gradiente de pressão maior onde a distância
entre o centro e a borda é menor, como ilustrado na Fig. 4.1, essa dependência
azimutal do gradiente de pressão conduz a evolução do sistema para uma expansão anisotrópica. Essa anisotropia pode ser observada na produção de
partı́culas e é a assinatura experimental do ﬂuxo coletivo em colisões de ı́ons
pesados [21, 27].
O ﬂuxo sinaliza a presença de múltiplas interações entre os constituintes
do meio quente e denso criado na colisão. Um número maior de interações
geralmente leva a uma grande magnitude de ﬂuxo e traz o sistema para mais
perto da termalização. A magnitude do ﬂuxo é, portanto, uma maneira de
sondar o grau de termalização alcançado. Uma das ferramentas teóricas para
descrever esse movimento coletivo são os modelos hidrodinâmicos. Esses
modelos aplicam-se quando o livre caminho médio das partı́culas é muito
menor do que o tamanho do sistema, e permitem uma descrição do mesmo
em termos de quantidades macroscópicas.
Como vemos nas Figs. 4.1 e 4.2, podemos deﬁnir o plano de reação pelo
parâmetro de impacto, b, e a direção do feixe, z. Denominamos o ângulo
azimutal entre o plano de reação e o plano x − z por ψR . Na realidade, este
plano não é diretamente observável, e deve ser reconstruı́do experimental61

Figura 4.2: Diagrama esquemático do ﬂuxo elı́ptico, projeção sobre os planos
x − y (em cima) e x − z (embaixo) (ﬁgura extraı́da da referência [28]).

mente. A periodicidade da distribuição invariante de momentos no ângulo
azimutal, φ, permite uma análise em série de Fourier

E

1 d2 N
d3 N
[1 + 2v1 cos(φ − ψ1 ) + 2v2 cos[2(φ − ψ2 )] + ...], (4.1)
=
d3 p
2πpT dydpT

sendo E a energia da partı́cula, p o momento, pT o momento transversal, φ
o ângulo azimutal e y a rapidez. E ψn são os chamados ângulos de plano
de evento, denotam os ângulos reconstruı́dos com base no harmônico vn , e
representam a melhor aproximação o ângulo ψR do plano de reação. Os
termos com seno desaparecem devido a simetria de reﬂexão com respeito ao
plano de reação. Os coeﬁcientes de Fourier são dependentes de pT e y e são
dados por
(4.2)
vn (pT , y) = cos[n(φ − ψn )] n = 1, 2, 3, ...
onde o sı́mbolo “” denota a média sobre as partı́culas, somadas sobre todos
os eventos, em um certo bin de (pT , y). Nessa decomposição de Fourier
v1 e v2 são conhecidos como ﬂuxo dirigido e elı́ptico, respectivamente. O
ângulo ψ2 é aquele no qual o ﬂuxo elı́ptico é máximo, já que para φ = ψ2 ,
cos[2(φ − ψ2 )] = cos[0] = 1.
Na próxima seção vamos discutir o método de cálculo de v2 que usamos
no NexSPheRIO. Esse método é chamado de plano de eventos (event plane).

62

4.1.1

Método de análise do ﬂuxo elı́ptico - plano de
eventos

As distribuições azimutais de partı́culas produzidas em uma colisão núcleonúcleo são medidas em relação a um plano de reação estimado, o qual, devido às ﬂutuações de multiplicidade, em geral, difere do plano de reação
verdadeiro. Em virtude disso, foi proposto um método para reconstruir os
coeﬁcientes de Fourier das distribuições verdadeiras através dos valores medidos. Essa análise sugere que os coeﬁcientes de Fourier são os observáveis
mais indicados para para descrever a anisotropia azimutal porque podem ser
melhor reconstruı́dos [28, 29, 30, 31]. Esse método é chamado de plano de
eventos ou event plane e se relaciona a equação (4.2).
A essência do método de plano de eventos é estimar uma aproximação
ao plano de reação. O vetor do ﬂuxo de eventos Q2 e o ângulo do plano de
eventos ψ são deﬁnidos pelas equações:

Q2 cos(2ψ2 ) ≡ Q2x =
wi cos(2φi )
(4.3)
i

Q2 sin(2ψ2 ) ≡ Q2y =



wi sin(2φi ),

(4.4)

i

onde φi é o ângulo azimutal no sistema de laboratório e wi é o peso de cada
partı́cula i. A soma é feita sobre todas as partı́culas i usadas no cálculo do
plano de eventos. Podemos escrever também,


−1 Q2y
ψ2 = tan
.
(4.5)
Q2x
Nessa análise, os pesos são assumidos da seguinte forma:

pT /psat
pT < psat
T
T
wi (pT ) =
,
1
pT ≥ psat
T

(4.6)

sendo psat
T = 2.0 GeV. Essa escolha faz com que partı́culas de grandes momentos transversais contribuam mais do que partı́culas de pequeno pT [27].
O segundo coeﬁciente de Fourier, v2 , observado é o segundo harmônico
da distribuição azimutal de partı́culas em relação a esse plano de eventos:
v2obs = cos[2(φ − ψ2 )],

(4.7)

o sı́mbolo “” denota uma média sobre todas as partı́culas com ângulo azimutal φ, em todos os eventos, em uma certa região do espaço de fase. Uma
vez que a multiplicidade ﬁnita limita a resolução na estimativa do ângulo
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do plano de reação, o coeﬁciente elı́ptico v2 real precisa ser corrigido para a
resolução do plano de eventos por
v2 =

v2obs
,
cos[2(ψ2 − ψR )]

(4.8)

onde o sı́mbolo “” sinaliza uma média sobre uma grande amostra de eventos;
ψR é o ângulo do plano de reação. A determinação do plano de eventos é
estimada pela correlação entre o plano de eventos de dois subeventos [27, 31].
Esse cálculo é feito usando subeventos e supondo correlação de ﬂuxo puro
entre os subeventos, isto é,
'
(4.9)
cos[2(ψ2 − ψR )] = cos[2(ψ2A − ψ2B )],
sendo A e B dois subgrupos de partı́culas. Nessa análise são usados subeventos com mesmo número de partı́culas. Além disso, a determinação do plano
total de eventos é obtida da seguinte forma,
cos[2(ψ2 − ψR )] = Ccos[2(ψ2A − ψR )],

(4.10)

onde C é uma constante calculada a partir da dependência da multiplicidade
conhecida da resolução [31].
Além do método de plano de eventos acima discutido, existem outros
métodos para cálculos o ﬂuxo elı́ptico que não serão discutidos neste trabalho,
uma vez que, nos nossos cálculos vamos empregar apenas o método de plano
de eventos. Esses outros métodos são: método de correlação azimutal de
duas partı́culas ( two-particle azimutal correlations method ) [32], o método
cumulante (cumulant method ) [33] e o método de zeros de Lee-Yan (Lee-Yan
Zeros method ) [34].

4.2

Correlação de partı́culas idênticas

Nesta seção vamos discutir a correlação de partı́culas idênticas. Faremos uma
breve revião histórica da origem desse tipo de correlação, discutiremos o formalismo teórico e como essa correlação é calculado pelo código NexSPheRIO.

4.2.1

Breve história

Em meados década de 1950, o astrônomo Robert Hanbury-Brown e o matemático Richard Q. Twiss desenvolveram um método e posteriormente o
aparato experimental capaz de determinar dimensões angulares de estrelas a
partir da medida de fótons em coincidência emitidos por elas [35, 36, 37]. A
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técnica por eles desenvolvida recebeu o nome de interferometria de intensidade, também conhecida como efeito Hanbury-Brown Twiss (HBT).
Hanbury-Brown e Twiss, além de desenvolver a teoria de interferômetria
de intensidade também realizaram, eles mesmos, o experimento. O aparato
experimental consistia de dois espelhos parabólicos, ligados entre si e a um
correlator. Esses parabolóides funcionavam como “coletores” de fótons emitidos pela estrela investigada. Caso os fótons fossem detectados simultaneamente, o sinal em coincidência era armazenado em um circuito contador. A
distância entre os espelhos podia ser variada, de forma a ser possı́vel comparar a contagem de coincidências em função dela. Em 1956, auxiliados por
E. M. Purcell [38], eles demostraram que o fenômeno tinha origem no fato de
que os fótons tendem a chegar juntos nos dois detectores, em consequência
da estatı́stica de Bose-Einstein [39].
Em 1959 os cientistas Goldhaber, Goldhaber, Lee e Pais (GGLP) ﬁzeram
um experimento visando observar a ressonância ρ0 através de seu decaimento
π + π − , em colisões pp̄, a 1.05 GeV no c.m. [41]. O grupo estava procurando
ρ0 através do seu decaimento em pı́ons, usando a distribuição de massa de
pares de pı́ons de sinal oposto, isto é, π + π − e comparando com a medida
de pares de pı́ons de sinais iguais, π ± π ± e observaram que as mesmas eram
diferentes. A conclusão do experimento foi que não havia estatı́stica suﬁciente para estabelecer a existência de ρ0 , mas eles observaram que pares
de pı́ons idênticos apresentavam uma correlação em seus momentos. Essa
correlação observada pelo grupo GGLP tinha a mesma natureza que aquela
entre fótons que Hanbury-Brown e Twiss utilizavam para determinar raios
estelares: ambas vinham do fato de pı́ons e fótons respeitarem a estatı́stica
de Bose-Einstein. O grupo não tinham conhecimento do experimento realizado previamente por Hambury-Brown e Twiss, de modo que eles haviam
descoberto o mesmo efeito, mas em colisões a altas energias. E dessa forma,
no caso de GGLP, tornou-se possı́vel estimar dimensões subatômicas em colisões a altas energias, ao invés de raios estelares. A correlação observada foi
parametrizada como
2 2

2

C(Q2 ) = 1 + e−Q r = 1 + e(q0 −q
Q2 = −q 2 = −(k1 − k2 )2

2 )r 2

(4.11)

Essa forma gaussiana da relação vem sendo amplamente utilizadas desde
então principalmente pelos experimentais, devido à simplicidade da fonte de
emissão e resultados analı́ticos permitidos por esse perﬁl de fonte [39].

4.2.2

Ilustração simpliﬁcada

O objetivo desta seção é construir a função de correlação, introduzindo o
formalismo teórico básico. Para ilustrar como a função de correlação se
65

relaciona com a fonte emissora é conveniente adotar uma visão pictórica
simpliﬁcada, utilizando a forma gaussiana vista na equação (4.11). O efeito
HBT é consequência de dois fatores: a estatı́stica quântica adequada e a
caoticidade das fontes emissoras. Comecemos então considerando apenas
duas fontes, conforme ilustrado na Fig. 4.3.
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Figura 4.3: Ilustração simpliﬁcada: duas fontes, I e II, emitem quanta considerados como ondas planas, as quais são observadas detetores A e B, respectivamente, com momentos k1μ e k2μ . Como são indistinguı́veis, há duas
combinações possı́veis para essa essa observação, representadas pelas linhas
contı́nuas e tracejadas.
Suponha que a região emissora sejam os pontos I e II ilustrados na Fig.
4.3 e os detectores sejam os pontos A e B. Na aproximação de ondas planas
a amplitude que descreve duas partı́culas livres emitidas dos pontos I e II e
detectadas em A e B é dada por
1


A(k1 , k2 ) = √ [e−ik1 .(xA −x1 ) eiφ1 e−ik2 .(xB −x2 ) eiφ2
2








± e−ik1 .(xA −x2 ) eiφ1 e−ik2 .(xB −x1 ) eiφ2 ],

(4.12)

onde o sinal (+) se refere a bósons e o (−), a férmions. Essa amplitude leva
em conta a indistinguibilidade das partı́culas idênticas, ou seja, partı́cula
detectada em A pode ter sido emitida tanto por I quanto por II e o mesmo
aplica-se a partı́cula detectada em B, em virtude disso, deve-se considerar a simetrização (antisimetrização) das funções de onda no caso bosônico
(fermiônico). Na expressão (4.12), φi corresponde às fases aleatórias associadas a cada emissão independente, as quais são consideradas também
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independentes dos momentos ki dos quanta emitidos. A parte temporal eiωt
foi suprimida por simplicidade.
A probabilidade de detecção conjunta dos dois quanta com momentos k1

e k2 é dada pelo módulo quadrado da amplitude,
P2 (k1 , k2 ) = |A(k1 , k2 )|2  =
1


 
 
=
[2 ± (ei(k1 −k2 ).(x1 −x2 ) + e−i(k1 −k2 ).(x1 −x2 ) )]e−i(φ1 +φ2 −φ1 −φ2 ) 
2
= 1 ± cos[(k1 − k2 ).(x1 − x2 )].
(4.13)
Em geral, a média sobre as fases aleatórias em uma emissão caótica é zero,
essa média não é nula apenas quando




e−i(φ1 +φ2 −φ1 −φ2 )  = δφ1 φ1 δφ2 φ2 + δφ1 φ2 δφ2 φ1 ,

(4.14)

isto é, quando a partı́cula emitida em I é detectado em A e a partı́cula
emitida em II é detectada em B, ou quando a emitida em I é detectado em
B e a partı́cula emitida em II é detectada em A.
A função de correlação para duas partı́culas idênticas é obtida tomandose a razão da probalilidade de detecção conjunta pela probabilidade de cada
uma das partı́culas separadamente P1 (ki ),
C(k1 , k2 ) =

P2 (k1 , k2 )
,
P1 (k1 )P1 (k2 )

(4.15)

onde normalizamos a função de correlação dividindo pelo produto das distribuições inclusivas de partı́cula única Pi (ki ), ou seja, cada um dos espectros.
O espectro de uma partı́cula é deﬁnido como
1


A(ki ) = √ [e−iki .(xA −x1 ) eiφ1 ± e−iki .(xA −x2 ) eiφ2 ]
2
1

P1 (ki ) = A(ki ) = [2 ± e−iki .(x1 −x2 ) e−i(φ1 −φ2 ) ]
2

(4.16)
(4.17)

Nesse caso, a média sobre as fases aleatórias é zero. As únicas possibilidade
dessa média ser diferente de zero seriam as fases serem iguais (φ1 = φ2 ), o que
implica fontes coerentes e não é esse o caso, ou as partı́culas serem emitidas
do mesmo ponto, como estamos considerando que a probabilidade desse tipo
de emissão ocorrer é muito pequena e pode ser desprezada, então, em (4.17),
e−i(φ1 −φ2 )  = 0, logo, P1 (ki ) = 1.
Desse modo, no caso de duas fontes pontuais a função de correlação pode
ser escrita como
C(k1 , k2 ) =

P2 (k1 , k2 )
= 1 ± cos[(k1 − k2 ).(x1 − x2 )] ,
P1 (k1 )P1 (k2 )
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(4.18)

A partir desse exemplo simpliﬁcado, podemos ver que, no caso de dois bósons
idênticos, esperarı́amos que C(q = k1 −k2 = 0) = 2 e zero no caso de férmions,
para fontes completamente caóticas. No caso de fontes totalmente coerentes,
porém, C(q = k1 − k2 ) = 1 para todos os valores de diferença de momento.
No caso mais geral, considerando fontes extensas no espaço-tempo, sendo
ρ(x) sua distribuição normalizada, terı́amos
P2 (k1 , k2 ) =



= P1 (k1 )P1 (k2 )

4



d x1

d4 x2 |A(k1 , k2 )|2 ρ(x1 )ρ(x2 )

= P1 (k1 )P1 (k2 )[1 ± |ρ̃(q)|2 ],


onde
ρ̃(q) =

d4 x eiq

(4.19)
μx
μ

ρ(x)

(4.20)

é a transformada de Fourier de ρ(x), q μ = (k1μ − k2μ ).
Assim, a função de correlação de duas partı́culas pode ser escrita idealmente como
P2 (k1 , k2 )
(4.21)
C(k1 , k2 ) =
= 1 ± |ρ̃(q)|2 .
P1 (k1 )P1 (k2 )
Para ilustrar a forma da função de correlação da equação (4.21) com
um exemplo analı́tico simples, vamos voltar ao perﬁl gaussiano introduzido
anteriormente por Goldhaber e colaboradores, ou seja, considerando apenas
a parte espacial, isto é,
1
ρ̃(q) ∝ exp − q 2 R2
2

(4.22)

onde ρ̃(q) é a função de distribuição da fonte no espaço de momentos. Consequentemente, nesse exemplo simples, a função de correlação é escrita como
2 2
C(k1 , k2 ) = 1 ± e−q R .

