Capitolul al XV-lea
Modele termodinamice
XV.1. Consideraţii generale asupra primelor modele termodinamice
Modelele termodinamice pentru descrierea dinamicii ciocnirilor nucleare
relativiste sunt modele fenomenologice. Ele se bazează pe “aspectele termodinamice”
conţinute în datele experimentale. Ele sunt dezvoltări ale unor modele anterioare folosite
pentru descrierea ciocnirilor nucleon-nucleon şi nucleon-nucleu la energii înalte.
Termodinamica interacţiilor tari se bazează pe idealizări. Primele încercări de a da o
descriere termodinamică proprietăţilor materie hadronice înalt excitate se bazează pe o
idee a lui Heisneberg din anul 1936 [102]. El a considerat că, pe baza aspectelor noi
introduse de către Enrico Fermi în teoria scalară a dezintegrării β , se poate trata
producerea multiplă de particule în ciocniri proton-proton la energii înalte. Heisenberg
considera că, pentru energii mai mari decât o anumită energie critică, ar putea avea loc
procese explozive în care se produc particule noi. Aceste procese apar în cioconirile la
energii înalte dintre doi nucleoni (protoni) contractaţi Lorentz. Diamaetrul fiecărui “disc”
rezultat din contracţia Lorentz este determinat de raportul
raportul

1
, iar grosimea este dată de
mπ

1
, unde γ este factorul de contracţie Lorentz În urma procesului exploziv se
γmπ

formează un pachet de unde foarte dens care reprezintă suprapunerea unui număr foarte
mare de stări într-un volum mic. În urma extinderii spaţiale apare o puternică disipare de
energie şi se produc particule noi. Heisenberg a încercat şi o abordare hidrodinamică a
interacţiilor proton-proton despre care se va discuta la capitolul consacrat modelelor

hidrodinamice. Insuficienţele modelului propus de Heisenberg – legate de interacţiile în
stare finală ale particulelor generate (mezoni şi nucleoni, conform teoriei forţelor
nucleare, recent dezvoltate la momentul respectiv) - au fost considerate de către Lewis,
Oppenheimer şi Wouthuysen [103]. Ei tratează într-o aproximaţie semiclasică interacţia
dintre câmpul mezonic şi câmpul nucleonic. Modelul propus de ei conducea la distribuţii
unghiulare izotrope în sistemul centrului de masă şi dădea relaţii de legătură între
multiplicitatea particulelor generate şi energia protonului (nucleonului) incident de
formele următoare:
n∝E
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în sistemul laboratorului , (III.73)

2

n ∝ E cm3 în sistemul centrului de masă , (III.74)
Modelul propus de Lewis, Oppenheimer şi Wouthuysen nu lua în considerare interacţiile
dintre particule în starea finală şi de aceea, chiar dacă în variante ulterioare au fost
introduse unele ipoteze restrictive (de exemplu, nu toată energia disponibilă era folosită
pentru producerea de particule, distribuţia unghiulară în sistemul centrului de masă putea
să nu fie izotropă) şi o tratare relativistă, nu descria corect rezultatele experimentale.
Unele abordări noi ale termodinamicii interacţiilor tari (Koppe [104,105] şi Fermi [106])
au permis apariţia unui model nou, anume: modelul statistico-termodinamic al lui Enrico
Fermi [106-108]. Acest model stă la baza tuturor modelelor termodinamice ulterioare.

Totodată, el stă la baza studiului rezonanţelor de orice tip. Enrico Fermi l-a folosit pentru
punerea în evidenţă a rezonanţei barionice ∆ .
Ideea de bază a modelului statistico-termodinamic propus de Fermi este aceea că
în urma ciocnirilor sistemelor nucleare iniţiale se formează un sistem compus între
componentele căruia stabileşte echilibrul termodinamic; în plus, energia totală de
interacţie este concentrată într-un volum mic bine definit, Ω , şi este repartizată foarte
rapid pe toate gradele de libertate ale sistemului compus, conform legilor termodinamicii
statistice (independenţa particulelor în starea finală). Densitatea de energie este dată de o
lege de tip Stefan-Boltzmann, având în vedere stabilirea echilibrului între toate stările
finale posibile. Stările finale sunt dictate de legile de conservare fundamentale pentru
impuls, energie, sarcină, număr de nucleoni, izospin ş.a.

Volumul sistemului compus este parametrul ajustabil al modelului propus de
către Fermi. La estimarea lui se consideră o formă sferică a sistemului compus. Raza sa,
r, este egală cu raza norului de mezoni care se află în jurul unui nucleon. Pentru cazul

nerelativist raza şi volumul se pot scrie:
r=

h
mπ

, (III.75)
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Contracţia care apare în cazul relativist conduce la o altă expresie a volumului, anume:

Ω = γΩ 0 , (III.77)
unde factorul de contracţie Lorentz este definit de relaţia γ =

2m
, cu m masa sistemului
E

în starea finală şi E energia sistemului nuclear incident.
Deoarece în starea finală pot exista configuraţii diferite se pune problema
determinării probabilităţii de realizare a unei anumite stări finale, P(E). În modelul
statistico-termodinamic

Fermi
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consideră

că

probabilitatea

menţionată
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proporţională cu densitatea de stări din spaţiul fazelor, ρ sf (E ) , şi cu pătratul
2

elementului de matrice, M . Se poate scrie:
2

P ( E ) ∝ M ρ sf ( E ) . (III.78)

Calculul probabilităţii de realizare a unei anumite stări finale nu se poate face
deoarece, pentru cele mai multe situaţii de interes, pătratul elementului de matrice nu este
cunoscut. De aceea, Fermi a introdus în modelul său statistico-termodinamic următoarea
ipoteză: Pătratul elementului de matrice este constatnt şi egal cu probabilitatea de ca
particulele din starea finală să se găsească în acelaşi volum de interacţie, Ω . În această

ipoteză probabilitatea de realizare este dată de denistatea în spaţiul fazelor, pentru n
particule în starea finală, anume:
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unde Ecm este energia totală în sistemul centrului de masă.

