Capitolul al XII-lea
Modele clasice
XII.1. Considera�ii generale
Modelele dinamice clasice consider�, pentru descrierea dinamicii ciocnirilor nucleare
relativiste un sistem cu un num�r de grade de libertate fixat. Num�rul gradelor de
libertate este dat de suma dintre numerele de mas� ale nucleelor care se ciocnesc,
anume: A = AP+AT. Starea unui sistem la un moment dat este descris� printr-un punct
într-un spa�iu 6-dimensional (spa�iul fazelor) . Probabilitatea de a g�si sitemul într-un
punct din spa�iul fazelor ( r, p ) la momentul t, în elementul de volum dΓ, este dat� de
rela�ia:
dP = ρ (r 1 ,..., r A ; p 1 ,..., p A ; t )dΓ

.
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Aici, ρ (r 1 ,..., r A ; p 1 ,..., p A ; t ) este o func�ie de distribu�ie de A corpuri �i este o solu�ie a
ecua�iei Liouville clasice care descrie un ansamblu microcanonic:
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Acest tip de ecua�ie se ob�ine dintr-o ecua�ie Hamilton de forma:
∂ρ
= {H , ρ }
∂t

,
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atunci când {H,ρ} = 0

Ecua�ia Liouville clasic�, pentru un ansamblu microcanonic, la echilibru, are forma
urm�toare:

�
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ρ = cδ E − H r 1 ,..., r A ; p1 ,..., p A
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,
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unde c este o constant�.
În dezvoltarea modeleor clasice se are în vedere faptul c� pentru ciocniri nucleare la
energii joase �i intermediare se poate considera c� for�ele nucleare pot fi separate în dou�
p�r�i importante. Cele dou� p�r�i pot fi legate de interac�iile de distan�� lung�, respectiv,
de interac�iile de distan�� scurt�. În prim� parte se presupune o interac�ie “clasic�”
mediat� de un câmp mezonic repulsiv de tip vectorial. Cea de a doua parte include un
câmp atractiv de tip “sigma”, care ia în considerare schimbul de doi pioni între nucleoni
[1,2,4,32,33]. Sunt incluse aici, de asemenea, corela�iile stocastice de distan�� scurt�.
Pentru multe din modele clasice se consider� c� este permis� interac�ia simultan� a mai
multor nucleoni �i c� aceasta poate fi descris� printr-un poten�ial de interac�ie explicit.
Pentru astfel de modele se folosesc ecua�ii newtoniene, ceea ce face ca descrierea
mi�c�rilor nucleonilor s� se fac� în termenii traiectoriilor �i for�elor clasice [14,55-58].

XII.2. Câteva modele clasice folosite în Fizica nuclear� relativist�
Unul din primele modele clasice [55] folose�te ecua�ii de mi�care nerelativiste cu
considerarea unor for�e de interac�ie de dou� corpuri între to�i nucleonii. În acest model
se neglijeaz� spinii nucleonilor �i nu se ia în considerare producerea de mezoni. Nu se
face nici o ipotez� asupra st�rii de echilibru termodinamic pentru sistemul considerat.
Poten�ialul de interac�ie considerat într-un astfel de model poate s� aib� forme diferite. În
forma sa ini�ial� modelul folosea un poten�ial central clasic care lua în considerare
interac�ia fiec�rui nucleon cu ceilal�i (A-1) nucleoni. Acest poten�ial includea un poten�ial
de tip Yukawa cu termen atractiv �i termen repulsiv. Modelul propus poate fi folosit atât
pentru ciocniri centrale, cât �i pentru ciocniri periferice. Principalele rezultate ale unui
astfel de model sunt legate de efectele de evaporare, distribu�ii unghiulare, densitate
nuclear�, fenomene de fuzionare/reunire (“coalescence”), vitez� de curgere �.a. Poate fi
folosit cu rezultate bune pentru ciocniri nucleu-nucleu la energii de câteva sute de
MeV/nucleon.