(4.23)

Vemos, então, que no caso de dois bósons (dois férmions), há um aumento
(supressão) da função de correlação na região onde momento relativo das
partı́culas idênticas do par é pequeno. Vemos por esses dois exemplos simples,
o tamanho tı́pico da região emissora corresponde ao inverso da largura da
curva de C(k1 , k2 ) como função de |q| = |q1,2 | = |k1 − k2 | [39].
Muitos efeitos podem reduzir ou modiﬁcar a medida da função de correlação experimental. A equação (4.23) é calculada assumindo que a emissão
seja completamente caótica. As partı́culas emitidas de um mesmo estado
coerente não exibem efeitos de interferência de segunda ordem, ou seja, para
uma emissão completamente coerente, a medida da função de correlação pode
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ser igual a um para todos os valores de q [40]. Em princı́pio, isso pode ser
levado em conta adicionando um novo parâmetro, λ, à função de correlação,
 (K
 = 1/2(k1 + k2 )),
o qual pode depender do momento médio K
 = 1 ± λ(K)e
 −q2 R2 .
C(q, K)

(4.24)

Nesse caso, o parâmetro λ seria igual a um para fontes completamente
caóticas e menor que um para fontes com emissão particialmente coerentes.
No entanto, esse parâmetro foi introduzido inicialmente como uma maneira
de reduzir erros sistemáticos decorrentes do ajuste gaussiano [39].

4.2.3

Variáveis de Kopylov-Podgoretskii e Bertsch-Pratt

Na década de 1970, os cientistas Kopylov, Podgoretskii e Grishin [42] usaram
a interferometria de segunda ordem para estimar as dimensões nucleares.
Para isso modelaram o núcleo como uma esfera estática de raio R emitido
pı́ons de sua superfı́cie, o que levava a seguinte função de correlação

2
2J1 (qT R)
[1 + (q0 τ )2 ]−1 ,
(4.25)
C(k1 , k2 ) = 1 ±
qT R
sendo J1 é uma função de Bessel, qT a componente transversal do momento
 e q|| a componente paralela à direção do momento médio,
médio do par K
qT = q − q||

K
q|| = q ·

|K|
1 2 2
( k − k2 )
2m 1
1 
≈
(k1 − k2 ) · (k1 + k2 ) ∝ q|| .
2m

q0 = E 1 − E 2 ≈

(4.26)

As duas variáveis, qT e q|| , da eq.(4.26) são conhecidas como variáveis de
Kopylov-Podgoretskii [39].
Mesmo com as limitações de se fazer o ajuste com uma gaussiana estática,
esse sempre foi o modelo de fonte preferido, essencialmente, devido a sua simplicidade. É instrutivo observar que existe um limite gaussiano da eq.(4.25),
correspondendo a

2
2J1 (qT R)
1/R ⇒
≈ exp {−qT2 RT2 /4}
qT
qT R
1
1/τ ⇒
≈ exp {−q02 τ 2 },
(4.27)
q0
1 + (q0 τ )2
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sugerindo uma parametrização não-relativı́stica da função de correlação, isto
é,
(4.28)
C(k1 , k2 ) = 1 ± λ exp {−q02 τ 2 − qT2 RT2 /2 − qL2 RL2 /2}.
Essa expressão tornou-se uma forma frequentemente adotada em análises
de interferometria de duas partı́culas em colisões de ı́ons pesados em altas
energias, especialmente para os experimentais. Nessas colisões, as componentes qL e qT (qT é transversal a qL ) são deﬁnidas de forma diferente das de
Kopylov-Podgoretskii e serão discutidas em mais detalhes mais à frente.
Nos anos 80 a parametrização da função de correlação teve uma leve mudança, passou a ser usada a parametrização de Bertsch-Pratt (ou cartesiana)
que é tri-dimensional (”out - side - long”), o que permite obter informações
da fonte nas direções do feixe e transversal ao mesmo, como pode ser visto
na Fig. 4.4 [43]. Nessa parametrização o momento relativo do par q é decomposto em uma direção longitudinal, ao longo do eixo do feixe, ql , uma
direção outward, paralela ao momento transversal do par, qo , e uma direção
sideward, perpendicular aos outros dois, qs .

Figura 4.4: Parametrização de Bertsch-Pratt ou cartesiana (ﬁgura extraı́da
da referência [40]).

Assumindo um perﬁl gaussiano para a fonte emissora de partı́culas (eq.
(4.22)) e introduzindo a transformada de Fourier, conforme as referências
[40, 44, 45, 46, 47], temos


1
3
(4.29)
ρ̃(q) = d x exp − xμ (B μν )−1 xν + iqμ xμ ,
2
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onde B μν é a matriz das variâncias que pode ser
⎛
Δτ 2 Δτ Δx Δτ Δy
⎜ ΔxΔτ Δx2 ΔxΔy
Bμν = ⎜
⎝ ΔyΔτ ΔyΔx Δy 2
ΔzΔτ ΔzΔx ΔzΔy

parametrizada como
⎞
Δτ Δz
ΔxΔz ⎟
⎟.
(4.30)
ΔyΔz ⎠
Δz 2

Completando os quadrados da eq. (4.29) e calculando a integral obtemos
1
ρ̃(q) = C exp − qμ qν B μν ,
2

(4.31)

onde C = 1 se a fonte estiver normalizada. Então, podemos escrever
2
+ qi qj Bij − 2q0 qi B0i ,
qμ qν B μν = q02 B00

(4.32)

lembrando que K μ qμ = 0, podemos escrever K μ qμ = K 0 q 0 − Ki qi → q0 =
Ki qi /K 0 e βi = Ki /K 0 . Explicitamente, B00 = Δτ 2 , Bij = Δxi Δxj e
B0i = Δτ Δxi . Desse modo, temos que
qμ qν B μν = qo2 (Δx − βo Δτ )2  + qs2 (Δy − βs Δτ )2  + ql2 (Δz − βl Δτ )2  +
+ 2qo qs (Δx − βo Δτ )(Δy − βs Δτ ) + 2qo ql (Δx − βo Δτ )(Δz − βl Δτ ) +
+ 2ql qs (Δz − βl Δτ )(Δy − βs Δτ ).
(4.33)
Comparando com a equação (4.22) deﬁnimos os raios de HBT de forma geral
como
2
≡ (Δxi − βi Δτ ) (Δxj − βj Δτ ),
(4.34)
Rij
onde i, j = o, s, l. Pela deﬁnição do sistema de coordenadas de BertschPratt, βs = 0, pois é transversal ao momento do par, veja Fig. 4.4. Os termos ı́mpares em qs não contribuem se considerarmos a distribuição azimutal
integrada devido à simetria qs → −qs , o que elimina Ros e Rsl . Assim, temos
Ro2
Rl2
Rs2
2
Rol

=
=
=
=

(Δxo − βo Δτ )2 
(Δxl − βl Δτ )2 
(Δxs )2 
(Δxo − βo Δτ )(Δxl − βl Δτ ).

(4.35)
(4.36)
(4.37)
(4.38)

Usando o perﬁl gaussiano acima deduzida da equação (4.24), obtemos
 = 1 ± λ(K)
 exp [−qμ qν B μν ],
C(q, K)

(4.39)

então podemos escrever a função de correlação como
)
(
2 
 − qs2 Rs2 (K)
 − ql2 Rl2 (K)
 − 2qo ql Rol
 = 1 ± λ(K)
 exp −qo2 Ro2 (K)
(K) .
C(q, K)
(4.40)
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Além disso, estamos interessados em medir o parâmetro de raio de HBT
no sistema co-móvel longitudinal (longitudinal co-moving system), LCMS,
que é obtido através de um boost do referencial de laboratório para o referencial onde a velocidade do par é nula, ou seja, βl = 0. Nesse referencial, a
fonte é simétrica com respeito a ql → −ql , eliminando o termo cruzado Rol .
Agora os raios de HBT apresentam a forma
Ro2 = (Δxo − βo Δτ )2 
Rl2 = (Δxl )2 
Rs2 = (Δxs )2 .

(4.41)
(4.42)
(4.43)

Dessa forma, chegamos que a expressão para a função de correlação no referêncial LCMS é
(
)
2 2 
2 2 
2 2 


C(q, K) = 1 ± λ(K) exp −qo Ro (K) − qs Rs (K) − ql Rl (K) ,
(4.44)
e o raio de HBT mede a extensão espacial e temporal do sistema formado na
colisão no instante do desacoplamento e depende do momento total do par.
Pela razão entre Ro e Rs podemos extrair a escala de duração da emissão
[40, 46, 47].

4.2.4

Determinação dos parâmetros de raio de HBT

Conforme vimos, em sua versão original, o efeito HBT/GGLP decorre da
estatı́stica quântica à qual obedecem as partı́culas em correlação e, também
do fato da fonte emissora ser caótica. No entanto, para analisar o efeito
para fontes em expansão, tornou-se evidente que ele é também sensı́vel a
dinâmica subentendida no processo de expansão da fonte, a qual se mani além da dependência
festa na dependência do momento médio do par, K,
usual no momento relativo q. Além disso, interações presentes no estado
ﬁnal, isto é, após a emissão das partı́culas também podem distorcer a função
de correlação. Um exemplo de interação no estado ﬁnal são as interações
coulombianas entre partı́culas carregadas, as quais não são simuladas no
código NexSPheRIO.
Como mencionado anteriormente, no caso de sistema em expansão e/ou
na presença de efeitos de coletividade do sistema (ﬂow ), a extensão da fonte
medida pelo efeito HBT/GGLP depende do momento total do par, isto é, as
partı́culas com momentos semelhantes provavelmente também são emitidas
de regiões espaciais próximas. À medida que o momento médio do par aumenta, diminui o tamanho da região espacial da fonte acessı́vel através desse
efeito.
Portanto, o parâmetro de raio medido pelo efeito HBT é sensı́vel ao
tamanho das regiões que emitem partı́culas com um certo momento médio,
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Figura 4.5: Regiões de homogeneidade lustradas para três valores crescentes do momento médio transversal do par: a região acessı́vel via efeito
HBT/GGLP diminui com o momento médio KT , correspondente à região
”outwards”(Ro ) (ﬁgura extraı́da da referência [40]).
são as chamadas regiões de homogeneidade, vistas na Fig. 4.5. Sendo assim,
se o momento médio do par for pequeno, ele pode ter sido emitido de uma
região maior do sistema (gráﬁco da esquerda). Por outro lado, quanto maior
for o momento médio do par, menor será a região sondada pela interometria
(gráﬁco da direita). Assim, no caso de uma fonte em expansão, a dependência
na direção e no módulo do momento médio dos pares de partı́culas passam
a se reﬂetir na função de correlação.
Então, as dimensões destas regiões de homogeneidade são controlados
pelo gradiente de velocidade da expansão, e por consequência, a dependência
do raio de HBT sobre o par de momentos contém informações da dinâmica
da fonte emissora da partı́cula.
Na próxima seção vamos discutir como o efeito HBT é calculado pelo
código hidrodinâmico NexSPheRIO.