Modelul statistico-termodinamic Fermi prevede următoarea dependenţă a
multiplicităţii particulelor generate, n, de energia totală în sistemul centrului de masă,

Ecm:
n ∝ (E cm )

1

4

. (III.80)

Această dependenţă este verificată experimental pentru un domeniu larg de energii, în
diferite ciocniri hadronice (de exemplu, nucleon-nucleon, mezon-nucleon, nucleonantinucleon) şi în diferite procese de producere de particule (de exemplu, generare de
pioni, generare de particule stranii, producere de rezonanţe). Este unul din succesele

importante ale modelului.
Principalele deficienţe ale modelului – izotropia distribuţiei unghiulare şi

dependenţa de energie a impulsului transversal mediu – sunt legate de unele contradicţii
în ipotezele fundamentale ale modelului. De exemplu, ipoteza că echilibrul termodinamic
se stabileşte rapid în volumul de interacţie implică faptul că interacţia este foarte
puternică, dar ipoteza independenţei particulelor în starea finală contravine acestei
ipoteze.
Ipotezele modelului fac acesta să se conducă la acordri mai bune cu rezultatele

experimentale pentru ciocniri centrale, ciocniri în care transferul de impuls este mare.
Trebuie de avut în vedere şi faptul că ponderea ciocnirilor centrale în numărul total de
ciocniri scade cu creşterea energiei fasciculului incident.
Pentru corectarea deficienţelor modelului statistico-termodinamic Fermi, legate, în
principal, de contradicţiile în ipotezele sale fundamentale referitoare la stabilirea rapidă

a echilibrului termodinamic şi independenţa particulelor în satrea finală, se pot
introduce interacţii între particulele din starea finală. În acest fel a apărut o nouă
variantă de model termodinamic, variantă datorată lui Raymond Hagerdorn [109,110].
Pentru corectarea deficienţelor modelului statistico-termodinamic al lui Fermi şi
îmbunătăţirea acordului cu datele experimentale Hagedorn propunerea luarea în

considerare, în mai mare măsură, a împrăştierilor inelastice. El consideră că imediat
după ciocnire se formează o materie nucleară înalt excitată. În plus, se consideră că o
parte din energia disponibilă în ciocnire este folosită pentru mişcarea colectivă a
particulelor, pe direcţia de mişcare a sistemului nuclear incident; ele formează un “fluid
nuclear”. Mişcarea colectivă este descrisă de o “funcţie de viteză”, universală, care

poate să fie determinată din date exeperimentale. “Funcţia de viteză” este preupusă

independentă de energia incidentă. Partea rămasă din energie este transformată adiabatic
în căldură. Particulele din starea finală sunt produse prin evaporarea “fluidului nuclear”.
Procesul de evaporare se desfăşoară conform legilor termodinamicii statistice.
În ipotezele anterioare, modelul termodinamic propus de Hagedorn descrie corect
spectrele observate experimental ale pionilor, kaonilor şi antiprotonilor, într-un domeniu
larg de energii incidente.
Principalele deficienţe ale modelului – este aplicabil, în varianta iniţială, numai

ciocnirilor proton-proton, iar spectrele obţinute sunt spectre totale, suimate pe toate
multiplicităţile – sunt înlăturate parţial prin introducerea unor dezvoltări ulterioare legate
de noţiunea de “sferă fierbinte” (“fireball”) şi considerarea interacţiilor în starea finală
prin crearea de izobari şi dezintegrarea lor finală.
Trebuie menţionată necesitatea separării cinematice dintre mişcarea colectivă – pe
direcţia de mişcare a sistemului nuclear incident – şi mişcarea termică izotropă. Este
necesară considerarea ipotezei că mişcarea colectivă nu determină creşterea turbulenţei.
Dezvoltările modelului au permis folosirea lui pentru descrierea ciocnirilor nucleonnucleu şi dezvoltarea lui pentru descrierea ciocnirilor nucleare relativiste.

XV.2. Bazele fizice ale modelelor termodinamice
pentru ciocniri nucleare relativiste
Modelele termodinamice pentru ciocniri nucleare relativiste au la bază imaginea

participanţi-spectatori (Fig.III.1). De aceea, geometria ciocnirii, prin parametrul de
ciocnire, b, şi gradul de simetrie dintre nucleele care se ciocnesc – determinat de raportul
în care se află numerele lor de masă – are un rol important în descrierea dinamicii

ciocnirii. Se consideră că, în sistemul centrului de masă, regiunile spectatoare se
deplasează cu viteze apropiate de viteza nucleului incident, iar împrăştierea în viteze a
nucleonilor spectatori se poate descrie prin mişcarea Fermi a nucleonilor în interiorul
nucleului [62,64,67,111]. În sistemul laboratorului spectatorii şi regiunile spectatoare pot
avea două origini distincte. Astfel, cei cu energii mici şi care au unghiuri de emisie
diferite îşi au originea în nucleul ţintă, în timp ce cei cu energii foarte mari, în vecinătatea

energiei pe nucleon a nucleului incident, şi sunt emişi la unghiuri limitate la unghiuri
înainte, îşi au originea în nucleul incident. Pentru modelele termodinamice importanţi
sunt participanţii. Trebuie avută în vedere, însă, necesitatea separării cinematice dintre
cele două tipuri de regiuni, participantă şi spectatoare. De exemplu, dacă se consideră că
impulsul Fermi pentru nucleonii din nucleu este de 230 MeV/c, nucleonii spectatori care
îşi au originea în nucleul ţintă nu pot avea – în sistemul laboratorului – impulsuri mai
mare decât acest impuls Fermi. În plus, nucleonii spectatori din nucleul incident au
unghiuri de emisie limitate, care depind de energia pe nucleon a nucleului incident; astfel,
la o energie incidentă de 0.8 A Gev fragmentele spectatoare ale nucleului incident nu pot
să apară la unghiuri mai mari de 90. De aceea, în diferite experimente se pot separa
participanţii de spectatori.
S-a menţionat anterior faptul că modelele termodinamice folosite pentru descrierea
dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste sunt modele fenomenologice, ele bazându-se pe

“aspectele termodinamice” conţinute în datele şi rezultatele experimentale. Printre
“aspectele termodinamice” conţinute în rezultatele experimentale se numără lipsa de

structură a secţiunilor eficace de producere a unor particule, cum ar fi protonii şi
deuteronii. Cum în regiunea participantă apar densităţi şi temperaturi mari pentru timpi
scurţi, datorită transferului foarte mare de energie – transfer de energie care este mult mai
mare decât energia de legătură pe nucleon – se poate presupune că aici sunt generate
marea majoritate a particulelor detectate în starea finală. În cazul celor două tipuri de
particule menţionate lipsa de structură poate aminti de un “gaz” nucleonic fierbinte.
Analiza dinamicii regiunii participante formate prin ciocniri nucleare relativiste se
poate face folosind spectrele de energie sau impuls ale unor particule, precum pionii şi
protonii, la unghiuri de 900, în sistemul centrului de masă. Acest lucru este posibil
deoarece la aceste unghiuri contribuţia regiunii spectatoare/regiunilor spectatoare este
minimă, conform consideraţiilor cinematice anterioare. Pentru a reduce la minim
conbtribuţiile regiunilor spectatoare se pot considera ciocniri de nuclee cu numere de
masă aproximativ egale. Se constată că spectrele pionilor şi protonilor – la θ cm = 90 0 - nu
depind puternic de numerele de masă ale nucleelor care se ciocnesc. Se poate considera
că energia pe nucleon a fasciculului incident este cea care determină, în principal,
dinamica ciocnirii.