Indiferent de parametriz�rile folosite trebuie avut� în vedere realizarea unui compromis
între reproducerea sec�iunii eficace diferen�iale la θCM=90o – care are influen�� asupra
transferului de impuls transversal – pentru ciocniri neutron-proton �i ob�inerea unor
nuclee stabile �i energiile lor de leg�tur�.
Compararea direct� cu sec�iunile eficace diferen�iale experimentale este dezavantajoas�
datorit� fenomenelor de difrac�ie care pot avea loc �i existen�ei unor efecte cuantice,
neincluse în modele clasice, în general . Modelul prezentat în lucrarea [55] nu include,
de asemenea, astfel de efecte.
În unele modele de tipul celui propus în lucrarea [55] – cunoscute �i ca modele de for�e
newtoniene – nucleele sunt considerate ansambluri de neutroni �i protoni distribui�i
aleator într-o sfer� de raz� R=roA1/3. Pentru evitarea “evapor�rii” nucleonilor cu cantit��i
mari de energie, datorit� p�r�ii repulsive a poten�ialului Yukawa, este necesar�
introducerea unor t�ieri pentru pozi�iile relative dintre nucleoni. Se consider�, în cele
mai multe situa�ii de inters c� ro este o limit� rezonabil� [58]. Trebuie men�ionat c�
fenomenul de evaporare exist� chiar dac� se fac aceste t�ieri. De asemenea, în modelele
de for�e newtoniene se ia în considerare faptul c� nucleonii au impulsuri Fermi aleatoare.
Unele modele de for�e newtoniene folosesc cinematic� relativist� �i încearc� tratarea
exact� a împr��tierilor multiple [56]. Prin introducerea mi�c�rii Fermi pentru nucleonii
din ambele nuclee care se ciocnesc sunt descrise, în mod corect, spectrele inclusive ale
protonilor produ�i în ciocniri centrale nucleu-nucleu. Nici acest tip de model clasic nu
poate descrie producerea de alte particule (mezoni, nuclee u�oare). Nu poate fi folosit
pentru descrierea unor ciocniri periferice, iar rezultatele ob�inute pot fi afectate, pentru
ciocniri centrale, de efectele de declan�are a sistemului de detectori.
În unele modele clasice se propune simularea numeric� a unei ciocniri nucleu-nucleu, la
o energie dat� [58]. Se fixeaz� un parametru de ciocnire, iar nucleele sunt considerate
ansambluri de neutroni �i protoni distribui�i aleator într-o sfer� de raz� R=roA1/3.
Limitarea “evapor�rii” nucleonilor cu cantit��i mari de energie, datorit� p�r�ii repulsive a
poten�ialului Yukawa, este f�cut� prin introducerea unor t�ieri pentru pozi�iile relative
dintre nucleoni. Limita aleas� este ro. Nucleonii au impulsuri Fermi aleatoare. Pentru
realizarea simul�rii numerice a nucleelor care se ciocnesc le sunt atribuite impulsurile
corespunz�toare, în sistemul centrului de mas�, energiei de ciocnire, parametrului de

impact �i numerelor lor de mas�. Trecerea la sistemul centrului de mas� se face prin
transform�ri Galilei. Rezolvarea ecua�iilor Newton se face pentru un sistem de A=AP+AT
nucleoni. Se ia în considerare existen�a unui efect de evaporare. La integrarea ecua�iilor
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energiei. Prin ipotezele sale modelul permite descrierea evolu�iei în timp a interac�iei �i
punerea în eviden�� a unor fenomene interesante legate de curgerea hidrodinamic� a
materiei nucleare, cum ar fi cele de “împro�care lateral�” (“side-splash”) �i de salt
(“bounce-off”). D� acorduri bune cu rezultatele experimentale pentru ciocniri nucleunucleu la energii sub 1 A GeV.
În încercarea de a explica anumite fenomene observate experimental, de-a lungul primei
perioade a etapei sistemelor de accelerare, au fost propuse modele care luau în
considerare tipuri de mecanisme de reac�ie specifice interac�iilor directe la energii joase.
Un astfel de model este cel care folose�te un mecanism de “knock-out” [59,60]. Modelul
se bazeaz� pe ipoteza c� anumite regiuni cinematice din spectrul protonilor produ�i în
ciocniri nucleu-nucleu la energii intermediare �i mari rezult� din împr��tieri simple ale
nucleonilor din regiunea de suprapunere a nucleelor care se ciocnesc. Datorit� absen�ei
împr��tierilor suplimentare pentru ace�ti protoni nu apare fenomenul de termalizare pe
direc�ii perpendiculare pe direc�ia de mi�care a nucleelor din fasciculul incident, în
sistemul centrului de mas� nucleu-nucleu. În plus, protonii care provin din interac�ie
direct� prin mecanism de “knock-out” au energie cinetic� mare [61,62].
Descrierea regiunii de energie mare a spectrului protonilor se poate face, în aceste
ipoteze, cu ajutorul unei rela�ii de forma urm�toare:
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În rela�ia (III.5) σ PT este sec�iunea eficace total� nucleu-nucleu la energia la care are loc
ciocnirea considerat�, N PT este num�rul de împr��tieri de “knock-out” pe fiecare
ciocnire, ponderat pe parametrul de ciocnire,
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Mecanismul de ciocnire de tip “knock-out” se poate folosi pentru descrierea rezultatelor
experimentale ob�inute în ciocniri nucleu-nucleu care au loc la energii pân� la 800 A
MeV.
Trebuie ar�tat c�, de�i mecanismul de ciocnire de tip “knock-out” implic� energii de
ciocnire pe nucleon la care împr��tierea nucleon-nucleon este neimportant� sau este
interzis� din punct de vedere cinematic, utilitatea modelului este dat� de faptul c� protonii
de “knock-out” dau informa�ii asupra unor st�ri de neechilibru din regiunea de
suprapunere a nucleelor care se ciocnesc, precum �i asupra materiei nucleare din
vecin�tatea acesteia. De asemenea, corela�iile dintre protoni sunt sensibile la cinematica
mecanismului de “knock-out”, cu deosebire cele de doi protoni. De aceea, ele pot fi
folosite la separarea experimental� a protonilor dup� tipul de împr��tiere (împr��tiere
simpl� sau împr��tiere multipl�). În cazul ciocnirilor nucleu-nucleu la energii la care
împr��tierea inelastic� devine important� compararea predic�iilor modelului cu
rezultatele experimentale devine dificil� sau imposibil� (în func�ie de energia incident� �i
de procesele care au loc în regiunea de suprapunere).