4.2.5

Correlação de partı́culas idênticas - calculada pelo
código NexSPheRIO

Nesta seção vamos discutir as correlações de partı́culas idênticas calculadas
pelo código NexSPheRIO [48, 49]. Calcularemos a função de correlação e os
parâmetros de raios de HBT usando condições iniciais ﬂutuantes evento por
evento, discutidas na seção 2.4, emissão instantânea do tipo Cooper-Frye,
apresentada na seção 2.7.1.
No nosso estudo de correlações de partı́culas idênticas vamos considerar
apenas pares de pı́ons. Assumimos que os mesmos são emitidos de uma fonte
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caótica e serão ignorados os decaimentos vindos de ressonâncias, uma vez
que esses decaimentos contribuem para a função de correlação para valores
de momento muito baixos (q  qmin , onde qmin é o valor mı́nimo medido de
q) [48].
A função de correlação de partı́culas idênticas é escrita em termos da
função de distribuição f (x, k). Como estamos tratando de pı́ons, essa função
de distribuição é a distribuição de Bose-Einstein,
C(k1 , k2 ) =

|Gc (k1 , k2 )|2
P2 (k1 , k2 )
=1+
,
P1 (k1 )P1 (k2 )
Gc (k1 , k1 )Gc (k2 , k2 )


sendo
Gc (k1 , k2 ) ≡

a†k1 ak1 

(4.45)

dσμ K μ f (x, K)eiqx ,

=

(4.46)

Tf 0

ou ainda, na representação SPH
Gc (k1 , k2 ) =

 νj njμ K μ
iqμ xμ
μ
j f (u
jμ , K ),
μ e
sj |njμ uj |
j

(4.47)

onde a soma em j é feita sobre todas as partı́culas SPH, calculada no ponto
onde elas cruzam a hiper-superfı́cie de desacoplamento em T = Tf0 , njμ é a
normal a essa hiper-superfı́cie, νj , sj são a entropia e a densidade de entropia
e K μ é quadri-momento médio.
Ajustamos a função de correlação no referêncial de c.m. da colisão conforme discutido na seção 4.2.3, que considera que o par não está em repouso
(Kl = 1/2(k1 + k2 ) = 0), isto é,
2
C2 (k1 , k2 ) = 1 + λ exp[−Rs2 qs2 − Ro2 qo2 − Rl2 ql2 − 2Ro,l
qo ql ],

(4.48)

e observamos que o valor desse termo cruzado, Ro,l era muito pequeno. Por
isso ﬁzemos nossos cálculos sem considerar a sua inclusão. Assim, para fazer
a comparação dos resultados dos parâmetros de raio de HBT obtidos com
o NexSPheRIO para as três EoS e com os dados experimentais utilizamos a
seguinte parametrização para função de correlação
C2 (k1 , k2 ) = 1 + λ exp[−Rs2 qs2 − Ro2 qo2 − Rl2 ql2 ],

(4.49)

(semelhante a ajustada experimentamente em [50]) onde calculamos a função
de correlação em termos dos três momentos relativos, qo , qs e ql , 1 simultaneamente. Nessa parametrização ql é a projeção do momento relativo do par
na direção do feixe, qo está na direção paralela ao momento tranversal do par
e qs aponta na direção perpendicalar às outras duas.
1

A notação das componentes s, o, l refere-se a side, out e long, respectivamente.

74

Na próxima seção vamos estudar as correlações entre pares de partı́culaantipartı́cula, onde será possı́vel ver a diferença entre esses dois tipos de
correlações, de partı́culas idênticas e de partı́cula-antipartı́cula.

4.3

Correlações de partı́cula-antipartı́cula

Nesta seção vamos estudar as correlações entre pares de partı́cula-antipartı́cula. Faremos uma breve revisão histórica, apresentaremos a discussão sobre
o formalismo e por ﬁm mostraremos como esse tipo de correlação é calculado
pelo código hidrodinâmico NexSPheRIO.

4.3.1

Breve revisão histórica

Em 1991 a correlação entre pares de partı́cula-antipartı́cula foi proposta por
Andreev, Plümer e Weiner [51]. O grupo percebeu a possı́vel existência de
uma nova correlação, segundo eles de origem estatı́stico-quântica, entre pares
de partı́cula e antipartı́cula (π + π − , no caso), enquanto estudavam todas as
combinações possı́veis envolvendo pares de pı́ons (π + π − , π 0 π 0 e π ± π ± ). Essa
correlação era similar àquela entre pares π 0 π 0 , mas diferente das correlações
de Bose-Einstein entre pares de partı́culas idênticas. O resultado obtido por
eles era semelhante ao esperado para estados comprimidos em óptica quântica
[51].
Muitos cientistas contribuiram para o desenvolvimento e entendimento
teórico das correlações de partı́cula-antipartı́cula [52, 53, 54, 55, 56, 57,
58]. Sinyukov [52], por exemplo, propôs que as correlações entre partı́culaantipartı́cula seriam devido a inomogeneidades do sistema. Andreev e Weiner
[53], formam os primeiros a utilizar uma transformação de Bologiubov-Valatin
(BV) para relacionar as partı́culas livres às do meio. Asakawa e Csorgo [54]
sugeriram observar a modiﬁcação das massas das partı́culas no meio quente
e denso utilizando correlações de partı́culas. Essa modiﬁcação da massa no
meio geraria um novo tipo de correlação, denominada correlação back-toback,2 entre pares partı́cula-antipartı́cula.
Os artigos de Csörgo e Gyulassy [55] e Asakawa, Csörgo e Gyulassy [56],
escritos em 1999, ajudaram a elaborar melhor a teoria das correlações backto-back. Neles é proposto que o ﬂuido hidrodinâmico seja dividido em células
inﬁnitesimais nas quais o ﬂuido estaria termalizado. Os artigos propuseram
um modelo para o hamiltoniano no referencial da i-ésima célula. Esse hamitoniano foi escrito em termos de um campo escalar para descrever as partı́culas
2

O nome back-to-back deve-se ao fato de que o momento do par partı́cula-antipartı́cula
deve ser oposto para que a intensidade da função de correlação seja máxima.
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que se propagam no elemento de ﬂuido i. Ambas as referências usam a transformação de Bogoliubov-Valatin para fazer a conexão entre as partı́culas
livres e às no meio, o qual é considerado inﬁnito e isotrópico. Na ref. [56] é
analisado o efeito que uma emissão em tempo ﬁnito teria sobre a função de
correlação.
Em 2001, Panda, Csörgo, Hama, Krein e Padula [57], demonstraram a
existência de uma correlação semelhante para férmions que também seria
positiva, análoga ao caso bosônico. Em 2006, esse mesmo grupo de cientistas desenvolveu o formalismo de correlações back-to-back considerando agora
uma fonte emissora de partı́culas ﬁnita que sofria expansão radial [58]. Além
disso, foram consideradas duas hipóteses para o sistema: a mudança de massa
das partı́culas ocorrendo em todo o volume do sistema (Vs = V ) e outra onde
o efeito ocorreria somente em uma parte do mesmo (Vs < V ).
Mais recentemente, em 2010, foram apresentados resultados que mediam
a função de correlação em termos dos momentos médio, K, e relativo, q, do
par de partı́cula-antipartı́cula deﬁnido de forma semelhante àquela em HBT
[59, 60]. Nesse estudo primeiramente investigava-se a função de correlação
em termos da massa modiﬁcada, em torno da massa assintótica da partı́cula.
Depois disso ﬁxavam-se dois valores para a massa, correspondentes aos dois
picos que podem ser vistos na Fig. 4.6, ou seja, um valor acima do valor
da massa assintótica e outro valor abaixo da mesma. A partir desses valores
foi calculada a função de correlação de pares de partı́cula-antipartı́cula em
função do momento médio do par, K = (k1 + k2 )/2 e do momento relativo
q = k1 − k2 , de forma análoga ao que é usados em HBT. O objetivo desse
estudo era tornar o modelo mais realista e fornecer ferramentas para a busca
experimental do sinal desse tipo de correlação.
Na próxima seção apresentaremos a formulação teórica para as correlações
back-to-back.

4.3.2

Formulação teórica

Nesta seção apresentaremos a formulação teórica da função de correlação
back-to-back (BBC), também conhecida como função de correlação comprimida entre pares de partı́cula-antipartı́cula, baseado em [55, 56, 58]. Esse
tipo de correlação pode ocorrer quando a massa das partı́culas for modiﬁcada
pelas interações sofridas pelas mesmas com o meio quente e denso formado
após a colisão. Naturalmente, esse efeito cessa após a emissão, quando não
mais ocorre a interação com o meio. Esta modiﬁcação de massa induziria
o aparecimento de estados comprimidos em colisões de ı́ons pesados a altas
energias.
Nos cálculos analı́ticos da função de correlação BBC bosônica vamos considerar que o sistema está em expansão radial não-relativı́stica. A descrição
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Figura 4.6: Função de correlação back-to-back em função da massa modiﬁcada m∗ .
fermiônica pode ser vista na referência [57]. A emissão das partı́culas é
tomada como sendo abrupta, de modo que a intensidade da função de correlação, muito sensı́vel a intervalos de tempo ﬁnitos, seja preservada [59].
De forma geral, a função de correlação é deﬁnida como
C2 (k1 , k2 ) =

N2 (k1 , k2 )
,
N1 (k1 )N1 (k2 )

(4.50)

onde N1 (ki ) é a distribuição invariante de momentos de partı́cula única, ou
seja, seu espectro e, N2 (k1 , k2 ) é a distribuição invariante de momentos de
duas partı́culas. Essas, por sua vez, são deﬁnidas, respectivamente, por
*
+
d3 N
†

N1 (k1 ) = ωk1
= ωk1 âk âk1
(4.51)
1
dk1
*
+
N2 (k1 , k2 ) = ωk1 ωk2 â†k â†k âk2 âk1 .
(4.52)
1

2

*
+


sendo â†k âk ≡ Tr ρ̂â†k âk e ρ̂ é a matriz densidade. Fazendo uso de uma
generalização do teorema de Wick para sistemas em equilı́brio térmico local
[56, 58, 61] encontramos que
*

+ *
+*
+ *
+*
+
â†k â†k âk2 âk1 = â†k âk1 â†k âk2 + â†k âk2 â†k âk1 +
1
2
1
2
* 1 +, 2 † †
+ âk âk
âk2 âk1 ,
1

2
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(4.53)

onde âk e â†k são os operadores de criação e aniquilação das partı́culas livres.
O primeiro termo representa o produto dos espectros das partı́culas, o segundo é o termo caótico, que reﬂete a estatı́stica quântica de bósons idênticos
e o terceiro é o termo comprimido, que é não nulo somente se tiver ocorrido
mudança de massa das partı́culas no meio termalizado, conforme ﬁcará mais
claro à diante. Seguindo a notação acima, as amplitudes caótica e comprimida podem ser escritas como
*
+

(4.54)
Gc (k1 , k2 ) = ωk1 ωk2 â†k âk2
1
,

(4.55)
Gs (k1 , k2 ) = ωk1 ωk2 âk1 âk2 ,
sendo que, Gc (k1 , k2 ) é a amplitude caótica reﬂetindo a presença de partı́culas
idênticas, que dá origem ao Efeito HBT; Gs (k1 , k2 ) é a amplitude comprimida
que da origem às correlações back-to-back.
A função de correlação para dois bósons, cuja forma completa é usada
para partı́culas que são suas respectivas antipartı́culas, tais como φφ e π 0 π 0 ,
é escrita como [56]
C2 (k1 , k2 ) = 1 +

|Gs (k1 , k2 )|2
|Gc (k1 , k2 )|2
+
.
Gc (k1 , k1 )Gc (k2 , k2 ) Gc (k1 , k1 )Gc (k2 , k2 )

(4.56)

O modelo parte da consideração do seguinte hamiltoniano [55, 56, 58, 79]
1
H = H0 −
2
sendo
1
H0 =
2





dxdy φ(x)δM 2 (x − y )φ(y ),

/
.
 2 + m2 φ2 ,
dx φ̇ + |∇φ|
0

(4.57)

(4.58)

onde H0 é o hamiltoniano assintótico no referencial de repouso da matéria,
inicialmente considerada estática e inﬁnita. No hamiltoniano (4.57), o campo
escalar φ(x) corresponde a quase-partı́culas que se propagam com massa
efetiva modiﬁcada no meio, m∗ (|k|), a qual pode depender do momento k
supondo-se que se relaciona com a massa assintótica, m0 , por
δM 2 (|k|) = m20 − m2∗ .

(4.59)

O operador de aniquilação (criação) para o quantum assintótico com
quadrimomento k μ = (ωk , k), onde ωk2 = k 2 + m2 , é denotado por âk (â†k ). Já
o operador de aniquilação (criação) para o quantum no meio terminalizado,
com quadrivetor energia-momento k ∗μ = (Ωk , k), sendo Ω2k = k 2 + m2∗ (|k|), é
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denotado por b̂k (b̂†k ). Esses operadores, assintóticos (âk , â†k ) e no meio (b̂k ,

b̂†k ) são relacionados através de uma transformação de Bogoliubov-Valatin
(BV), ou seja,
âk = ck b̂k + s∗−k b̂†−k
â†k = c∗k b̂†k + s−k b̂−k ,

(4.60)

ck = cosh(fk )
sk = senh(fk ).

(4.61)

onde

O argumento em (4.61), fk , é o parâmetro de compressão, deﬁnido em termos
das partı́culas livres de quadrivetor energia-momento k μ e das partı́culas no
meio termalizado com quadrivetor energia-momento k ∗μ , por
fk =

ω
1
log k ,
2
Ωk

com
ωk2 = m2 + k 2
Ω2k = m2∗ + k 2 = (m2 ± |Δm|2 ) + k 2 .

(4.62)

A transformação de Bogoliubov-Valatin é equivalente a uma operação de
compressão, de onde se origina a denominação de fk .
A matriz densidade de um gás globalmente termalizado de quanta b̂, que
é homogêneo no volume V, é escrita como


1 V
1
dkΩk b̂†k b̂k .
(4.63)
ρ̂ = exp −
3
Z
T (2π)
Supondo que as partı́culas representadas pelo operador b̂, presentes no
gás térmico, sejam emitidas repentinamente em um dado instante e a uma
dada temperatura, o espectro de partı́cula única é escrito como
N1 (k) =

V
ω n1 (k),
(2π)3 k

(4.64)

com
n1 (k) = |ck |2 nk + |s−k |2 (n−k + 1)
1


nk =
exp Ωk /T − 1
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(4.65)
(4.66)

nk é a distribuição de Bose-Einstein. Os operadores dos quanta no meio
obedecem relações de comutação semelhantes às dos operadores dos quanta
livres.
Voltando a eq. (4.56), no caso de termos um sistema homogêneo e inﬁnito,os dois primeiros termos representam a correlação de Bose-Einstein entre partı́culas idênticas, cuja intensidade máxima, correspondente a partı́culas
idênticas com mesmo momento, é dada por

C2 (k, k) = 1 +

|Gc (k, k)|2
= 2.
Gc (k, k)Gc (k, k)

(4.67)

Por sua vez, o primeiro e último termo representam a correlação comprimida entre partı́cula-antipartı́cula, a qual é máxima quando seus momen no limite
tos são antiparalelos. Considerando então o cálculo de C2 (k, −k)
de momentos anti-paralelos, temos
s∗−k c−k n−k + s∗k ck nk + 1
 2
|Gs (k, −k)|


=
C2 (k, −k) − 1 =
Gc (k, k)Gc (−k, −k)
n1 (k) n1 (−k)



2

(4.68)
Observamos então que enquanto HBT, no caso bosônico, é limitado a
1 ≤ Cc (k, k) ≤ 2, a correlação back-to-back é ilimitada superiormente, ou
seja, 1 ≤ Cs (k, −k) < ∞, o limite inferior corresponde ao caso de não haver
modiﬁcação da massa. Dessa forma, no limite de |k| → ∞, n±k ≈ 0, f0 → 0
e, consequentemente |ck | → 1 e |sk | → 0. Assim, através de (4.68) e (4.65)
|c |2
C2 (k, −k) → 1 + k 2 → 1 + 1 2 → ∞, mostrando que
vemos que lim 
|k|→∞

|sk |

|sk |

as correlações comprimidas têm intensidade ilimitada.
Tomando um sistema inomogêneo, e dividindo-o em células independentes
e assumindo que Gc (k1 , k2 ) e Gs (k1 , k2 ) possam ser calculadas dentro de cada
célula usando as transformações BV dadas em (4.60). Então, as amplitudes
podem ser escritas na forma derivada por Makhlin e Sinyukov [52, 56, 62]

1
μ
d4 σ μ (x)K1,2
Gc (k1 , k2 ) =
exp {iq1,2 · x}
(2π)3

/
.
2
2
× |ck1 ,k2 | nk1 ,k2 + |s−k1 ,−k2 | n−k1 ,−k2 + 1
(4.69)

1
μ
Gs (k1 , k2 ) =
exp {iK1,2 · x}
d4 σ μ (x)K1,2
3
(2π)
/
.