Spectrele particulelor menţionate pot fi descrise – mai ales în parte de
impulsuri/energii mari - prin funcţii de tip exponenţial, de forma:
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Dacă spectrul pionilor poate fi explicat printr-o formă exponenţială simplă, de pantă

E 0 (π ) < E 0 ( p ) , pentru explicarea spectrului protonilor, care prezintă un “umăr”
(“shoulder-arm”) în partea de energii/impulsuri mici sunt necesare ipoteze suplimentare.
Printre ele se numără producerea abundentă de protoni peste limita cinematică de
producere a protonilor pentru ciocniri de nucleoni liberi, anume: energii de peste 180 A
MeV (aproximaţia impulsului extinsă poate conduce la unele limitări în mediul nuclear).
De asemenea, luarea în considerare a mişcării Fermi proprii a nucleonilor în nucleu şi
considerarea ciocnirilor multiple nucleon-nucleon sunt alte căi de explcare a forme
spectrelor protonilor.
Distribuţiile unghiulare şi cele de multiplicitate pot conţine în ele informaţii
asupra comportării termodinamice a materiei nucleare fierbinţi şi dense create în regiunea
participantă. Realizarea unui echilibru termoidinamic global ar impune ca distribuţia
unghiulară a particulelor generate numai din regiunea participantă să fie izotropă, iar
distribuţia de multiplicitate să fie descrisă complet de o funcţie de distribuţie de tip
Poisson.

XV.3. Descrierea generală a principalelor modele termodinamice
Pentru descrierea dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste au fost propuse mai
multe variante de model termodinamic [2,4,6,13,14,16,112,113]. Printre cele mai
importante se numără: modelul de “sferă fierbinte” (modelul de “fireball”), modelul de

“tuburi fierbinţi” (modelul de “firestreaks”), modelul de două “sfere fierbinţi”, modelul
de spaţiul fazelor, modelul termic modificat (modelul de implozie-explozie).

XV.3.1. Modelul de “sferă fierbinte” (Modelul de “fireball”)
Modelul de “sferă fierbinte” [37,38], în forma sa iniţială, nu a luat în considerare
decât procese specifice regiunii participante. Pentru descrierea geometriei ciocnirii

modelul iniţial consideră că nucleele care se ciocnesc determină formarea unui cilindru

în regiunea de suprapunere, iar nucleonii participanţi din nucleul incident îşi transferă
complet impulsurile în sistemul de masă efectiv al tuturor nucleonilor care formează
“sfera fierbinte” sau “fireball”-ulul. “Sfera fierbinte” se mişcă pe direcţia înainte, în
sistemul laboratorului, cu o viteză cuprinsă între viteza nucleului ţintă (în repaus, în
sistemul laboratorului, în varianta iniţială) şi viteza nucleului incident. Se face ipoteza că
în sistemul centrului de masă propriu “sfera fierbinte” (“fireball”-ul) expandează izotrop,
cu o distribuţie de tip Maxwell în energie.
Deoarece în interiorul “sferei fierbinţi” energia cinetică medie pe nucleon este mult mai
mare decât energia de legătură pe nucleon ansamblul de particule de aici se poate trata ca
un gaz ideal la echilibru. De aceea, el este caracterizat prin temperatură. Varianta iniţială
a modelului de “sferă fierbinte” considera că, pentru o energie pe nucleon dată a
fascicului incident, temperatura este independentă de numărul de masă A. De aceea, între
energia incidentă pe nucleon, în sistemul centrului de masă,

in
E cm
, şi temperatură se
A

consideră o relaţie empirică de forma:
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unde ρ 0 este densitatea materiei nucleare în satre fundamentală, iar ρ este densitatea

materie nucleare comprimate şi excitate din “sfera fierbinte” (regiunea participantă).
În această variantă de model termodinamic se consideră că energia totală disponibilă în

regiunea participantă este folosită integral pentru procese de termalizare, în interiorul
regiunii stabilindu-se un echilibru termodinamic global.
Energia totală în sistemul centrului de masă, Ecm, este legată de energia totală în
sistemul laboratorului, Elab, printr-o relaţie de forma:

E cm = γ ( E lab − βPlab )

,

(III.83)

unde energia totală în sistemul laboratorului este dată de următoarea relaţie:
P
T
E lab = E lab
+ E lab

,

(III.84)

iar β şi γ sunt factorii Lorentz, definiţi astfel:

β=
γ =

Plab
E lab

,

1
1− β 2

(III.85)

. (III.86)

În toate aceste relaţii impulsul în sistemul laboratorului este considerat pentru cazul în
care nucleul ţintă este în repaus, anume:
P
Plab = Plab
, (III.87)
P
unde Plab
este impulsul total al nucleului incident.

Energiile totale, în sistemul laboratorului, ale nucleului prroiectil, EPlab, respectiv,
nucleului ţintă, ETlab, sunt date de ecuaţiile de mai jos:
P
E lab
= Q NP (m Nef + ε ) , (III.88)
T
E lab
= Q NT m Nef

. (III.89)