XII.3. Poten�iale folosite în modele clasice
pentru ciocniri nucleare relativiste
Printre poten�ialele folosite se num�r� �i unul care ia în considerare diferite interac�ii de
dou� corpuri �i este format din 4 termeni, anume: interac�ie tare (descris� de un poten�ial
Yukawa, VY), interac�ie local� (poten�ial de tip Skyrme, Vl), interac�ie coulombian�,
VCoul, interac�ie dependent� de impuls, Vp. Poten�ialul total se poate scrie astfel:
V = VY + Vl + VCoul + V p

.
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Formele unora dintre poten�iale folosite în rela�ia anterioar� sunt:
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Termenul Yukawa se introduce, de obicei, pentru a îmbun�t��ii propriet��ile
interac�iei la suprafa�a nucleului. Acestea sunt importante pentru descrierea proceselor de
fragmentare.
Trebuie men�inat faptul c� exist� mai multe moduri de rezolvare a problemei
interac�iei care are loc. Ele depind �i de forma func�iei de stare �i de tipurile de interac�ii
considerate. Astfel, se poate aproxima func�ia de stare (de und�) pentru interac�ia a doi
nucleoni prin o expresie care s� includ� forme Gauss, în aproxima�ia impulsului. În acest
caz, se poate scrie:
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Pentru o astfel de func�ie de stare termenul de interac�ie de tip Skyrme include un
poten�ial de mai multe corpuri care poate determina repulsii între nucleoni pentru
densit��i nucleare mari. Acest poten�ial este de forma urm�toare:
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La determinarea valorilor lui V01 �i V02 se folosesc unele propriet��i ale materiei nucleare
în stare fundamental�. Cele mai folosite sunt energia de leg�tur� (-16 MeV) �i densitatea
nuclear� normal� (ρ=ρo=0.17 Fm-3).
Parametrul γ care apare în al doilea termen al rela�iei (III.12) are valori diferite în func�ie
de tipul de ecua�ie de stare. El este introdus pentru a fixa compresibilitatea materiei
nucleare în stare fundamental�. De exemplu, pentru o ecua�ie de stare “moale” (“soft”)
se consider� o compresibilitate a materiei nucleare în starea fundamental� K=200 MeV,
ceea ce determin� un parametru γ=7/6. În cazul unei ecua�ii de stare “tari” (“hard”)

valoarea cea mai folosit� a parametrului γ este γ=2, ceea ce implic� o compresibilitate a
materiei nucleare în starea fundamental� K=380 MeV.
Exist� numeroase alte tipuri de poten�iale �i parametriz�ri folosite în studiul
ciocnirilor nucleare la energii intermediare �i înalte. Unele dintre ele sunt legate �i de alte
tipuri de modele ale mecanismelor de ciocnire �i vor fi discutate în capitolele urm�toare.
Altele pot fi g�site în referin�ele bibliografice date în curs.

XII.4. Câteva remarci finale
În folosirea modelelor clasice pentru descrierea dinamicii ciocnirilor nucleare la
energii intermediare �i înalte exist� unele rezultate de interes în cunoa�terea propriet��ilor

�i structurii materiei nucleare aflate în condi�ii de densitate �i temperatur� diferite. Aceste
rezultate sunt legate de faptul c� exist� posibilitatea ca în acest mod s� se produc� o
apropiere de solu�ia pentru problema a n corpuri în interac�ie. Se pot studia, de
asemenea, efectele miezului repulsiv asupra comport�rii suprafe�ei nucleare �i
propriet��ilor materie nucleare aflate la diferite densit��i �i temperaturi. Un alt rezultat
important al folosirii modelelor clasice în studiul mecanismelor de ciocnire la energii
intermediare �i înalte este legat de posibilitatea studierii efectelor de retrardare.
Pe lâng� succesele men�ionate, modelele clasice folosite în studiul dinamicii ciocnirilor
nucleare la energii intermediare �i înalte, cu deosebire cele de for�e newtoniene clasice,
prezint� unele dezavantaje. Cele mai importante sunt cele determinate de faptul c�
poten�ialele clasice dau o aproxima�ie s�rac� a propriet��ilor împr��tierii nucleonnucleon �i leg�turii nucleare. De asemenea, exist� dificult��i la realizarea unor
generaliz�ri relativiste.
Concluzia la descrierea folosirii modelelor clasice pentru descrierea dinamicii ciocnirilor
nucleare la energii intermediare �i înalte este aceea c� aceste modele descriu cu succes
par�ial interac�iile ionilor grei la energii intermediare.