× s∗(−k1 ,k2 ) c(k2 ,−k1 ) n(−k1 ,k2 ) + c(k1 ,−k2 ) s∗(−k2 ,k1 ) n(k1 ,−k2 ) + 1 .
(4.70)
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sendo nki,kj a distribuição de densidade local e cki ,kj = cosh[fki ,kj (x)] e ski ,kj =
sinh[fki ,kj (x)] as funções relacionadas ao parâmetro de compressão. Usando
essas equações podemos calcular a função de correlação total (4.56).
Podemos estudar o efeito de supressão da intensidade da função de correlação por emissão das partı́culas em tempo ﬁnito. Consideramos que essa
emissão possa ser descrita por uma exponencial,
F (t) = Θ(t − t0 )Γ exp [−Γ (t − t0 )],

a qual resulta, após uma transformada de Fourier, dt exp {i[ωk1 + ωk2 ]t}F (t),
em uma supressão do tipo lorentziana
F̃ (ω) = [1 + (ωk1 + ωk2 )2 (Δτ )2 ]−1 ,

(4.71)

onde Δτ = /Γ = 1/Γ.
A função de correlação back-to-back, incluindo o termo de supressão temporal, é escrita como

C2 (k, −k) = 1 +

|Gs (k1 , k2 )|2
× F̃ (ω).
Gc (k1 , k1 )Gc (k2 , k2 )

Como podemos ver nesse modelo, a parte temporal está desacoplada da parte
espacial.
Consideraremos agora que sistema sofra uma expansão radial. Para a
função de emissão usaremos uma parametrização hidrodinâmica não-relativı́stica [63, 64]. Nesse modelo o meio quente e denso expande-se de maneira
esfericamente simétrica, com quadrivelocidade uμ = γ(1, v ),3 sendo
v = u

r
,
R

(4.72)

onde u é a velocidade média de expansão do sistema e R o raio do sistema.
Para pequenas mudanças na massa, ou seja, considerando que (m∗ − m) /m
1, o fator de squeezing pode ser escrito, como
μ
(x)uμ (x)
Ki,j
1
fki ,kj (r) = log
∗ν
2
Ki,j (x)uν (x)

(4.73)

Essa aproximação permite considerar o parâmetro de squeezing como independente das coordenadas, isto é, fki ,kj (r) = f0 . O procedimento equivale a
3

γ = (1 − v 2 )−1/2
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desprezar os efeitos de ﬂow no parâmetro de squeezing e permite a obtenção
de resultados analı́ticos para as amplitudes Gc (k1 , k2 ) e Gs (k1 , k2 ).
No caso de fontes em expansão a amplitude caótica é dada por
( (k 2 + k 2 ) R2 
 ∗ 3
2
2
2
n
|
+
|s
|
R
exp
− 1
|c
− ∗ (k1 − k2 )+
0
0
0 ∗
(2π)3/2
4m∗ T
2
))
( R2
imu(k1 + k2 ) 2 )
+
+|s0 |2 R3 exp − (k1 − k2 )2 ,
(4.74)
2m∗ T R
2

Gc (k1 , k2 ) =

E(k1 ,k2 ) (

a amplitude comprimida tem a forma:

/
R2 .

2|s
+ |c0 ||s0 |n∗0 R∗3
||c
|R
exp
−
−
k
k
0
0
1
2
(2π)3/2
2
( (k 2 + k 2 ) R2 
imu(k1 + k2 ) 2 ))
2
× exp − 1
,
− ∗ (k1 − k2 ) +
4m∗ T
2
2m∗ T R
(4.75)

Gs (k1 , k2 ) =

E(k1 ,k2 ) (

3

e por ﬁm, a amplitude de partı́cula única, é
Gc (ki , ki ) = N (ki ) =

E(ki ,ki ) (
(2π)3/2


|c0 |2 + |s0 |2 n∗0 R∗3


)
k 2 .
R2 m2 u2 /
2 3
× exp − i
|
R
+
|s
.
1− ∗
0
2m∗ T
m∗ T R 2

(4.76)

Usando as amplitudes (4.74) (4.75) e (4.76) podemos escrever a função
de correlação comprimida para pares de partı́cula-antipartı́cula substituindo
essas expressões em (4.56), isto é,
2n∗0 R∗3 exp {−k 2 /2m∗ T } + R3
Cs (k, −k) = 1 + |c0 s0 |2
n∗0 R∗3 (|c0 |2 + |s0 |2 ) exp {−k 2 /2m∗ T∗ } + R3 |s0 |2
× |F̃ (ωk + ω−k )|2 .

2

(4.77)

Onde levamos em conta que a emissão ocorre em tempo ﬁnito e as partes
temporal e espacial da função de correlação são desacopladas uma da outra,
conforme pode ser visto na equação (4.77).
Maiores detalhes da obtenção da função de correlação back-to-back, no
caso de fontes em expansão podem ser vistos no Apêndice A e na minha
dissertação de mestrado [65].
Na próxima seção discutiremos como esses resultados teóricos foram modiﬁcados a ﬁm de serem utilizados para o cálculo hidrodinâmico usando o
código NexSPheRIO.
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4.3.3

Correlação back-to-back - calculada pelo código
NexSPheRIO

Nesta seção vamos discutir como as correlações de pares de partı́cula-antipartı́cula são calculadas a partir do código hidrodinâmico NexSPheRIO.
Para calculá-las vamos fazer uso de condições iniciais ﬂutuantes, e também
consideraremos, conforme discutida na seção anterior, que a emissão seja
abrupta, por esse motivo vamos considerar que o desacoplamento seja feito
segundo a descrição de Cooper-Frye.
Nos cálculos vamos utilizar além de pares de partı́cula-antipartı́cula (K +
−
K ) também pares de partı́culas que são suas respectivas antipartı́cula (π 0
e φ). Para o momento do par vamos considerar apenas a situação em que o
mesmo seja antiparalelo (e igual a 1 GeV), que fornece intensidade máxima
para as correlações BBC. Para tal vamos escolher somente pares de partı́culas
com pseudo-rapidez, ±η, variando entre (-0.5, 0.5). Esses valores de η são
gerados de forma aleatória usando um gerador de Monte Carlo. Assim, calculamos o momento do par no NexSPheRIO como
k1 = {p1T , 0, p1T sinh(η)}
k2 = {−p2T , 0, p2T sinh(−η)},

(4.78)
(4.79)

com 0 < p1T < ∞ e −∞ < p2T < ∞.
A massa modiﬁcada, é considerada como uma variação constante,
m2∗ = m2 − δm2 .

(4.80)

A função de correlação completa para pares de partı́culas que são suas
respectivas antipartı́culas é
C2 (k1 , k2 ) = 1 +

|Gs (k1 , k2 )|2
|Gc (k1 , k2 )|2
+
.
Gc (k1 , k1 )Gc (k2 , k2 ) Gc (k1 , k1 )Gc (k2 , k2 )

Essa expressão completa é usada para os cálculos envolvendo π 0 e φ, no
caso de K + K − , o segundo termo não contribui, pois as partı́culas não são
idênticas. No formalismo SPH, usado pelo NexSPheRIO, as amplitudes
caótica e comprimida são
μ

1  νj njμ K1,2 iq1,2 ·x 


|c1,2 |2 n1,2 + |s−1,−2 |2 (n−1,−2 + 1)
Gc (k1 , k2 ) =
μ e
3
(2π) j sj |njμ uj |
(4.81)
Gs (k1 , k2 ) =

1 
(2π)3 j

μ
νj njμ K1,2
e2iK1,2 ·x
sj |njμ uμj |




s∗−1,2 c2,−1 n−1,2 + c1,−2 s∗−2,1 (n1,−2 + 1)
(4.82)
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onde a soma em j é feita sobre todas as partı́culas SPH, calculada no ponto
onde elas cruzam a hiper-superfı́cie de desacoplamento em T = Tf0 , njμ é
a normal a essa hiper-superfı́cie, νj e sj são a entropia e a densidade de
entropia, a última é calculada usando algoritmo SPH. Note que não existem parâmetros livres nessa simulação, todos já foram ﬁxados nos estudos
anteriores de distribuição de pseudo-rapidez e momento transversal.
Tanto a velocidade do ﬂuido quanto a superfı́cie de desacoplamento são
determinadas no nosso cálculo pela evolução hidrodinâmica do sistema, não
assumimos nenhum perﬁl de desacoplamento diferentemente do que foi feito
anteriormente em trabalhos analı́ticos [58, 59].
No próximo capı́tulo vamos apresentar os resultados do nosso estudo sistemático sobre os efeitos das equações de estado sobre observáveis fı́sicos
considerados nesse trabalho, tais como: distribuição de pseudo-rapidez, distribuição de momento transverso, ﬂuxo elı́ptico e correlações e raio de HBT.
Além disso, vamos mostrar alguns resultados obtidos para correlações backto-back.
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Capı́tulo 5
Resultados
Neste capı́tulo vamos discutir e apresentar os resultados obtidos com o uso
do código hidrodinâmico NexSPheRIO para investigar alguns observáveis
fı́sicos. Vamos comparar os resultados numéricos com os dados experimentais produzidos pelo acelerador RHIC, usando núcleos de ouro. Estamos
interessados em estudar os seguintes observáveis: distribuição de pseudorapidez, distribuição de momento transversal (pT ), ﬂuxo elı́ptico e correlação
de partı́culas. Esse estudo foi feito de maneira sistemática, isto é, comparamos os resultados numéricos com os dados experimentais obtidos usando
duas energias incidentes, 130 AGeV e 200 AGeV e três equações de estado
previamente discutidas no Capı́tulo 4: uma com transição de fase de primeira
ordem com neutralidade local de estranheza (FOS), uma fenomenológica com
ponto crı́tico (CEP) e outra obtida fazendo um ajuste nos resultados de QCD
na rede (LQCD). O objetivo de usar três equações de estado é analisar se
a escolha desse ingrediente hidrodinâmico afeta os observáveis fı́sicos que
estamos interessados em estudar.
Para calcular as distribuições de pseudo-rapidez e momento transversal e
correlações de partı́culas usamos 200 eventos gerados pelo gerador de eventos
Nexus. Já para os cálculos de ﬂuxo elı́ptico usamos 4000, pois nesse caso
precisamos de maior estatı́stica.

5.1

Distribuição de pseudo-rapidez

Conforme discutimos na seção 3.1, a distribuição de pseudo-rapidez é usada para ajustar a multiplicidade média de partı́culas e consequentemente a
densidade de energia média gerada pelo gerador de eventos Nexus aos dados
experimentais, uma vez que o perﬁl da densidade de energia produzida pelo
Nexus é menor do que o esperado, especialmente na região do platô central
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Figura 5.1: Distribuição de pseudo-rapidez em colisões Au+Au com energia
incidente de 130 AGeV (esquerda) e 200 AGeV (direita). Os pontos com suas
respectivas barras de erro são dados experimentais da colaboração PHOBOS
[22, 23]. As curvas foram obtidas usando o NexSPheRIO e correspondem
a três diferentes equações de estado: FOS (painel superior), CEP (painel
central) e LQCD (painel inferior).
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(|η|  2), para as energias do RHIC que desejamos estudar.
Para fazermos esses cálculos consideramos condições iniciais ﬂutuantes,
evento por evento, pelo fato de simularem melhor o perﬁl de uma colisão
de ı́ons pesados para colisões Au+Au. Fazemos o ajuste da distribuição de
pseudo-rapidez para as seis janelas de centralidade usadas pela colaboração
PHOBOS [22, 23]. Usamos três diferentes equações de estado para calcular
esses ajustes, previamente discutidas nas seções 2.5 e 2.6: transição de fase de
primeira ordem com neutralidade local de estranheza (FOS), fenomenológica
com ponto crı́tico (CEP) e ajuste da QCD na rede (LQCD).
Na Fig. 5.1 apresentamos esses resultados, sendo que os gráﬁcos da esquerda correspondem a energia incidente igual a 130 AGeV e os gráﬁcos da
direita são para 200 AGeV. Para calcular os gráﬁcos do painel superior usamos EoS FOS, nos gráﬁcos do painel central, EoS CEP, e os gráﬁcos do
painel inferior foram feitos com a EoS LQCD. Os pontos com as respectivas
barras de erro são dados da colaboração PHOBOS [22, 23], as curvas são os
resultados obtidos com o NexSPheRIO.
Olhando os a Fig. 5.1 podemos observar que todas as equações de estado, em ambas energias incidentes, 130 e 200 AGeV, estão bem ajustadas e
normalizadas aos dados experimentais em todas as janelas de centralidades,
e em todo o intervalo de pseudo-rapidez, η, de interesse. Essa normalização
é muito importante para o estudo dos demais oberváveis, uma vez que precisamos dela para termos um perﬁl de densidade de energia correto.
Na próxima seção apresentaremos os resultados que obtivemos para a
distribuição de pT para colisões Au+Au no acelerador RHIC, também para
as energias incidentes 130 e 200 AGeV.