În relaţiile anterioare m Nef este masa efectivă a nucleonului ( m Nef ≈ 931MeV / c 2 ), ε este

energia pe nucleon a fascicului incident, în sistemul laboratorului, Q NP este numărul de
nucleoni participanţi din nucleul incident, iar Q NP este numărul de nucleoni participanţi
din nucleul ţintă.
Relaţiile (III.82)-(III.89) sunt scrise lând în considerare sistemul natural de unităţi.
Pentru stabilirea unor aspecte dinamice ale ciocnirii trebuie avut în vedere faptul că
modelul de “sferă fierbinte” consideră că etapa primară a ciocnirii se desfăşoară într-un
timp foarte scurt şi că în această etapă interacţia este localizată la regiunea de
suprapunere a nucleelor care se ciocnesc. Ulterior, energia acumulată în procesul de

comprimare datorat suprapunerii nucleonilor din cele două nuclee în cilindrul format,
precum şi energia de suprafaţă sunt disipate. Disiparea energiei şi emisia de particule din
“sfera fierbinte” determină ineracţiuni cu regiunile rămase nesuprapuse (regiunile
spectatoare) ale nucleelor care se ciocnesc.
În estimarea unor mărimi fizice de interes trebuie avut în vedere faptul că în ciocnirile
nucleu-nucleu pentru care se realizează condiţia:

E cm > (Q NP + Q NT )m N

,

(III.90)

cu mN masa nucleonului liber (mN =939 MeV/c2), există suficientă energie pentru ca toţi
nucleonii să fie eliberaţi în participanţi.
Luând în considerare ipotezele menţionate anterior, cu deosebire cele legate de
termalizare, echilibru termodinamic global şi expansiunea “sferei fierbinţi”, se consideră
că spectrele nucleonilor eliberaţi în participanţi au expresii date de distribuţia FermiDirac. Numărul de protoni, respectiv, numărul de neutroni se pot determina astfel:
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∫
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, (III.91)

, (III.92)

+1

cu g factor de degenerare de spin şi V volumul “sferei fierbinţi ” la un anumit moment de
timp din evoluţia “sferei fierbinţi”. Aici, µ p este potenţialul chimic al protonilor, iar µ n
este potenşialul chimic al neutronilor.
Energia disponibilă în sistemul centrului de masă se poate calcula acum folosind
relaţia de mai jos:
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Modelul iniţial de “sferă fierbinte” introducea ipoteza că volumul “sferei
fierbinţi” la momentul desfacerii sale în constituienţi este dat de o relaţie de forma
următoare:

Vf

(Q
=

P
N

+ Q NT

ρf

)

, (III.94)

unde ρ f este densitatea în “sfera fierbinte” la momentul considerat. În general, se
presupune că ρ f < ρ 0 . Modelul iniţial de “sferă fierbinte” considera următoarea valoare
a acestei densităţi: ρ f = 0.12 Fm −3 .
Relaţiile de mai sus scos în evidenţă importanţa metodelor experimentale de
determinare a unor mărtimi fizice cu semnificţie dinamică, legate de geometria ciocnirii,

cum ar fi: numărul de nucleoni participanţi, din nucleul incident şi nucleul ţintă,
temperatura la emisia unor particule, ş.a.
Pentru energii peste 0.4 A GeV, în sistemul laboratorului, distribuţia Fermi-Dirac poate fi
aproximată de o distribuţie Maxwell-Boltzmann. Introducând funcţiile Macdonald, Kj,
[114] se poate scrie următoarele ecuaţii pentru numărul de protoni şi energia protonilor în
sistemul centrului de masă:
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Se pot scrie relaţii de legătură între spectrul protonilor în sistemul centrului de masă
propriu al “sferei fierbinţi” şi spectrul acestora în sistemul laboratorului. Calculele pentru
spectrul protonilor în sistemul centrului de masă propriu se fac pentru un parametru de
ciocnire dat. Se poate scrie o relaţie de legătură de forma:

ε cm = γ (ε lab − βp lab cos θ ) , (III.97)
unde cos θ este direcţia de observare în sistemul laboratorului.
Modelul de “sferă fierbinte” permite includerea producerii de particule (pioni,
kaoni etc) şi nucleee uşoare (deuteroni, tritoni, nuclee de heliu ş.a.) [115,116]. În ipoteza

atingerii echilibrului termodinamic global se atinge atât echilibrul mecanic şi termic, cât

şi echilibrul chimic [47,48,65]. De aceea, pentru un proces de interacţie de tipul
p + n + N ⇔ d + N , la echilibru chimic, se poate scrie că potenţialul chimic al
deuteronului este dat de suma potenţialelor chimice asociate protonului şi neutronului,
anume: µ d = µ p + µ n . În mod similar se pot scrie potenţialel chimice pentru diferite alte
tipuri de nuclee uşoare create în ciocniri nucleare relativiste. Calculul numărului de
nuclee uşoare create într-o ciocnire se poate face pe baza unei relaţii similare cu relaţiile
(III.91) şi (III.92). De exemplu, pentru o particulă alfa se poate scrie:

V
Nα =
e
(2π ) 3

2( µ p + µ n )

τ

∫e

−

mα2 + p 2

τ

p 2 dpdΩ .

(III.98)

Calculul potenţialelor chimice pentru diferite particule şi rezonanţe se poate face
într-un mod similar. De exermplu, pentru determinarea potenţialului chimic al rezonanţei

∆+ + - rezonanţă care se dezintegrează în modul următor: ∆+ + ⇔ p + π + - se poate folosi
reacţia p + n ⇔ n + n + π + . Din această reacţie se deduce potenţialul chimic al pionului
pozitiv, anume: µ π + = µ p − µ n , de unde rezultă potenţialul chimic al rezonanţei, anume:

µ ∆ = 2 µ p − µ n . Includerea producerii de pioni şi nucleoni prin dezintegrarea
++

rezonanţelor barionice conduce la modificări în secţiunile eficace, distribuţiile de
multiplicitate şi în spectrele de impuls şi energie [117]. De exemplu, introducerea
rezonanţelor barionice determină modificarea formei distribuţiei de multiplicitate şi a
multiplicităţii medii, iar în spectrele de impuls şi energie determină creşterea ponderii
părţii de impulsuri mici, respectiv, de

energii micii, ceea ce determină scăderea

temperaturii “sferei fierbinţi” (regiunii participante).
O problemă importantă care se pune în cadrul modelelor termodinamice este
aceea stabilirii semnificaţiei unor noţiuni, cum sunt cele de temeperatură şi potenţial

chimic. De asemenea, este necesară considerarea unor aspecte legate de noţiunile de
“izvor de căldură” şi “izvor de particule”. Trebuie menţionat, în acest context, faptul că
unele modele fenomenologice care au considerat ipoteze diferite, inclusiv termodinamice,
au încercat să ia în considerare şi contribuţiile regiunii/regiunilor spectatoare atribuindule funcţii legate de cele două tipuri de “izvoare” considerate în Termodinamică
[3,4,7,36,37]. Pentru discutarea dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste în cadrul
modelelor termodinamice este folosită o ipoteză comună, anume aceea că nucleonii

