Introducere
Unul din cele mai noi �i mai dinamice ramuri ale Fizicii nucleare este Fizica
nuclear� relativist�. În anul 1948, Freier �i colaboratorii s�i au descoperit componenta de
ioni grei relativi�ti a radia�iei cosmice primare. Atunci s-au pus bazele acestei noi ramuri
a Fizicii nucleare �i s-au stabilit unele din caracteristicile sale de baz�. Dificult��ile
deosebite legate de stabilirea caracteristicilor fasciculelor de raze cosmice �i statisticii
s�race nu au permis dezvoltarea deosebit� a domeniului. Progresele �tiin�ifice
remarcabile realizate în urm�toarele dou� decenii care au urmat descoperirii componentei
de ioni grei relativi�ti, precum �i dezvolt�rile tehnologice deosebite din aceea�i perioad�,
au permis apari�ia unor noi acceleratori de particule sau de ioni grei, iar energiile asociate
au devenit din ce în ce mai mari. Intrarea în func�iune a primelor sisteme de accelerare
pentru ioni grei relativi�ti, începînd cu anul 1970, a dat un impuls nou acestui domeniu,
f�cându-l unul din cele mai dinamice �i mai bogate în informa�ii asupra structurii
materiei �i evolu�iei Universului.
Primul sistem de accelerare pentru ioni grei relativi�ti a intrat în func�iune în
anul 1970 la Institutul Unificat de Cercet�ri Nucleare (IUCN) de la Dubna (fosta
U.R.S.S., în Rusia, în prezent). În cei aproape 30 de ani care au urmat acestui moment
studiile de Fizic� nuclear� relativist� au cunoscut o dezvoltare deosebit�, performan�ele
sistemelor de accelerare �i cele ale sistemelor de detec�ie crescând continuu. Ast�zi pot fi
accelerate nuclee cu numere de mas� mai mari de 200 la energii de 150-200
GeV/nucleon, în sistemul laboratorului, �i pot fi detectate simultan câteva mii de
particule. De aceea, gama fenomenelor puse în eviden�� este extrem de divers� �i foarte
bogat� în informa�ii, eviden�iindu-se rolul Fizicii nucleare relativiste de punte de
leg�tur� între Fizica nuclear� clasic�, Fizica particulelor elementare �i Cosmologie.

Fizicienii români, implica�i în activitatea de cercetare �tiin�ific� din domeniu la
IUCN Dubna, au participat la deschiderea domeniilor de cercetare specifice Fizicii
nucleare relativiste, înc� din anul 1970. Acest statut de pionieri ai domeniului,
importan�a

acestuia,

bog��ia

informa�iilor,

deschiderile

oferite,

profunzimea

conexiunilor cu alte domenii, precum �i contribu�iile fizicienilor români la dezvoltarea
acestuia, au determinat introducerea cursului de Fizic� nuclear� relativist�, în anul
universitar 1990-1991, pentru studen�ii din anul V care se specializau în domeniul Fizicii
nucleare �i Fizicii particulelor elementare. În cadrul programei actuale a sec�iei de
Fizic� acesta face parte din pachetul de cursuri op�ionale pentru studen�ii din anul IV
care doresc s� se specializeze în domeniul Fizicii nucleare �i Fizicii particulelor
elementare. Prin introducerea acestui curs, Catedra de Fizic� atomic� �i nuclear� a
Facult��ii de Fizic� din Universitatea Bucure�ti se num�r� printre pu�inele din lume
care au inclus un astfel de curs în programele lor �i pot oferi studen�ilor informa�ii
directe din domeniul Fizicii nucleare relativiste.
Pentru facilitarea în�elegerii corecte �i cât mai profunde a domeniului s-a realizat
un manual pentru probleme legate de seminariile �i lucr�rile de laborator asociate
cursului, tip�rit în anul 1999 în Editura Universit��ii Bucure�ti, precum �i prezentul curs.
Ele vin s� acopere un gol absolut în literatura româneasc� de specialitate, fiind,
totodat�, unele din pu�inele din literatura de specialitate din lume.
Deoarece Fizica nuclear� relativist� folose�te termeni specifici din toate
domeniile Fizicii nucleare, pentru parcurgerea lui sunt necesare cuno�tin�e de baz� din
aceste domenii. Acolo unde s-a considerat c� actuala structur� a programei sec�iei de
Fizic� a Facult��ii de Fizic� din Universitatea Bucure�ti nu acoper� toate cuno�tin�ele
necesare, s-a f�cut o scurt� prezentare a ideilor fundamentale, ceea ce, sper�m, va facilita
în�elegerea tuturor problemelor abordate.
Cursul a fost structurat pe 4 p�r�i mari. S-a ales aceast� structur� pentru a se
permite o abordare corect� a problemelor majore ale Fizicii nucleare relativiste. Aceste
p�r�i sunt: (i) Mijloace �i metode experimentale în Fizica nuclear� relativist�; (ii)
M�rimi fizice cu semnifica�ie dinamic� în ciocniri nucleare relativiste; (iii) Modelarea
dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste; (iv) St�ri anomale �i tranzi�ii de faz� în
materia nuclear�.