5.2

Distribuição de momento tranversal

Apresentamos nesta seção os resultados do estudo sistemático da distribuição
de momento transversal para hádrons carregados em duas energias incidentes
de RHIC, 130 AGeV e 200 AGeV. Para a energia incidente de 130 AGeV
ﬁzemos o ajuste para as sete janelas de centralidade da colaboração STAR
[66, 67] e no caso de energia incidente igual a 200 AGeV o ajuste foi feito
para as seis janelas de centralidade usadas pela colaboração PHOBOS [68].
Esse tipo de estudo, do espectro de pT , é essencial, uma vez que ele é usado
para calibrar a temperatura de desacoplamento do sistema em cada janela
de centralidade no código hidrodinâmico NexSPheRIO, conforme discutido
na seção 3.3.2.
Na execução dos cálculos desse observável procuramos utilizar aproximadamente os mesmos parâmetros de rapidez e pseudo-rapidez usados pelas
colaborações experimentais, a ﬁm de obtermos resultados que pudessem estar
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√
em melhor acordo com os dados. No caso da energia sN N = 130 GeV (colaboração STAR), o intervalo de pseudo-rapidez usado pelos experimentais
foi −0.5 < η < 0.5 [66] e 0.5 < η < 1 [67] e nós usamos −1 < η < 1. Já para
√
sN N = 200 GeV (colaboração PHOBOS), o intervalo de rapidez usado foi
0.2 < y < 1.4 [68].
Em nosso estudo vamos usar três equações de estado com o intuito de
avaliar qual delas melhor consegue descrever os dados experimentais, usando
a hidrodinâmica ideal (sem viscosidade). As EoS utilizadas são a de transição
de fase de primeira ordem com neutralidade local de estranheza (FOS), a
fenomenológica com ponto crı́tico (CEP) e a que corresponde a um ajuste da
QCD na rede (LQCD).
Na Fig. 5.2 apresentamos os resultados obtidos com o NexSPheRIO para
as três EoS e comparamos com os dados experimentais. Os pontos são dados
das colaborações STAR [66] (gráﬁco da esquerda) e PHOBOS [68] (gráﬁcos
da direita). As curvas cheias são os resultados numéricos obtidos com o
cálculo hidrodinâmico. Os gráﬁcos da esquerda são para energia incidente
√
√
sN N = 130 GeV e os gráﬁcos da direita são para energia incidente de sN N
= 200 GeV. Os gráﬁcos do painel superior foram obtidos usando a EoS FOS,
para os gráﬁcos do painel central usamos a EoS CEP e nos gráﬁcos do painel
inferior foi usada a EoS LQCD.
Os valores de temperatura de desacoplamento que melhor ajustaram os
resultados do NexSPheRIO com os dados experimentais em cada janela de
centralidade (vistos na Fig. 5.2) são exibidos na Tabela 5.1. As duas colunas
da esquerda se referem às temperaturas de desacoplamento em cada janela
de centralidade da colaboração PHOBOS enquanto que as temperaturas das
duas colunas à direita correspondem as janelas da colaboração STAR.
Centr.(%) PHOBOS

Tf 0 (MeV)

Centr.(%) STAR

Tf 0 (MeV)

0-6
6 - 15
15 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 55

128.16
130.44
133.70
136.96
140.22
143.48

0-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 60

128
129.63
132.07
135.33
138.59
143.48

Tabela 5.1: Janela de centralidade (%) vs. temperatura de desacoplamento
(MeV). As janelas de centralidade da esquerda são as mesmas usadas pela colaboração PHOBOS e as janelas da direita são idênticas as que a colaboração
STAR usa.
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Figura 5.2: Distribuição de momento transversal para colisões Au+Au com
energia incidente de 130 AGeV e intervalo de pseudo-rapidez −0.5 < η < 1
(esquerda) e 200 AGeV e intervalo de rapidez 0.2 < y < 1.4 (direita). Os
pontos são dados da colaboração STAR [66, 67] (130 AGeV) e colaboração
PHOBOS [68] (200 AGeV), as curvas são resultados do NexSPheRIO. Esses
resultados foram obtidos usando três diferentes equações de estado: painel
superior FOS, no painel central CEP e no painel inferior, LQCD.
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De acordo com os gráﬁcos da Fig. 5.2 podemos observar que as três
equações de estado FOS, CEP e LQCD, descrevem bem os dados experimentais especialmente no caso de janelas mais centrais, em ambas as energias.
No caso das janelas mais periféricas a energias de 130 AGeV, as EoS conseguem descrever bem os dados experimentais somente na região de pequeno
momento transversal, isto é, até pT  2 GeV/c. Para energias de 200 AGeV,
as EoS conseguem descrever de forma razoável os dados, exceto para janelas
mais periféricas, e para pT  2 GeV/c. Isso pode ser entendido pelo fato de
que embora possamos usar a temperatura de desacoplamento para ajustar
a distribuição do momento transversal aos dados, esse procedimento não é
muito eﬁcaz, uma vez que, não conseguimos reproduzir um número suﬁciente
de partı́culas na região de pT > 2 GeV/c.
Uma vez ajustada a normalização (através da distribuição de pseudorapidez) e a temperatura de desacoplamento (por meio do espectro de pT ),
podemos calcular os outros observáveis fı́sicos de interesse. Vamos começar
apresentando os resultados obtidos para o ﬂuxo elı́ptico usando diferentes
EoS.

5.3

Fluxo elı́ptico

Os resultados apresentados nas seções anteriores 5.1 e 5.2 foram usados para
“calibrar” a densidade de energia e a temperatura de desacoplamento em
cada janela centralidade no código hidrodinâmico NexSPheRIO. Uma vez
ajustados esses parâmetros podemos calcular o ﬂuxo elı́ptico (v2 ). Nessa
seção vamos apresentar os resultados de ﬂuxo elı́ptico em função do momento
transversal em colisões Au+Au ocorridas no RHIC, para todos os hádrons
carregados e também para algumas partı́culas identiﬁcadas, tais como pı́ons
(π), káons (K), prótons (p) e lambdas (Λ). Novamente faremos comparação
entre as três equações de estado, primeira ordem com neutralidade local de
estranheza (FOS), fenomenológica com ponto crı́tico (CEP) e ajuste da QCD
na rede (LQCD) em duas energias incidentes 130 AGeV e 200 AGeV.
Para calcular o ﬂuxo elı́ptico fazemos uso de condições iniciais ﬂutuantes
evento por evento, onde geramos 4000 destas usando o gerador de eventos
Nexus, calculamos a evolução hidrodinâmica de cada uma delas, consideramos a emissão com a formulação de Cooper-Frye, para somente no ﬁnal, fazer
a média sobre esses eventos. O método usado para calcular o ﬂuxo elı́ptico foi
o chamado plano de eventos (event plane), previamante discutido na seção
(4.1.1).
Quando calculamos v2 em função do momento transversal pT , procuramos
preservar o intervalo de rapidez ou pseudo-rapidez usados pelas colaborações
STAR [31, 69, 70, 71, 72] e PHOBOS [73].
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Figura 5.3: Fluxo elı́ptico em função do momento transversal para partı́cula
identiﬁcadas (π, K, p e Λ) em colisões Au+Au com energia incidente de
130 AGeV (esquerda) e 200 AGeV (direita). Os pontos com as respectivas
barras de erro são dados da colaboração STAR [69, 70, 31, 72], as curvas
são resultados do NexSPheRIO. Esses resultados foram obtidos usando três
diferentes equações de estado: FOS (painel superior), CEP (painel central)
e LQCD (painel inferior).
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Na Fig. 5.3 apresentamos os resultados de v2 em função de pT para
partı́culas identiﬁcadas, π, K, p, Λ para as três diferentes EoS, FOS, CEP e
LQCD. Esses resultados correspondem a duas energias incidentes, 130 AGeV
(esquerda) e 200 AGeV (direita). Os pontos com as respectivas barras de
erro são dados da colaboração STAR. Para energia incidente de 130 AGeV,
os dados são provenientes das referências [69, 70] e para 200 AGeV, são das
referências [31, 72]. Os intervalo de pseudo-rapidez e rapidez experimentais
são, para 130 AGeV: π: |y|  1.0, K: |y|  0.8, p: |y|  0.5, e Λ: |y| 
1.0 [69, 70]. Para 200 AGeV, o intervalo é η  1.3 para todas as partı́culas
consideradas. A janela de centralidade, nessa medida, usada pela colaboração STAR é 0% - 80%. As curvas são resultados obtidos usando o código
hidrodinâmico NexSPheRIO. Nos nossos cálculos usamos a janela 0%- 50% 1
e η = 1.3 (200 AGeV) e |η| < 1.0 2 (130 AGeV). Usamos a mesma temperatura
de desacoplamento, 135.11 MeV, para as duas energias e para as três EoS.
De acordo com os gráﬁcos da Fig. 5.3, podemos ver que as três equações
de estado, para ambas energias incidentes, conseguem descrever de forma
bastante razoável os dados experimentais, especialmente na região de pT pequeno. Embora a curva produzida pela EoS FOS, esteja ligeiramante abaixo
do valor central dos dados, a diferença é pequena demais para tornar os
resultados incompatı́veis.
Na Fig. 5.4 apresentamos os gráﬁcos de v2 em função de pT para as duas
energias incidentes de interesse, 130 AGeV (esquerda) e 200 AGeV (direita),
para todos os hádrons carregados. Os pontos com as respectivas barras de
erro são dados experimentais das colaborações STAR [71] (esquerda) para a
janela 0% - 80% e PHOBOS [73] (direita), para os 50% eventos mais centrais. O intervalo de pseudo-rapidez usado pelas colaborações experimentais
é, para 130 AGeV |η| < 1.3 e para 200 AGeV 0 < η < 1.5. Usamos esses
mesmos intervalos no nosso cálculo hidrodinâmico. As curvas são resultados do NexSPheRIO, em cada um os gráﬁcos plotamos os resultados obtidos
usando as três EoS, para efeito de comparação.
De acordo com a Fig. 5.4, vemos que todas as EoS, FOS, CEP e LQCD,
descrevem os dados experimentais de forma satisfatória, especialmente na
região de pequeno momento transversal, isto é, pT  2 GeV. Quando fazemos
um zoom em pT , ou seja, reduzimos o intervalo de comparação para 0 < pT <
1 GeV, vemos que, a EoS LQCD parece descrever melhor os dados que as
outras EoS (CEP e FOS), no entanto, ainda assim, a diferença é bastante
pequena. A EoS FOS, é a que apresenta piores resultados para a energias de
1

Usamos esse intervalo de centralidade devido a limitações no nosso código: não temos
ajuste da normalização da região de centralidade entre 50% − 80%, que é necessária para
efetuar os cálculos na mesma região que a colaboração experimental.
2
É preciso ﬁxar o intervalo de η no qual a média dos eventos é feita.
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130 AGeV.

Figura 5.4: Fluxo elı́ptico em função do momento transversal todos os
hádrons carregados em colisões Au+Au com energia incidente de 130 e 200
AGeV. Os pontos com as respectivas barras de erro são dados das colaboração
STAR (esquerda) [71] e PHOBOS (direita)[73], as curvas são resultados do
NexSPheRIO. Estamos comparando as três diferentes equações de estado:
FOS, CEP e LQCD. O painel superior exibe os dados em toda a região medida, pT < 3 GeV/c, enquanto que o inferior é feito um aumento focado na
região com pT < 1 GeV/c.
Sendo uma janela 0% − 50% muito grande, como no caso da Fig. 5.4,
decidimos investigar se o comportamento apresentado pelas diferentes EoS,
conforme visto nesses gráﬁcos se repetiria no caso de fazermos o mesmo estudo sistemático para uma janela menor de centralidade. A janela escolhida
foi 0% − 5%, conforme pode ser visto na Fig. 5.5. Nessa ﬁgura apresentamos
os resultados obtidos para colisões Au+Au em colisões com energia incidente
de 200 AGeV, em duas situações distintas: o gráﬁco da esquerda onde com93

paramos os efeitos das três EoS, FOS, CEP e LQCD, para todos os hádrons
carregados e, no gráﬁco da direita, onde apresentados os resultados obtidos
pelas três EoS no caso de pı́ons carregados. Os pontos com as respectivas
barras de erro são dados da colaboração STAR [72] e as curvas são resultados do NexSPheRIO. Aqui o intervalo de η usado por STAR e também nos
cálculos foi |η| < 1.3 sendo a temperatura de desacoplamento nessa janela
de 128 MeV. Novamente, LQCD parece ser a EoS que melhor descreve os
dados, mas como a diferença é bastante pequena frente as outras EoS (FOS
e CEP).

Figura 5.5: Fluxo elı́ptico em função do momento transversal todos os
hádrons carregados (esquerda) e a π (direita) em colisões Au+Au com energia
incidente de 200 AGeV, em uma janela central de colisão 0% − 5%. Os pontos com as respectivas barras de erro são dados das colaboração STAR [72],
as curvas são resultados do NexSPheRIO correpondentes às três diferentes
equações de estado: FOS, CEP e LQCD.
Com base nos resultados acima mostrados, Figs. 5.3, 5.4 e 5.5 vemos que
os cálculos hidrodinâmicos com todas as EoS conseguem descrever bem os
dados experimentais, especialmente na região de pequeno momento transversal, isto é, pT  2 GeV. O comportamento de nenhuma delas se destaca sobre
as demais, especialmente na região 0 < pT < 2 GeV. Então, sugerimos que
v2 não seja muito sensı́vel à EoS adotada.
Na próxima seção vamos apresentar os resultados obtidos para a função
de correlação de partı́culas idênticas. Nessa seção também compararemos os
resultados obtidos usando as três diferentes EoS.
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5.4