suferă ciocniri multiple. De aceea, “sfera fierbinte” pierde memoria modului în care s-a
format (“îşi uită istoria”). În aceste condiţii toate părţile (celulele) spaţiului fazelor sunt
egal probabile. În plus, spaţiul fazelor există atât nucleoni, cât şi alte tipuri de particule.
Toate tipurile de particule care apar respectă legile de conservare (în principal,
conservarea sarcinii, numărului de barioni şi energiei), iar abundenţele lor sunt dictate de
spaţiul fazelor. Există posibilitatea ca spectrele inclusive ale diferitelor tipuri de particule
să fie calculate numai din spaţiul fazelor (ansamblul microcanonic), fără a fi necesară
introducerea temperaturii şi potenţialului chimic. Această cale este mult mai dificilă decât
cea în care se consideră că numărul de particule este suficient de mare pentru a aplica
legile specifice Termodinamicii statistice. Pentru un număr suficient de mare de grade de

liberatate se poate introduce temperatura T şi potenţialul chimic µ în locul energiei E.

Se are în vedere ca valorile mărimilor respective să fie alese astfel încât să se regăsească
valorile corecte ale energie medii, respectiv, numărului mediu de particule.
Folosirea

unui

dintre

ansamblurile

termodinamice

uzuale

–

ansamblu

microcanonic, ansamblu canonic, ansamblu macrocanonic – depinde de tipul de
experiment considerat şi de mărimile fizice de interes determinate în experimet.
Printre mărimile de interes în studierea dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste se
numără multiplicitatea medie şi distribuţia de multiplicitate asociată. Aşa cum s-a arătat
în partea a doua a cursului, distribuţia de multiplicitate poate fi exprimată în termeni
specifici teoriei probabilităţilor [4,118,119]. Fie Pn distribuţia de probabilitate pentru
producerea a n particule de un anumit tip într-o ciocnire nucleu-nucleu dată. Ea se
numeşte şi distribuţie de multiplicitate [119]. Modelele termodinamice [13-16,120,121]
permit realizare calculului distribuţiei de multiplicitate şi multiplicităţii medii pentru
orice tip de particulă.
Fie un parametru de ciocnire fixat pentru o ciocnire nucleu-nucleu dată în care se
conservă energia, E, numărul de barioni, B, şi sarcina, Q. Pentru un număr mare de
particule generate în ciocnire se poate introduce temperatura, T. La o temperatură dată
probabilitatea de a obţine n1 particule de un anumit tip în starea proprie S1, n2 particule de
un alt tip în starea proprie S2 ş.a.m.d. se poate scrie astfel:
....
PSn11Sn22.....
=

e

−

ES1 ( n1 )
T

 −
e
∑
S1S 2 ... 

n n ...

e

−

E S 2 ( n2 )

ES 1 ( n1 )
T

e

.....

T
−

E S 2 ( n2 )
T


.....


. (III.99)

1 2

În relaţia (III.99) partiţiile n1, n2, … trebuie să respecte legile de conservare pentru număr
de barioni şi sarcină.
Pe baza relaţiei anterioare se poate determina probabilitatea de a obţine n1 particule de un
tip, n2 particule de alt tip ş.a.m.d.. Se poate scrie relaţia de mai jos:

Pn1n2 ..... =

 − ES 1 ( n1 ) − ES 2 ( n2 ) 
∑ e T e T .....
S1 S 2 ... 


 − ES 1 ( n1 ) − ES 2 ( n2 ) 
e T e T .....
∑
S1 S 2 ... 



n1 n 2 ...

. (III.100)

Funcţia de partiţie a unei particule de tip i, notată Zi,este definită prin relaţia de
mai jos:

Zi =

g iV

(2π )

3

∫e

−

εi
T

p 2 dpdΩ , (III.101)

unde gi este factorul de degenerare de spin, iar ε i = m i2 + p 2 este energia particulei de
tip i.
Se observă că există următoarea relaţie de legătură pentru funcţia de partiţie canonică de
ni particule:
−
1
(Z i ) ni = ∑ e
ni !
S

E S ( ni )
T

. (III.102)

De aceea, relaţia (III.100) se mai poate scrie în modul următor:

Pn1n2 .....

1
(Z 1 )n1 1 (Z 2 ) n2 .....
n1 !
n2 !
=
. (III.103)
1
1
m1
m2
∑ (Z 1 ) m ! (Z 2 ) .....
m1 m 2 ... m1 !
2
Relaţia (III.103) defineşte distribuţia de multiplicitate în modele termodinamice

(de “sferă fierbinte”, în principal). Pentru determinarea multiplicităţii medii a unui anumit
tip de particulă se pot folosi relaţiile specifice pentru multiplicităţi [118,119]:

< n i >= ∑ n i Pn1n2 ...ni ...

.

(III.104)

Sumarea în ecuaţia (III.104) se face cu restricţiile impuse de legile de conservare a
sarcinii şi numărului de barioni.
Trebuie spus că relaţia anterioară este destul de dificil de folosit în practică
datorită numărului mare de nucleoni, pioni, rezonanţe barionice (rezonanţe ∆ , în
principal) , mezoni, nuclee uşoare ş.a. De aceea, sunt necesare unele aproximaţii pentru a
aduce relaţia (III.104) la o formă mai uşor de calculat. Cele mai multe aproximaţii sunt
legate de natura particulelor produse şi de legile de conservare a sarcinii şi numărului de
barioni. Ele trebuie să ia în considerare şi dezintegrările unor particule sau rezonanţe (de
exemplu, creşterea numărului de pioni prin dezintegrarea rezonanţei barionice delta),
ceea ce complică semnificativ calculele. În baza diferitelor aproximaţii se deduce că
distribuţia de multiplicitate este descrisă de o distribuţie Poisson [118-121]:

Pni =

(< n i > ) n
ni !

i

e − < ni > .

(III.105)

Valoarea medie <ni> este apropiată de valoarea obţinută folosind ansmablul
µi

macrocanonic, anume Z i e T .
Principalele deficienţe ale modelului termodinamic de “sferă fierbinte”, în forma
sa iniţială, sunt legate de imposibilitatea descrierii “umărului” observat în spectrele de
impuls ale protonilor, de faptul că dă aceeaşi valoare a temperaturii pentru toate tipurile
de particule emise din aceeaşi “sferă fiebinte” – în dezacord cu rezultatele
exdperimentale. Acest model termodinamic prevede o distribuţie unghiulară izotropă
pentru particulele emeise din “sfera fierbinte”, în sistemul centrului de masă, ceea ce nu
este în acord cu rezultatele experimentale.
Pentru corectarea unor deficienţe ale acestui prim model termodinamic au mai
fost propuse şi alte modele de acest tip. Ele folosesc idea iniţială de “sferă fierbinte”, ceea
ce face ca să existe un conţinut termodinamic similar, iar diferitele variante să difere între
ele prin cinematica considerată.