Atragem aten�ia c�, de�i cursul este împ�r�it în patru p�r�i, numerotarea
capitolelor se face în continuare, f�r� separare pe p�r�i.
În prima parte sunt prezentate principalele tipuri de acceleratori folosi�i la
sistemele de accelerare pentru ioni grei relativi�ti. Sunt prezentate succint principalele
sisteme de accelerare folosite pân� în prezent în experimente de Fizic� nuclear�
relativist�. Se acord� aten�ie celor mai noi sisteme de accelerare folosite pentru studiul
ciocnirilor nucleare relativiste, sistemele de tip “collider”, avându-se în vedere intrarea în
func�iune, la sfâr�itul anului 1999, a sistemului de la Laboratorul Na�ional Brookhaven
din SUA [Brookvaven National Laboratory (BNL), Upton, New York] �i, la jum�tatea
primului deceniu al secolului urm�tor, a celui de la Centrul European de Cercet�ri
Nucleare de la Geneva, Elve�ia [Centre Européen des Reserches Nucléaires (CERN)].
Sistemul de la BNL poart� numele de Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC), adic�
“Collider-ul de Ioni Grei Relativi�ti”. Cel de la CERN se nume�te Large Hadron
Collider (LHC), adic� “Collider-ul Mare de Hadroni”.
Tot în aceast� parte sunt prezentate principiile de func�ionare �i caracteristicile de
baz� ale unor detectori mai des folosi�i în experimente de Fizic� nuclear� relativist�.
Unele din sistemele de detectori care au permis ob�inerea de informa�ii fundamentale în
domeniul ciocnirilor nucleare relativiste sunt prezentate, de asemenea, în aceast� parte a
lucr�rii.
Diferitele tipuri de detectori �i sistemele de detec�ie în care sunt incluse permit
ob�inerea de informa�ii experimentale asupra unei anumite game de m�rimi fizice care
pot con�ine informa�ii cinematice �i dinamice importante. De aceea, în partea a II-a a
cursului sunt incluse cuno�tin�e despre cele mai importante m�rimi fizice determinate în
experimente de Fizic� nuclear� relativist�. Sunt abordate aspecte legate de num�rul de
participan�i în interac�ie �i spectatori la aceasta, multiplicit��ile diferitelor tipuri de
particule generate în ciocniri nucleare relativiste, sec�iunile eficace de ciocnire �i
producere de diferite tipuri de particule, caracteristicile spa�io-temporale ale sursei de
particule, distribu�iile unghiulare �i de impulsuri ale particulelor detectate etc.
Informa�iile dinamice con�inute în aceste m�rimi fizice sunt folosite pentru
descrierea dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste �i ultrarelativiste. Ipotezele folosite în
mod curent în astfel de model�ri ale dinamicii, conceptele fundamentale, ierarhizarea

modelelor în func�ie de t�ria conceptelor folosite, domeniul de energii pe care se pot
folosi �i gama predic�iilor confirmate experimental sunt incluse în partea a III-a a
cursului. Sunt prezentate, pe scurt, modele de baz� folosite în studiul dinamicii ciocnirilor
nucleare relativiste.
O problem� fundamental� a Fizicii nucleare relativiste este cea a observ�rii unor
st�ri noi ale materiei nucleare, st�ri similare cu cele care au urmat, în evolu�ia
Universului, “Exploziei primordiale” (“Big Bang”). Una din cele mai interesante �i mai
importante este plasma de cuarci �i gluoni. De aceea, ultima parte a cursului este
consacrat� prezent�rii unor st�ri anomale observate în materia nuclear� format� prin
ciocniri nucleare relativiste, considera�iilor termodinamice referitoare la tranzi�iile de faz�
�i prezent�rii unor caracteristici importante ale unor tipuri de tranzi�ii de faz� observate
pân� în prezent în materia nuclear�. O aten�ie deosebit� se va acorda tranzi�iei de faz� la
plasma de cuarci �i gluoni. De observarea f�r� ambiguit��i a acestei st�ri a materiei sunt
legate cele mai mari speran�e ale Fizicii nucleare relativiste. Prin descoperirea plasmei
de cuarci �i guloni �i stabilirea propriet��ilor fundamentale se va confirma în mod clar
statutul Fizicii nucleare relativiste de punte de leg�tur� între Fizica nuclear� “clasic�”,
Fizica particulelor elementare �i Cosmologie.
Multe din no�iunile introduse în curs �i o parte din concluziile acestuia se bazeaz�
pe activitatea de cercetare �tiin�ific� a autorilor, activitate derulat� de-a lungul a mai mult
de dou� decenii. Principalele lucr�ri sunt legate de datele experimentale ob�inute în
cadrul colabor�rii SKM 200 de la IUCN Dubna, precum �i de activit��ile de cercetare din
cadrul colabor�rii BRAHMS de la BNL. O bun� parte din aceast� munc� de cercetare s-a
derulat în cadrul unor grant-uri acordate, de-a lungul anilor, de c�tre Ministerul
Înv���mântului �i �tiin�ei, Ministerul Educa�iei �i Înv���mântului, Ministerul Educa�iei
Na�ionale - prin Consiliul Na�ional al Cercet�rii �tiin�ifice Universitare,

Agen�ia

Na�ional� pentru �tiin��, Tehnologie �i Inovare �i Academia Român�. Tuturor acestor
institu�ii, sincere mul�umiri!
Cursul poate fi util tuturor celor care doresc s� se ini�ieze în acest fascinant
domeniu, precum �i doctoranzilor care au teme din domeniu. El este rodul muncii de
cercetare men�ionate �i a unui deceniu de predare a cursului studen�ilor Facult��ii de
Fizic� din Universitatea Bucure�ti.

În munca lor, autorii au fost sprijini�i de to�i membrii grupului de Fizic� nuclear�
relativist� de la Catedra de Fizic� atomic� �i nuclear� a Facult��ii de Fizic� din
Universitatea Bucure�ti. Asist.univ.drd. Radu Zaharia �i doctoranzii Ion Sorin Zgur� �i
Daniel Felea, membrii ai grupului, au acordat un sprijin deosebit în realizarea figurilor
din text. Studen�ilor din anul V INPE, anul universitar 2000-2001, sincere mul�umiri
pentru sugestiile privind introducerea de aspecte noi în curs! Tuturor, sincere mul�umiri!