Correlação de partı́culas idênticas

Apresentaremos nessa seção os resultados preliminares da função de correlação de partı́culas idênticas, para pares de pı́ons (π ± π ± ), também conhecida como efeito HBT/GGLP em termos das componentes do momento
√
relativo qout , qside e qlong para as duas energias de interesse, sN N = 130 GeV
√
e sN N = 200 GeV. Também apresentaremos os resultados obtidos para os
parâmetros de raios de HBT estimados através dos nossos cálculos, usando
um ajuste para a função de correlação conforme discutido na seção 4.2.5.
Calculamos a função de correlação, para colisões Au+Au, usando os mesmos intervalos de momento transversal médio KT usados pelas colaborações
STAR [74], PHOBOS [75] e PHENIX [76, 77].
Neste estudo, usamos condições iniciais ﬂutuantes, evento por evento,
por serem aquelas que melhor reproduzem o choque de dois ı́ons pesados
relativı́sticos, fazemos nossos cálculos usando a temperatura de desacoplamento como um parâmetro ﬁxo e igual a 128 MeV, usamos como critério
de desacoplamento a descrição de Cooper-Frye e as três equações de estado
empregadas nos cálculos anteriores: a de transição de fase de primeira ordem
com neutralidade local de estranheza (FOS), a fenomenológica com ponto
crı́tico (CEP) e a do ajuste da QCD na rede (LQCD).
Nos gráﬁcos da Fig. 5.6 apresentamos os gráﬁcos da função de correlação HBT, para energia incidente de 130 AGeV, em termos dos momentos
relativos qout , qside e qlong para o intervalo de momento médio transversal
0.125 < KT < 0.45 GeV, usando os eventos 12% mais centrais. O ajuste da
função de correlação em termos dos parâmetros Rout , Rside e Rlong e de λ é
feito simultaneamente nessas variáveis. Nos gráﬁcos da Fig. 5.6, porém, são
exibidas as curvas correspondentes à função de correlação projetada em cada
uma das três direções do momento relativo, restringindo as outras duas componentes ao intervalo correspondente à largura dos quatro primeiros bins (<
35 MeV/c). O intervalo de pseudo-rapidez que utilizamos nos nossos cálculos
é |η| < 0.5. Esses parâmetros são os mesmos usados pela colaboração STAR
[74].
A Fig. 5.7 também mostra o comportamento da função de correlação,
para energia de 130 AGeV, em termos dos três momentos relativos qout , qside e
qlong , considerando o intevalo de momento médio transversal 0.2 < KT < 1.0
GeV, usando os eventos 30% mais centrais. O tamanho do bin nesse caso é
40 MeV. O intervalo de pseudo-rapidez usado nesse cálculo é |η| < 0.35. Os
parâmetros usados pela colaboração PHENIX [76] são idênticos a esses.
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Figura 5.6: Função de correlação HBT em termos de qout (esquerda), qside
(meio) e qlong (direita), correspondentes a colisões Au+Au a energias de
√
sN N = 130 GeV, para os eventos 12% mais centrais. Os gráﬁcos do painel
superior são para EoS FOS, os do painel central correspondem a CEP e do
painel inferior referem-se a LQCD. O intervalo de momento médio desses
gráﬁcos 0.125 < KT < 0.45 GeV/c e o tamanho do bin utilizado na projeção
das componentes é de 35 MeV.
Na Fig. 5.8 estamos calculando a função de correlação de partı́culas
idênticas para energia incidente de 200 AGeV, no intervalo de momento
médio transversal 0.2 < KT < 2.0 GeV. O intervalo de pseudo-rapidez usado
nesse caso foi |η| < 0.35. Estamos projetando os quatro primeiros bins (<40
MeV/c)de dois dos momentos relativos na direção do terceiro. A colaboração
PHENIX [77] mede a função de correlação HBT nesse mesmo intervalo de
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KT . Apresentamos os resultados da função de correlação em termos dos momentos relativos qout , qside e qlong , tendo sido calculada para as três EoS de
interesse, FOS, CEP e LQCD.
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Figura 5.7: Função de correlação HBT em termos de qout (esquerda), qside
√
(meio)e qlong (direita), correspondentes a colisões Au+Au a energias de sN N
= 130 GeV, para os eventos 30% mais centrais. Os gráﬁcos do painel superior
são para EoS FOS, os do painel central à CEP e do painel inferior, à LQCD.
O intervalo de momento médio desses gráﬁcos 0.2 < KT < 1.0 GeV/c e o
tamanho do bin utilizado na projeção das componentes é de 40 MeV.
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Figura 5.8: Função de correlação HBT em termos de qout (esquerda), qside
√
(meio)e qlong (direita), correspondentes a colisões Au+Au a energias de sN N
= 200 GeV, para os eventos 30% mais centrais. Os gráﬁcos do painel superior
são para EoS FOS, os do painel central à CEP e do painel inferior, à LQCD.
O intervalo de momento médio desses gráﬁcos 0.2 < KT < 2.0 GeV/c e o
tamanho do bin utilizado na projeção das componentes é de 40 MeV.
Nessas ﬁguras podemos ver que a largura da função de correlação é maior
na direção do momento qside que nas outras duas direções (sua intensidade
também é ligeiramente menor que nos outros casos) e, por sua vez, a largura
da função de correlação na direção long ainda é maior do que na direção
out. Esse comportamento se repete nas duas energias e nos três intervalos
de momento médio estudados (0.125 < KT < 0.45 GeV/c e 0.2 < KT <
1.0 GeV/c, para energia incidente de 130 AGeV e 0.2 < KT < 2.0 GeV/c
para incidente de 200 AGeV), para todas as EoS. A largura da função de
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correlação está intimamente ligada ao parâmetro de raio, e consequentemente
ao tamanho do sistema nas direções out, side e long, isto é, quanto mais larga
for a função de correlação menor é o raio a ela assossiado.
Nas Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4 apresentamos os valores dos raios ajustados correspondentes aos intervalos de momento da função de correlação apresentados
nas Fig. 5.6, 5.7 e 5.8 usando a EoS FOS, CEP e LQCD, respectivamente.
Conforme discutimos, o menor raio (Rs ) corresponde à função de correlação
mais larga, ou seja, àquela na direção side, em todos os intervalos de KT e
para todas as EoS.
KT (GeV/c)

Ro (fm)

Rs (fm)

Rl (fm)

0.125< KT <0.45
0.2< KT <1.0
0.2< KT <2.0

5.63974
5.49979
5.29188

3.95408
3.98056
3.86368

6.35852
5.16345
4.97843

Tabela 5.2: Raios de HBT para três intervalos de KT usando a EoS FOS.
Os dois primeiros intervalos são para energia de 130 AGeV e o último para
energia de 200 AGeV.

KT (GeV/c)

Ro (fm)

Rs (fm)

Rl (fm)

0.125< KT <0.45
0.2< KT <1.0
0.2< KT <2.0

5.64134
5.23578
5.23298

4.19020
3.86717
3.91831

6.05623
5.08739
4.92445

Tabela 5.3: Raios de HBT para três intervalos de KT usando a EoS CEP.
√
Os dois primeiros intervalos são para sN N = 130 AGeV e o último é para
√
sN N = 200 AGeV.

KT (GeV/c)

Ro (fm)

Rs (fm)

Rl (fm)

0.125< KT <0.45
0.2< KT <1.0
0.2< KT <2.0

5.65179
4.71036
4.87958

4.27470
3.73432
3.77318

5.73676
4.92458
4.38515

Tabela 5.4: Raios de HBT para três intervalos de KT usando a EoS LQCD.
Os dois primeiros intervalos são para energia incidente de 130 AGeV e o
último para energia incidente de 200 AGeV.
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Podemos ver, por meio dessas tabelas, que os valores dos parâmetros de
raio, para um mesmo intervalo de KT , não variam muito de uma equação de
estado para outra.

Figura 5.9: Parâmetros de raio pelas funções de correlação HBT e parâmetro
√
λ em função do momento médio transversal a energias de sN N = 130 GeV.
Os quadrados e estrelas pretas com as respectivas barras de erro são dados
das colaborações STAR [74] e PHENIX [76]. Os cı́rculos coloridos são os
resultados numéricos obtidos usando o NexSPheRIO. Os resultados correspondem às três EoS FOS, CEP e LQCD, são mostrados.
Na Fig. 5.9 apresentamos os resultados dos parâmetros de raio de HBT
Ro , Rs e Rl , 3 para energia de 130 AGeV, obtidos com o código NexSPheRIO
para as três EoS. Os pontos pretos com as respectivas barras de erro são
dados das colaborações STAR [74] e PHENIX [76]. Fizemos os cálculos
para os eventos 12% mais centrais para os intervalos de KT considerado pela
colaboração STAR [74] (0.125 < KT < 0.225 GeV/c, 0.225 < KT < 0.325
GeV/c e 0.325 < KT < 0.45 GeV/c), e para os eventos 30% mais centrais
3

Sendo: Ro ≡ Rout , Rs ≡ Rside e Rl ≡ Rlong
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para os intervalos de KT considerados pela colaboração PHENIX [76] (0.2 <
KT < 0.4 GeV/c, 0.4 < KT < 0.55 GeV/c e 0.55 < KT < 1.0 GeV/c).
Consideramos o mesmo tamanho do bin que as colaborações experimentais,
ou seja, 10 MeV/c e que o ângulo entre o par de partı́culas possa variar
entre 0 < θ < 2π. Quando calculamos os intervalos usados pela colaboração
STAR, usamos η = 0.5. Por outro lado, para os intervalos da colaboração
PHENIX usamos η = 0.35. Além disso, ﬁzemos a média dos valores de raios
Ro , Rs e Rl das partı́culas π + e π − em ambos os casos.
Lembramos que estamos usando um sistema de referência diferente nos
nossos cálculos (feitos no referêncial de centro de massa, c.m., da colisão)
do que o usado no ajuste experimental (LCMS). De modo que, usando a
parametrização da função de correlação como (4.49), possivelmente obteremos um valor diferente para a componente Rl do que seu valor medido, devido ao fato de que estamos assumindo que o par está em repouso (referencial
LCMS, Kl = 1/2(k1 + k2 ) = 0), quando na verdade não está, conforme
discutimos na seção 4.2.5. No entanto, ainda podemos discutir o efeito das
EoS sobre o mesmo, uma vez que todos os cálculos foram feitos no mesmo
referencial.
Para realizar esses cálculos, além dos parâmetros acima discutidos, consideramos ainda outros ingredientes, isto é, ﬁxamos a temperatura de desacoplamento em Tf0 = 128 MeV e consideramos condições iniciais ﬂutuantes, evento por evento. Geramos 200 eventos com o Nexus e ﬁzemos a
evolução hidrodinâmica dos mesmos, novamente considerando que a emissão
de partı́culas obedecesse à prescrição de Cooper-Frye. Apenas no ﬁnal do
cálculo ﬁzemos a média sobre esses eventos para calcular a função de correlação e ajustar os parâmetros de raio. Fizemos esses cálculos para as três
equações de estado de interesse, FOS, CEP e LQCD, com o intuito de analisar como seria o comportamento das mesmas e também veriﬁcar qual delas
melhor descreve os dados experimentais.
Na Fig. 5.9 os resultados correpondentes às três EoS podem ser comparados. Observa-se que no caso de Rl vs. KT todas as EoS conseguem descrever
o padrão dos dados de forma bastante razoável e os valores obtidos com a
EoS CEP são ligeiramente superiores aos obtidos com as EoS FOS e LQCD.
No caso de Rs vs. KT os resultados obtidos estão próximos aos dados experimentais das colaborações PHENIX e STAR, embora sejam pouco sensı́veis
às variações de KT , notamos uma tendência de produzir um raio menor do
que o medido experimentalmente para os três primeiros pontos, mas ainda
assim, com exceção do primeiro ponto, os valores são compatı́veis com os dados dentro de três incertezas experimentais para todas as EoS. No entanto,
no caso de Ro vs. KT , a EoS LQCD apresenta um acordo razoável com os
dados apenas em relação aos três pontos de menor momento médio, porém
não descreve a tendência geral dos dados experimentais, decrescendo mais
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lentamente com o aumento de KT , assim, apresenta valores de raio maiores
que os medidos experimentalmente. Já os raios calculados usando a EoS
CEP são maiores que os obtidos pelos colaborações experimentais, exceto no
primeiro ponto. O gráﬁco de λ em função de KT mostra que os resultados
numéricos por nós obtidos, espalham-se em torno dos dados experimentais,
e não obedecem a nenhum padrão.
Nas tabelas 5.5 e 5.6 podemos comparar os valores dos parâmetros de
raio Ro , Rs e Rl quando o ajuste é feito usando o termo cruzado Rol , descrito
na eq. (4.40), previamente discutido na seção 4.2.3, e sem usar esse termo.
Essas tabelas foram feitas para a EoS FOS. Podemos ver que a diferença é
bem pequena, em geral, na terceira ou quarta casa decimal. Devido a essa
diferença tão pequena, os nossos gráﬁcos foram feitos sem o uso do termo
cruzado.
KT (MeV)

Ro

Rs

0.125 < KT < 0.225
0.225 < KT < 0.325
0.2 < KT < 0.4
0.325 < KT < 0.45
0.4 < KT < 0.55
0.55 < KT < 1.0
0.125 < KT < 0.45
0.2 < KT < 1.0

5.52089
5.99879
5.01673
5.86139
5.50524
5.24699
6.02161
5.49973

4.31607
4.23842
3.70926
4.06301
3.82643
3.54654
4.10545
3.97998

Rl

Rol

6.95463 5.13959x10−4
6.48589 -3.86904x10−3
5.58060
0.00000
5.80814 -2.25819x10−3
5.12269 -8.87731x10−4
4.34896 6.74314x10−4
6.50508 4.92229x10−6
5.16457 1.99627x10−3

Tabela 5.5: Parâmetros de raio de HBT calculados para todos os intervalos
de KT usados pelas colaborações PHENIX e STAR, usando o termo cruzado
Rol . A equação de estado usada nesse ajuste foi a FOS.
√
Quando calculamos os parâmetros de raio Ro , Rs e Rl para energia sN N
= 200 GeV usamos os resultados experimentais da colaboração PHENIX [77]
para comparação. Fizemos os cálculos usando os eventos 30% mais centrais,
assumimos que o tamanho do bin seja 10 MeV/c, consideramos que o ângulo
entre o par de partı́culas possa variar entre 0 < θ < 2π e η = 0.35. Aqui
também, como no caso anterior, ﬁzemos a média dos valores de raios Ro , Rs
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KT (MeV)

Ro

Rs

Rl

0.125 < KT < 0.225
0.225 < KT < 0.325
0.2 < KT < 0.4
0.4 < KT < 0.55
0.4 < KT < 0.55
0.55 < KT < 1.0
0.125 < KT < 0.45
0.2 < KT < 1.0

5.52092
5.99809
5.01673
5.86128
5.50498
5.24656
6.02193
5.49979

4.31597
4.23845
3.70926
4.06305
3.82633
3.54628
4.10566
3.98056

6.95496
6.48642
5.58060
5.80776
5.12292
4.34887
6.50422
5.16345

Tabela 5.6: Parâmetros de raio de HBT calculados para todos os intervalos
de KT usados pelas colaborações PHENIX e STAR, sem usar o termo cruzado
Rol . A equação de estado usada nesse ajuste foi a FOS.