XV.3.2. Modelul de “tuburi fierbinţi” (Modelul de “firestreaks”)
Un prim model termodinamic propus după modelul de “sferă fierbinte”a fost
modelul de “tuburi fierbinţi” (modelul de “firestreaks”) [122,40]. Acest model încerca să
explice anizotropia distribuţiei unghiulare observată experimental propunând o nouă
geometrie a ciocnirii (Fig.III.6). În acest model regiunea de suprapunere a nucleelor care
se ciocnesc este alcătuită dintr-o distribuţie continuă de tuburi paralele. Un tub din
nucleul incident P se suprapune cu un tub din nucleu ţintă T, se contopesc şi formează un
“tub fierbinte”, datorită interacţiilor din interiorul tubului format.

Fig.III.6. Geometria ciocnirii în modelul de “tuburi fierbinţi”

Ciocnirea nucleu-nucleu se poate descrie acum pe baza unor ciocniri “tub”“tub”. Pentru fiecare parametru de ciocnire este necesară calcularea energiei disponibile

pentru termalizare în fiecare “tub”. De aceea, nu mai este necesară considerarea
echilibrului termodinamic global. Echilibrul termodinamic se realizează în fiecare “tub
fierbinte”. Pentru a justifica acest lucru se introduce ipoteza că ciocnirea nucleu-nucleu
la energii înalte este determinată de procese total inelastice în regiunea de suprapunere a

nucleelor care se ciocnesc. În plus, se consideră că geometria de “tuburi” asigură o
decuplare completă pe direcţie transversală, deoarece nu există comunicare (conexiuni)

între “tuburile” vecine.
Modelul face ipoteza că proprietăţile materiei nucleare aflate în fiecare “tub”
sunt determinate numai de raportul dintre numărul de particule dintr-un “tub” al
nucleului incident, n Pk , şi suma numrului de particule dintr-un “tub” al nucleului
incident, n Pk şi numărului de particule din “tubul” corespunzător al nucleului ţintă, nTk ,

anume:

η=

n Pk
n Pk + nTk

. (III.106)

Natura difuzivă a suprafeţelor nucleare permite obţinerea de valori continue ale
parametrului η pentru diferitele “tuburi” create în regiunea de suprapunere a nucleelor
care se ciocnesc. Ele sunt cuprinse între valoarea 0 – cazul nucleului ţintă “spectator” – şi
valoarea 1 – cazul nucleului incident “spectator”.

Autorul modelului de “tuburi fierbinţi”, W.D.Myers [122], a propus intregrarea
după parametrul de ciocnire pentru fiecare valoare a raportului dat de relaţia (III.106). Ea
se face odată pentru totdeauna. Pentru perechi specifice de nuclee care se ciosnesc acesta
a calculat tabele pentru o mărime, notată Y (η i ) , a cărei expresie este dată de relaţia
următoare:
η i + δη

Y (η i ) =

∫ dη ' ∫ 2πbdb ∫∫ dxdyw

b

( x, y )δ (η ' − η b ( x, y )) .

(III.107)

η i −δη

Mărimea wb(x,y) se obţine prin proiectarea combinaţiei dintre distribuţiile de densitate ale
nucleelor care se ciocnesc în planul (x,y). De aceea, această mărime are dimensiuni de
particule pe unitatea de suprafaţă. Trebuie menţionat faptul că în detreminarea mărimii
wb(x,y) se ia în considerare difuzivitatea suprafeţelor nucleare. Toate aceste observaţii
permit să se considere că mărimea dată de relaţia (III.107) consideră, în principal,
geometria ciocnirii.
Calculul unor mărimi fizice de interes se poate face folosind mărimea Y (η i ) . În
acest scop se folosesc sume după o serie de termeni, fiecare conţinând factori de naturi
diferite. De obicei se introduc trei tipuri de factori, anume: geometri, cinematic şi
statistic. De exemplu, pentru calcularea densităţilor în spaţiul impulsului, în sistemul
laboratorului, pentru particule de tip k, Fk ( p ) , se foloseşte următoarea relaţie:

Fk ( p ) = ∑ Y (η i ) J
i

p '→ p

[β (η i )] f k [p' ; t (η i )]

. (III.108)

În relaţia de mai sus β (η i ) este viteza tubului considerat, J

p '→ p

[β (η i )] este Jacobian-ul

transformării de la sistemul de referinţă al “tubului” la sistemul de referinţă al

[

]

laboratorului, iar mărimea f k p ' ; t (η i ) conţine termodinamica ciocnirii. Ea reprezintă
distribuţia în spaţiul impulsului, în sistemul centrului de masă, pentru particulele de tip k
care se aşteaptă să fie emise dintr-un sistem combinat excitat care are o energie internă pe

particulă egală cu t. Această energie internă se normează astfel încât să corespundă la rata
de producere pe nucleon aşteptată de la sistemul combinat iniţial.
Pentru a explica anizotropia distribuţiei unghiulare în sistemul centrului de masă –
anizotropie observată experimental – modelul de “tuburi fierbinţi” ia în considerare faptul
că în fiecare “tub” numerele de nucleoni care provin din nucleul incident, respectiv, din
nucleul ţintă diferă. De aceea, în sistemul centrului de masă apare o mişcare
longitudinală. Chiar dacă particulele sunt emise izotrop în raport cu fiecare “tub
fierbinte”, emisia de particule care rezultă prezintă maxime pe direcţiile “înainte” şi
“înapoi”. Este o explicaţie calitativă a anizotropiei distribuţiei unghiulare în ciocniri
nucleare relativiste.
Modelul “de tuburi fierbinţi” are şi el o serie de dificultăţi în explicarea cantitativă

şi calitativă a unor rezultate experimentale. Astfel, ca şi modelul de “sferă fierbinte” acest
model termodinamic nu poate explica “umărul” observat în spectrele experimentale de
impuls ale protonilor. De asemenea, supraestimează diferitele mărimi fizice calculate. Un
exemplu în acest sens este supraestimarea păroducerii de pioni. Ca şi modelul de “sferă
fierbinte”, nu poate să explice diferenţele de pantă în spectrele de impuls, deci diferenţele
de temperatură pentru diferite tipuri de particule emise din aceeaşi sursă (de exemplu,
pentru protoni şi pioni).
Modelul de “tuburi fierbinţi” iniţial a fost propus pentru explicarea unor rezultate
experimentale obţinute la Laboratorul Naţional Berkeley (LBL), din SUA. Luând în
considerare deficienţele modelului şi energia mai mare la care s-au făcut experimentele,
la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) de la Dubna (Rusia) s-a propus o
variantă care lua în considerare posibilele conexciuni între tuburi [123,124]. Nici modelul
de “tuburi fierbinţi coerente” nu a permis obţinerea unui acord mai bun cu rezultatele
experimentale obţinute în ciocniri He-AT la 4.5 A GeV/c.