Figura 5.10: Parâmetros de raio de HBT ajustados e parâmetro λ em função
√
do momento médio transversal em energias de sN N = 200 GeV. Os quadrados pretos com as respectivas barras de erro são dados da Colaboração
PHENIX. Os cı́rculos coloridos são resultados numéricos obtidos usando o
NexSPheRIO. Estamos comparando as 103
três EoS FOS, CEP e LQCD nesses
gráﬁcos.

e Rl das partı́culas π + e π − . Esses resultados podem ser vistos na Fig. 5.10.
Para calcular os raios de HBT apresentados nessa ﬁgura ﬁxamos inicialmente a temperatura de desacoplamento em 128 MeV, usamos condições
iniciais ﬂutuantes e emissão tipo Cooper-Frye. Repetimos o mesmo processo
200 vezes para cada uma das três equações de estado, FOS, CEP e LQCD.
O objetivo novamente é observar o comportamento das mesmas e também
veriﬁcar qual delas melhor descreve os dados experimentais obtidos pela colaboração PHENIX.
A Fig. 5.10 mostra que os resultados numéricos obtidos para Rl vs.
KT , são os que descrevem melhor a tendência dos dados experimentais em
relação à KT . Novamente observamos que, para a maioria dos pontos, os
resultados obtidos com a EoS CEP estão ligeiramente acima dos resultados
obtidos usando as outras EoS. Podemos aﬁrmar que os resultados do gráﬁco
Rs vs. KT estão em razoável acordo aos resultados experimentais, mesmo
que o comportamento geral produzido por todas as EoS seja pouco sensı́vel
à variação de KT . Vemos uma tendência nos quatro primeiros pontos de
apresentarem valores menores para o raio do que o medido, para todas as
equações de estado. Ainda assim, os resultados estão compatı́veis, dentro
de três barras de erro. No caso de Ro vs. KT , vemos que todas as EoS
são pouco sensı́veis à variação de KT e fornecem valores maiores para Ro do
que os obtidos pela colaboração PHENIX, a menos do primeiro ponto obtido
usando a EoS LQCD. Também para energia de 200 GeV, o comportamento
de λ ﬂutua bastante em torno dos pontos experimentais, para todas as EoS,
sem apresentar um padrão deﬁnido.
Assim, com base nas Figs. 5.9 e 5.10 vemos que as três EoS apresentam
comportamento semelhante em relação aos dados experimentais de forma que
nenhuma delas consegue reproduzir exatamente o comportamento observado
nos dados, em todo o intervalo de KT . Vimos que os resultados obtidos
para Rl seguem o comportamento geral dos dados, decrescendo a medida
que KT aumenta, para todas as EoS. Os resultados para Rs são os que
melhor se aproximam dos dados experimentais do RHIC, mesmo que seu
comportamento seja pouco sensı́vel a KT . Já Ro apresentou comportamento
pouco sensı́vel a KT e, em geral, reproduziu valores de raio maiores que
os medidos pelas colaborações. Com base nesses resultados não podemos
concluir se o parâmetro de raio de HBT é ou não é muito sensı́vel a escolha
particular feita para a equação de estado.
Na próxima seção apresentaremos e discutiremos os resultados obtidos
para a função de correlação de pares de partı́cula-antipartı́cula. Nesse caso,
o estudo não está focado na equação de estado, mas em tentar reproduzir
usando simulação hidrodinâmica os resultados obtidos de forma analı́tica
[56, 58, 59].
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5.5

Correlação de pares de partı́cula-antipartı́cula

Nesta seção apresentaremos os resultados obtidos para a função de correlação
de pares de partı́cula-antipartı́cula. O objetivo desses cálculos é mostrar que
mesmo considerando cálculos hidrodinâmicos sem aproximação, esse tipo de
correlação pode ter intensidade signiﬁcativa, contradizendo o argumento da
referência [78]. Essa aﬁrma que, se fosse levado em conta um perﬁl de emissão
do meio quente e denso mais realista do que o utilizado nos cálculos analı́ticos
aproximados, ocorreria uma supressão muito grande do efeito, tornandoo desprezı́vel. Nos cálculos analı́ticos, em geral, foi utizada uma função
lorentziana para calcular a emissão temporal das partı́culas de modo a tornar
a emissão rápida e preservar a intensidade da função de correlação [56, 57,
58, 59, 60].
Para veriﬁcar se a crı́tica realmente se aplicava, calculamos a função de
correlação, agora usando o modelo hidrodinâmico tridimensional calculado
pelo NexSPheRIO. Fizemos a simulação numérica utilizando condições iniciais ﬂutuantes, evento por evento, considerando os eventos mais centrais (0%
- 5%) para colisões Au+Au para energia incidente de 200 AGeV. Além disso,
usamos também aqui a descrição de Cooper-Frye para o desacoplamento
das partı́culas, que entre os tipos de desacoplamento que o NexSPheRIO
comporta, é o mais rápido, pois, como vimos nos cálculos analı́ticos apenas
emissões mais abruptas tendem a preservar o sinal e intensidade da função
de correlação comprimida [59].
Em relação aos cálculos analı́ticos aproximados, feitos em [58, 59, 60], algumas diferenças em relação a eles tiveram que ser consideradas. Por exemplo, diferentemente do caso analı́tico aproximado, a velocidade de expansão
do ﬂuido não é radial e seu valor varia de ponto-a-ponto. Embora a emissão
usando critério de Cooper-Frye seja abrupta, ela não é instantânea, pois diferentes partes do ﬂuido atingem essa temperatura em tempos diferentes, assim
para comparar essa emissão de partı́culas com a emissão do tipo lorentziana,
vamos usar um certo intervalo de tempo ﬁnito, variável para cada partı́cula.
Além disso, não podemos ﬁxar o raio da região do ﬂuido onde acontece modiﬁcação da massa das partı́culas, como foi feito analiticamente. Todos esses
fatores inﬂuenciam a intensidade da função de correlação. E para ﬁnalizar,
usamos a mesma temperatura de desacoplamento, 128 MeV, nos dois casos,
tanto nos cálculos numéricos, como analı́tico aproximado.
Os resultados obtidos numericamente para a função de correlação backto-back podem ser vistos na Fig. 5.11, onde apresentamos os resultados
das amplitudes da função de correlação, isto é, C2 − 1 em termos da massa
modiﬁcada das partı́culas. Estamos usando três diferentes pares de espécies
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Figura 5.11: Amplitudes da função de correlação de pares de partı́culaantipartı́cula em função da massa modiﬁcada para π 0 (painel superior),
K + K − (painel central) e φ (painel inferior). Para fazer os gráﬁcos da esquerda foi usado apenas um evento, para os gráﬁcos da direita foi feita a
média sobre 200 eventos calculados pelo código hidrodinâmico NexSPheRIO.
de partı́culas para fazer esses cálculos: π 0 π 0 , K + K − e φφ. Os gráﬁcos da
esquerda mostram os resultados obtidos para cada uma dessas partı́culas
usando um único evento, os gráﬁcos da direita mostram os resultados obtidos
106

quando fazemos a média da função de correlação sobre 200 eventos. As barras
de erro mostram quais são os maiores e menores valores da intensidade da
função de correção. Podemos ver que a intensidade da função de correlação
é menor no caso de um único evento. A equação de estado utilizada para
ilustração nesses cálculos foi a EoS FOS.

Figura 5.12: Função de correlação de pares de partı́cula-antipartı́cula em
função da massa modiﬁcada para π 0 (painel superior - esquerda), K + K −
(painel superior - direita) e φ (painel inferior). Essas gráﬁcos foram calculados
usando a aproximação analı́tica discutida na seção 4.3.2.
Para melhor compararmos os resultados numéricos da Fig. 5.11 com os
resultados analı́ticos aproximados da Fig. 5.12 vamos considerar que a função
de emissão seja uma lorentziana e que a emissão ocorrendo em tempo ﬁnito
e diferente para cada espécie de partı́culas, isto é, para π 0 π 0 , Δt = 9 fm/c,
para K + K − , Δt = 7 fm/c e para φφ, Δt = 3 fm/c. Estes valores diferentes
para o tempo de emissão foram os que melhor aproximaram a intensidade da
função de correlação analı́tica aproximada dos valores de intensidade obtidos
numericamente, fazendo-se a média sobre 200 eventos. Isto mostra que a
emissão do tipo Cooper-Frye é equivalente a uma emissão em tempo ﬁnito e
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que partı́culas leves tem evolução hidrodinâmica mais lenta e demoram mais
para atingir a superfı́cie de desacoplamento. Nos nossos cálculos analı́ticos
estamos usando um único evento (par de partı́cula-antipartı́cula). Estamos
considerando expansão radial e velocidade de ﬂuxo u = 0.5.
O próximo passo em relação a esse tópico é implementar o código hidrodinâmico NexSPheRIO, a ﬁm de produzir resultados em termos de variáveis
que possam ser medidas experimentalmente, tais como o momento médio e
o momento relativo do par. Esse cálculos já foram realizados utilizando o
modelo analı́tico aproximado. Ainda não existem dados experimentais que
possam conﬁrmar a existência desse tipo de correlação.
Na próxima seção apresentaremos as conclusões dessa tese.
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Capı́tulo 6
Conclusão
Colisões de ı́ons pesados relativı́sticos são uma maneira de recriar, em laboratório, as condições que se acredita terem existido no universo primordial,
logo após o Big-Bang. A hidrodinâmica é uma das ferramentas comumente
usada para descrever de forma satisfatória a evolução dessa matéria criada
em colisões nos aceleradores. Para fazer os cálculos hidrodinâmicos alguns
ingredientes devem ser considerados, um deles é a equação de estado (EoS).
A EoS é uma equação termodinâmica que descreve a matéria sob um conjunto de condições fı́sicas. Ela fornece uma relação matemática entre duas ou
mais grandezas termodinâmicas, tais como temperatura, pressão, densidade
de energia e potencial quı́mico. Analisamos os efeitos de três diferentes EoS
para descobrir como as mesmas inﬂuenciam os resultados obtidos para observáveis fı́sicos. As equações de estado escolhidas correspondem a cenários
distintos, assim, seria esperado que as respostas hidrodinâmicas geradas por
cada uma delas fossem diferentes. Por exemplo, poderı́amos esperar que os
resultados obtidos usando uma EoS com transição de fase de primeira ordem
pudessem ser muito diferentes, quando comparados com os resultados obtidos
usando uma EoS ajustada pela QCD na rede, que apresenta um crossover
na região de altas temperaturas e potencial quı́mico pequeno (ou nulo).
Neste trabalho ﬁzemos um estudo sistemático dos efeitos das equações
de estado sobre alguns observáveis fı́sicos. Simulamos colisões Au+Au para
duas energias do Relativistic Heavy-Ion Collider (RHIC), 130 AGeV e 200
AGeV, para analisar os efeitos que as EoS produzem em alguns observáveis
fı́sicos, tais como distribuições de pseudo-rapidez e momento transversal,
ﬂuxo elı́ptico e parâmetros de raio estimados pelo efeito Hanbury-BrownTwiss (HBT). Os resultados que obtivemos sinalizam que as três EoS conseguem descrever os dados experimentais de maneira satisfatória. Embora
algumas diferenças sejam observadas, elas são, em geral, pequenas.
Para simularmos colisões de ı́ons pesados relativı́sticos precisamos gerar
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condições iniciais capazes de reproduzir as condições extremas presentes
nesses eventos. As condições iniciais usadas nos nossos cálculos hidrodinâmicos foram geradas pelo gerador de eventos Nexus. Esse gerador de eventos é
capaz de fornecer as distribuições de densidade de energia, número bariônico
e velocidade. Utilizamos condições iniciais ﬂutuantes, evento por evento, que
resultam em um número diferente de partı́culas produzidas em cada colisão.
A partir dessas condições iniciais, calculamos a evolução da matéria criada
na colisão, usando o código SPheRIO, que faz uso do método Smooth Particle
Hydrodynamics (SPH) para descrever o ﬂuxo de matéria. O desacoplamento
do sistema se dá por meio do mecanismo de Cooper-Frye, isto é, quando a
matéria formada na colisão atinge uma certa hiper-superfı́cie de temperatura
constante as partı́culas são emitidas.
Neste trabalho discutimos o modelo hidrodinâmico, o método SPH, as
condições iniciais e o critério de desacoplamento. Estudamos também as três
equações de estado de interesse: uma EoS com transição de fase de primeira
ordem com neutralidade local de estranheza (FOS), uma EoS baseada em
QCD na rede com transição de fase tipo crossover onde é feita uma parametrização fenomenológica para o ponto crı́tico (CEP) (nesse caso o ponto
crı́tico situa-se na região de potencial quı́mico bariônico (μB ) pequeno), e
uma terceira EoS que é um ajuste da QCD na rede com transição de fase
do tipo crossover, calculada para ρB = 0 (LQCD). Apresentamos também o
ﬂuxograma para ilustrar o funcionamento do código hidrodinâmico NexSPheRIO, e discutimos como é feito o ajuste de alguns ingredientes, tais como a
normalização e a temperatura de desacoplamento.
Apresentamos a discussão sobre ﬂuxo elı́ptico, correlação de partı́culas
idênticas e correlação de pares de partı́cula-antipartı́cula, bem como a sua
implementação no código hidrodinâmico.
Os resultados obtidos com o código hidrodinâmico NexSPheRIO, para
as três EoS (FOS, CEP e LQCD), são comparados aos dados experimentais
do RHIC. Vimos que no caso da distribuição de momento transversal, em
ambas as energias, todas as EoS descrevem bem os dados experimentais, especialmente no caso de janelas mais centrais. Para janelas periféricas essa
descrição é adequada até pT  2 GeV/c. Apresentamos os resultados do ﬂuxo
elı́ptico (v2 ) para algumas partı́culas identiﬁcadas (π, K, p e Λ) e para todas
as partı́culas carregadas para janelas de centralidade grandes (0% − 50% e
0% − 80%). Em ambas as situações, todas as EoS conseguem descrever de
forma razoável os dados experimentais do RHIC, especialmente na região de
momento transversal pequeno. Mesmo quando estudamos v2 em uma janela
pequena e central (0% − 5%), em duas situações, para todos os hádrons carregados e pions, observamos que o comportamento das três EoS se manteve,
ou seja, todas elas se adequam bem aos dados experimentais. Embora a EoS
LQCD se aproxime ligeiramente melhor dos dados, essa diferença é muito
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pequena.
Apresentamos os resultados da função de correlação de partı́culas idênticas
para pares de pı́ons (π ± π ± ) e dos parâmetros de raio de HBT e comparamos
esses com os dados experimentais do RHIC. Vimos que a função de correlação
é mais larga (e portanto o raio associado é menor) na direção side que nas
outras duas direções. Esse comportamento se repete para os dois intervalos de momento médio KT (0.125 < KT < 0.45 GeV/c e 0.2 < KT < 1.0
GeV/c) da energia 130 AGeV e também no intervalo de KT para energia
incidente 200 AGeV (0.2 < KT < 2.0 GeV/c). Quando comparamos os
parâmetros de raio de HBT, para as duas energias e três EoS, vimos que os
resultados obtidos para Rs estão compatı́veis com os dados experimentais,
embora não obedeçam o comportamento dos mesmos em relação ao momento
médio transversal KT . Os resultados para Ro não seguem o mesmo padrão
dos dados experimentais com respeito a KT e, além disso, seus valores estão
acima dos dados. Rl é o único que os resultados seguem o padrão dos dados
experimentais para todas as EoS.
Discutimos também os resultados numéricos da função de correlação de
pares de partı́cula-antipartı́cula e os comparamos como os resultados analı́ticos
previamente obtidos por nós. Analisamos o comportamento dessa função
de correlação para três espécies distintas de partı́culas: pares π 0 π 0 , φφ e
K + K − . Esse estudo foi feito para mostrar que intensidade das correlações
back-to-back é mantida mesmo em cálculos hidrodinâmicos, onde não existe
um perﬁl de emissão, garantindo que a mesma seja abrupta, como foi feito
no caso analı́tico aproximado.
Como perspectiva futura pretendemos usar o código hidrodinâmico
NexSPheRIO para estudar outros observáveis do RHIC, por exemplo, outros
componentes de Fourier do ﬂuxo vn , tais como ﬂuxo dirigido, v1 e ﬂuxo triangular v3 . Além disso, pretendemos estender seu uso para as energias do
LHC, para podermos calcular observáveis fı́sicos desse acelerador e, pretendemos introduzir os efeitos de viscosidade em nosso modelo a ﬁm de descrever
melhor os resultados dos observáveis.
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Apêndice A
Correlações back-to-back sistemas em expansão
Consideraremos que o sistema formado em colisões de ı́ons pesados a altas
energias sofra uma expansão radial. Para a função de emissão usaremos
uma parametrização hidrodinâmica não-relativı́stica [63, 64]. Nesse modelo
o meio quente e denso expande-se de maneira esfericamente simétrica, com
quadrivelocidade uμ = γ(1, v ), sendo
v = u