XV.3.3. Modelul de două “sfere fierbinţi” (Modelul de două “fireball”-uri)
Modelele termodinamice anterioare considerau că în cazul ciocnirii a două nuclee
simetrice (numere de masă egale) centrul de masă definit pentru aceste nuclee este identic
cu sistemul centrului de masă pentru “sfera fierbinte” (“fireball”). De aceea, în acest
sistem de referinţă – pentru ciocniri simetrice – secţiunile eficace ale particulelor emise,
inclusiv cea a protonilor, ar trebui să fie simetrice. Totuşi, rezultatele experimetale

obţinute în ciocniri C-C şi Ne-NaF, la energiile disponibile la LBL (SUA), indică prezenţa
unei asimetrii destul de mari pentru secţiunile eficace ale protonilor, în sistemul centrului
de masă considerat. Pentru explicarea acestei asimetrii observată experimental a fost
introdus modelul termodinamic de două “sfere fierbinţi” [125,126]. Ipoteza principală a
modelului este legată de numărul relativ mic de nucleoni participanţi implicaţi, ceea ce
implică o transparenţă parţială a nucleelor care se ciocnesc. Deoarece stoparea nu este
completă părţile care se suprapun ale nucleelor care se ciocnesc nu îşi pierd în totalitate
impulsurile iniţiale (nu îşi pierd complet “memoria”), ceea ce conduce la formarea a două
“sfere fierbinţi” (două “fireball”-uri). Deoarece o parte din energie este folosită pentru
termalizare, iar o altă parte este folosită pentru mişcarea de translaţie pe direcţia de
ciocnire iniţială emisia de particule se face izotrop din cele două “sfere fierbinţi” formate,
dar – pe ansamblu – distribuţia unghiulară globală este anizotropă, în sistemul centrului
de masă.
Pentru descrierea cantitaivă a asimtriei observate în secţiunea eficace a protonilor, în
sistemul cemntrului de masă definit pentru nuclee simetrice uşoare care se ciocnesc la
diferiţi parametrii de ciocnire, s-a introdus o mărime care să ia în considerare fracţia din
impulsul iniţial care rămâne după ciocnire, la un parametru de ciocnire b. Fie y(b) această
fracţie. La estimarea fracţiei y(b) trebuie să se aibă în vedere faptul că în ciocniri nucleonnucleon la energii egale cu energia pe nucleon a nucleului incident din ciocnirea nucleunucleu considerată impulsul fiecărui nucleon, în sistemul centrului de masă, este redus, în
medie, cu o valoare ζ = 0.5 . În ipoteza că numărul de ciocniri pe care un nucleon din
nucleul incident le are cu nucleonii din nucleul ţintă, υ (b) , este dat – în medie – de
raportul dintre lungimea medie a unui fragment care se ciocneşte la un anumit parametru
de ciocnire b, l (b) , şi drumul liber mediu, λ , pentru ciocniri nucleon-nucleon la energii
comparabile cu energia la care are loc ciocnirea nucleu-nucleu, se poate scrie relaţia
următoare:
υ (b )

y (b) = (ζ )

unde υ (b) =

, (III.109)

l (b)

λ

. Mărimea poate fi calculată pentru o ciocnire nucleară dată, la o energie

dată şi un parametru de ciocnire dat, numai din considerente geometrice [121,125,126].

Au apărut diferite variante de model termodinamic de două “sfere fierbinţi”.
Unele dintre ele se pot aplica şi ciocnirilor asimetrice (numerele de masă ale nucleelor
care se ciocnesc diferă unul de altul).
Printre rezultatele obţinute cu ajutorul modelului de două “sfere fierbinţi” se numără şi
raportul dintre multiplicitatea particulelor secundare obţinută în ciocniri nucleon-nucleu

şi multiplicitatea particulelor secundare obţinute în ciocniri nucleon-nucleon, la aceeaşi
energie. Relaţia semiempirică obţinută este de forma următoare:

R (ν ) = c1 + c 2 ν

, (III.110)

unde c1 = 0.47, c 2 = 0.61 , iar ν este numărul mediu de ciocniri dintre nucleon şi nucleu.
Cu ajutorul acestei relaţii ecuaţia (III.109) se mai poate scrie astfel:

y (b) = (ζ )

R (ν )

. (III.111)

Modelul de două “sfere fierbinţi” explică – ca şi modelul de “tuburi fierbinţi” –
anizotropia distribuţiei unghiulare în sistemul centrului de masă, precum şi asimetria
secţiunuii eficace a protonilor în sistemul centrului de masă definit pentru nucleele care
se ciocnesc. De asemenea, ca şi modelul de “tuburi fierbinţi”, nu poate explica “umărul”
din spectrele de impuls pentru protoni şi temeperaturile diferite ale particulelor emise din
aceeaşi sursă. La fel ca toate modelele termodinamice supraestimează producerea de
particule, în principal, cea de pioni.