r
,
R

(A.1)

onde u é a velocidade média de expansão do sistema e R o raio do sistema.
Nas equações (4.69) e (4.70), também estão presentes os termos referentes à
distribuição de densidade local (nki,kj ≡ n(x, Ki,j )) e as funções relacionadas
ao parâmetro de compressão, cki ,kj = cosh[fki ,kj (x)] e ski ,kj = sinh[fki ,kj (x)].
O parâmetro de compressão no caso de uma fonte em expansão é escrito de
forma covariante como
μ
Ki,j
(x)uμ (x)
1
,
fki ,kj (x) = log
∗ν
2
Ki,j (x)uν (x)

(A.2)

sendo uμ (x) o vetor de ﬂuxo local no desacoplamento. As coordenadas de
quadrimomento relativo e médio dos pares envolvidos são deﬁnidas como
μ
(x) = kiμ − kjμ ;
qi,j

μ
Ki,j
(x) =


1 μ
ki + kjμ ,
2

(A.3)

onde kiμ , para i = ±1, ±2.
Para obtermos uma expressão analı́tica para a função de correlação realizamos duas aproximações: a primeira é considerar o limite de Boltzmann
112

da distibuição de Bose-Einstein


∗
)
n(x, Ki,j

μ
uμ (x) − μ(x)
Ki,j
≈ exp −
,
T (x)

(A.4)
1 e km

a outra aproximação é tomar o limite não-relativı́stico (v
do ﬂuxo o que leva a
/ q
1 .
i,j
∗μ μ ∼
Ki,j
u = m∗ +
.
Ki,j − mv (r) +
2m∗
4

1)

(A.5)

Usamos uma parametrização inspirada na hidrodinâmica para o potencial
quı́mico [63, 64]
μ(x)
μ0
r2
.
(A.6)
=
−
T (x)
T
2R2
Subtituindo (A.5) e (A.6) em (A.4) obtemos
⎧
/
2
/2 ⎫
.
.
⎪
ki + kj /2 − mur/R
ki − kj ⎪
⎬
⎨ r2
∗
∗
nk ,k (r) = n0 exp − 2 −
+
.
i j
⎪
2m∗ T
8m∗ T ⎪
⎭
⎩ 2R
(A.7)
Para pequenas mudanças na massa, ou seja, considerando que (m∗ − m) /m
∗
 i,j
 i,j − mv dentro das aproximações que estamos
1, e usando K
− m∗v = K
supondo, o fator de squeezing pode ser escrito, aproximadamente, como
μ
Ki,j
(x)uμ (x)
1
1
fki ,kj (r) = log
≈ log
∗ν
2
Ki,j (x)uν (x)
2



m
m∗


.

(A.8)

Essa aproximação mas permite considerar o parâmetro de squeezing como
independente das coordenadas, isto é, fki ,kj (r) = f0 e, consequentemente, os
termos em cosh(f0 ) ≡ c0 e sinh(f0 ) ≡ s0 podem ser retirados do integrando.
O procedimento equivale a desprezar os efeitos de ﬂow no parâmetro de
squeezing e permite a obtenção de resultados analı́ticos para as amplitudes
Gc (k1 , k2 ) e Gs (k1 , k2 ).
O procedimento que deve ser adotado para calcular as amplitudes caótica
e comprimida e, em seguida as funções de correlação:
a) Fazemos então a integração considerando o caso de dois volumes, ou
seja, uma região onde ocorre mudança de massa das quase-partı́culas (r < Rs )
e outra em que não há modiﬁcação de massa (r > Rs ). Para simpliﬁcar os
cálculos, multiplicamos os integrandos das integrais espaciais em (4.69) e
(4.70) pelo peso exp {−r2 /Rs2 } e estendemos a região de integração até o
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inﬁnito. Assim, o caso em que a mudança de massa ocorre em todo o volume
do sistema pode ser facilmente obtido a partir do caso de dois volumes, ao
ﬁnal.
b) Para as amplitudes caótica e comprimida, inicialmente, escrevemos a
integral em duas regiões separadas, sem alterar a sua forma, ou seja somamos
e subtraimos o integrando multiplicado pelo peso gaussiano,

Gc (k1 , k2 ) ≡

Ek1 ,k2



(2π)3

d3 r exp {−i(k1 − k2 ) · r}{exp {−r2 /Rs2 }[|c0 |2

n∗(k1 ,k2 ) + |s0 |2 (n∗(k−1 ,k−2 ) + 1)] + (1 − exp {−r2 /Rs2 })
[|c0 |2 n∗(k1 ,k2 ) + |s0 |2 (n∗(k−1 ,k−2 ) + 1)]}.

Gs (k1 , k2 ) ≡

Ek1 ,k2
(2π)3



(A.9)

d3 r exp {−i(k1 − k2 ) · r}{exp {−r2 /Rs2 }[s∗0 c0

n∗(k−1 ,k2 ) + c0 s∗0 (1 + n∗(k1 ,k−2 ) )] + (1 − exp {−r2 /Rs2 })
[s∗0 c0 n∗(k−1 ,k2 ) + c0 s∗0 (1 + n∗(k1 ,k−2 ) )].

(A.10)

c) O primeiro termos das equações (A.9) e (A.10) corresponde à integração
no interior da região onde ocorre mudança de massa, ou seja, no volume
onde ocorre modiﬁcação da massa das quase-partı́culas. O segundo termo é
integrado sobre a região restante, isto é, no volume do sistema em que não
acontece mudança de massa, ou seja, V −Vs . Na região onde não há mudança
de massa |c0 | = 1, |s0 | = 0 e n∗0 = n0 .
d) Com a interpretação do ı́tem c), o segundo termo de Gc (k1 , k2 ), passa
2
2
a ser escrito como {(1 − e{−r /Rs } )nk1 ,k2 }. O termo equivalente em Gs (k1 , k2 )
2
2
é nulo, pois (1 − e{−r /Rs } ) é multiplicado por s0 , que é zero fora da região
onde a massa é modiﬁcada.
Levando essa discussão em conta podemos escrever a amplitude caótica
como
Ek1 ,k2 (

(|c0 |2 + |s0 |2 )n∗0 Ikc1 ,k2 (Rs , R, T, m∗ )+
(2π)3
+ |s0 |2 Ikc1 ,k2 (Rs , ∞, ∞, m∗ ) − Ikc1 ,k2 (Rs , R, T, m)+
)
(A.11)
+ n0 Ikc1 ,k2 (∞, R, T, m) ,

Gc (k1 , k2 ) =
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onde deﬁnimos



Ikc1 ,k2 (Rs , R, T, m(∗) )

=


d3 r exp −r2 /Rs2 − i(k1 − k2 ) · r+


r2
[(k1 + k2 )/2 − mur/R]2 (k1 − k2 )2
.
− 2−
−
R
2m(∗) T
8m(∗) T
(A.12)

efetuando as integrações temos
( (k 2 + k 2 ) ρ2 
2
Ikc1 ,k2 (Rs , R, T, m∗ ) = (2πρ2∗ )3/2 exp − 1
− ∗ (k1 − k2 )+
4m∗ T
2
)

imu(k1 + k2 ) 2
(A.13)
+
2m∗ T R
( R2
)
s 
c
2 3/2
2

Ik1 ,k2 (Rs , ∞, ∞, m∗ ) = (2πRs ) exp − (k1 − k2 )
(A.14)
2
( (k 2 + k 2 ) ρ̃2 
2
c
2 3/2
Ik1 ,k2 (Rs , R, T, m) = (2π ρ̃ ) exp − 1
−
(k1 − k2 )+
4mT
2
imu(k1 + k2 ) 2 )
+
(A.15)
2mT R
( (k 2 + k 2 ) R̃2 
2
c
2 3/2
Ik1 ,k2 (∞, R, T, m) = (2π R̃ ) exp − 1
−
(k1 − k2 )+
4mT
2
imu(k1 + k2 ) 2 )
+
.
(A.16)
2mT R
onde

.
/
2
2
2
=
R
/m
u
1
+
m
+ Rs2 ;
ρ−2
∗
∗
.
/
2
−2
2
R∗ = R
1 + m/T u ;
.
/
R̃−2 = R−2 1 + m/T u2 ;
ρ̃−2 = R̃−2 + Rs2 .

(A.17)

Os resultados (A.13 - A.16)são obtidos para o caso de dois volumes. Para
o caso de um volume, ou seja, estendendo a região de massa modiﬁcada para
o volume total do sistema, tomamos Rs → ∞ sobrando apenas a intercecção
desse limite com a região delimitada pela forma gaussiana de raio R, ou seja


1
1
1
1
lim 2 = lim
+ 2 = 2
(A.18)
2
Rs →∞ ρ∗
Rs →∞
Rs R∗
R∗


1
1
1
1
lim 2 = lim
+
,
(A.19)
=
2
2
Rs →∞ ρ̃
Rs →∞
Rs R̃
R̃2
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e n0 → n∗0 . Usando esses limites, os termos Ikc ,k (Rs , R, T, m) e Ikc ,k (∞, R, T, m)
1 2
1 2
cancelam-se mutuamente, de forma que apenas os termos (A.13) e (A.14) sobrevivem. Assim, podemos escrever a amplitude caótica para um sistema
onde ocorre mudança de massa em todo o seu volume como
( (k 2 + k 2 ) R2 
2
exp − 1
|c0 | + |s0 |
− ∗ (k1 − k2 )+
3/2
(2π)
4m∗ T
2
(
)
))

2


imu(k1 + k2 ) 2
R
+
+|s0 |2 R3 exp − (k1 − k2 )2 .
(A.20)
2m∗ T R
2

Gc (k1 , k2 ) =

E(k1 ,k2 ) (

2

2



n∗0 R∗3

Analogamente, a amplitude comprimida é escrita como,
Gs (k1 , k2 ) =

E(k1 ,k2 ) (

2|s0 ||c0 | I(sk1 ,k2 ) (Rs , ∞, ∞, m∗ ) +
)
∗ s
+ |s0 ||c0 |n0 I(k1 ,k2 ) (Rs , R, T, m∗ ) .
(2π)3

(A.21)

Essas integrais são idênticas as que foram calculadas anteriormente, de modo
que já sabemos o seu resultado, assim a amplitude comprimida Gs (k1 , k2 ),
no limite Rs → ∞, é

/
E(k1 ,k2 ) (
R2 .
3



2|s0 ||c0 |R exp −
+ |c0 ||s0 |n∗0 R∗3
k1 − k2
Gs ( k 1 , k 2 ) =
3/2
(2π)
2
( (k 2 + k 2 ) R2 
imu(k1 + k2 ) 2 ))
2
× exp − 1
.
− ∗ (k1 − k2 ) +
4m∗ T
2
2m∗ T R
(A.22)
A amplitude de partı́cula única, ou seja, o espectro de cada uma das
partı́culas, pode ser calculada a partir de equação (A.20), ﬁxando k1 = k2 =
ki ,

Gc (ki , ki ) = N (ki ) =

E(ki ,ki ) (
(2π)3/2


|c0 |2 + |s0 |2 n∗0 R∗3

)

k 2 .
R2 m2 u2 /
2 3
+
|s
.
× exp − i
|
R
1− ∗
0
2m∗ T
m∗ T R 2

(A.23)

Agora, usando as amplitudes (A.20) (A.22) e (A.23) podemos escrever
a função de correlação comprimida para pares de partı́cula-antipartı́cula
substituindo essas expressões em (4.56). Como estamos considerando que
o momento das partı́culas é anti-paralelo, não existe contribuição vindo de
Gc (k1 , k2 ), então
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Cs (k1 , k2 ) = Cs (k, −k)
=1 +

|Gs (k, −k)|2
|Gs (k, −k)|2
=1+ 
2 .
Gc (k, k)Gc (−k, −k)


Gc (k, k)

Estamos usando que Gc (k, k) = Gc (−k, −k).
A função de correlação que utilizamos nos cálculos analı́ticos de BBC é
dada por
2n∗0 R∗3 exp {−k 2 /2m∗ T } + R3
Cs (k, −k) = 1 + |c0 s0 |
n∗0 R∗3 (|c0 |2 + |s0 |2 ) exp {−k 2 /2m∗ T∗ } + R3 |s0 |2

2

2

× |F̃ (ωk + ω−k )|2 .

(A.24)

Onde levamos em conta que a emissão ocorra em tempo ﬁnito, neste caso
a nossa função de correlação passa a assumir a forma abaixo, onde, as partes
temporal e espacial da função de correlação são desacopladas uma da outra.
Os cálculos acima discutidos podem ser vistos em maiores detalhes na
minha dissertação de mestrado [65].
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