XV.3.4. Modelul termodinamic de spaţiul fazelor
O dezvoltare a modelului termodinamic de “tuburi fierbinţi” este modelul
termodinamic de spaţiul fazelor [127,128]. Geometria folosită este ce de “tuburi
fierbinţi”. În fiecare “tub” se ia în considerare, complet şi corect, conservarea energiei şi
a impulsului. Modelul leagă modelele de tip termodinamic de modelele de ciocnire
independentă nucleon-nucleon [60]. Astfel, în cazul în care un “tub” conţine numai doi
nucleoni se regăsesc formulele specifice modelului de ciocnire independentă nucleonnucleon, cu includerea mişcării Fermi.
Modelul încearcă să explice “cozile” de la energii înalte ale spectrelor. Se consideră că
ele provin, în principal, de la ciocniri multiple nucleon-nucleon. Se obţine un acord
aproximativ cu predicţiile unor modele termodinamice. În regiunea de energii joase
împrăştierile nucleon-nucleon cuasielestice, multiple, dau naştere la un exces în

producerea de protoni. Se observă pentru valori în jur de 180 MeV, în sistemul centrului
de masă. Apare, de asemenea, numai în ciocniri nucleu-nucleu la energii pe nucleon în
sistemul centrului de masă mai mari de 180 MeV ( E pcm =

E incm
≅ 182MeV ). În acest mod
A

se explică “umărul” care apare în spectrele de impuls pentru protoni generaţi în ciocniri
nucleare relativiste. Modelul explică şi defernţa dintre pantele spectrelor de impuls ale
protonilor şi pionilor care provin din aceeaşi susrsă de particule. Se consideră că pentru o
energie totală fixată (dată) este disponibilă mai puţină energie cinetică pentru emisia de
pioni decât pentru emisia de protoni. Trebuie avut în vedere faptul că protonii există deja
în regiunea de suprapunere a nucleelor care se ciocnesc, în timp ce pentru producerea de
pioni trebuie să fie asigurată energia de repaus specifică, de circa 140 MeV.
Deficienţele principale ale modelului de spaţiul fazelor sunt legate de deficienţele
generale ale modelelor termodinamice. Se remarcă şi în cazul acestui model
supraestimarea producerii de particule. În particular, prodecerea de pioni este
supraestimată cu un factor de 2-3.

XV.3.5. Modelul de implozie-explozie (Modelul de explozie termică)
Modelul de implozie-explozie este un model termodinamic care foloseşte, în mare
măsură, geometria ciocnirii şi ipotezele modelului de “sferă fierbinte” (“fireball”). El a
fost propus de Siemens şi Rasmussen, în anul 1979 [44].
În cadrul modelului se face ipoteza că în faza iniţială a ciocnirii materia nucleară
este mai întâi comprimată. Ca urmare a procesului de comprimare se acumulează energie
care determină apariţia unui proces de explozie. Se poate crea astfel o undă de şoc spre
exterior. În urma exploziei apare un fenomen de curgere – cu expansiune radială de
viteză β rad – care se suprapune peste mişcarea termică, complet haotică.
Particulele care au viteze mici sunt influenţate de curgere mai mult decât cele care au
viteze mari. Din această cauză spectrele de impuls ale protonilor se abat semnificativ de
la forma exponenţială, cu deosebire în partea de impulsuri joase. În acest mod se poate
explica prezenţa “umărului” în spectrele de impuls experimentale.
Modelul de implozie-explozie reuşeşte să dea o explicaţie şi pentru diferenţele
observate experimental între pantele pionilor şi protonilor emişi din aceeaşi sursă de
particule. În acest caz se consideră că la o energie cinetică fixată viteza unui proton este

mult mai mică decât viteza unui pion. Deoarece masele de repaus ale celor două particule
diferă semnificativ -

mp
mπ

≅ 6.71 - se obţin modificări în energiile lor cinetice, în sensul

creşterii energiei cinetice a protonilor în raport cu cea a pionilor.
Modelul de implozie-explozie supraestimează producerea de pioni deoarece, în
forma sa iniţială, nu lua în considerare faptul că o parte considerabilă din energia
disponibilă este utilizată în procesul de compresie şi nu în cel de producere de particule,
în general, şi de producere de pioni, în particular. Unele dezvoltări ale modelului [86] iau
în considerare aceste aspecte. Se consideră că până la 50% din energia cinetică
disponibilă este transportată de unda de şoc creată. Dezvoltările modelului acoperă numai
unele din deficienţele modelului în explicarea datelor şi rezultatelor experimentale [30].
Acest model depăşeşte prin ipotezele sale limitele modelelor termodinamice. Ele
permite legături cu modelele de cascadă intranucleară şi cu modelele hidrodinamice.

XV.3.6. Modelul “şiruri pe şiruri” (Modelul “rows-on-rows”)
Un alt model care depăşeşte limita convenţională a ipotezelor specifice modelelor
termodinamice este modelul “şiruri pe şiruri” (“rows-on-rows”) [129].
Modelul “şiruri pe şiruri” foloseşte concepte specifice modelelor termodinamice,
modelelor de cascadă intranucleară şi geometria ciocnirii considerată de modelul
termodinamic de “tuburi fierbinţi”. Acest model încearcă să ia în considerare faptul că un
număr mare de procese dinamice pot conduce la Termodinamică. Pentru evitarea unor
aspecte delicate legate de necesitatea luării în calcul a tuturor acestor procese modelul
“şiruri pe şiruri” încearcă obţinerea unei soluţii cuasianalitice a problemei mai multor
corpuri folosind informaţii extrase din analiza unor ciocniri nucleon-nucleon la energii
joase pentru descrierea ciocnirilor nucleu-nucleu la energii înalte. Pentru obţinerea
spectrelor inclusive uninucleonice se foloseşte teoria Glauber [130] în următoarea ipoteză
geometrică: nucleonii individuali se mişcă pe traiectorii în linie dreaptă. Folosirea
acestei variante a teoriei Glauber şi a imaginii participanţi-spectatori a ciocnirilor
nucleare relativiste a condus pe autorii modelului la observaţia că nu toţi nucleonii din

regiunea participantă interacţionează unul cu celălalt. Ei fac ipoteza că interacţionează
numai nucleonii care se află pe aceeaşi traiectorie în linie dreaptă. De aceea, ei introduc o
geometrie a ciocnirii de tip “tuburi” şi consideră că un “şir” de nucleoni aflat într-un

“tub” din nucleul incident se împrăştie numai pe acel “şir” de nucleoni dintr-un “tub” al
nucleului ţintă care se află pe aceeaşi traiectorie în linie dreaptă. Ciocnirile dintre
nucleonii din cele două “şiruri”pot fi descrise folosind calcule de cascadă intranucleară
unidimensională. Se foloseşte o ecuaţie pentru distribuţii de probabilitate, cu considerarea
legilor de conservare pentru energie şi impuls. Modelul “şiruri pe şiruri” permite
obţinerea unui acord bun cu rezultatele experimentale pentru secţiuni eficace
uninucleonice şi relevă importanţa lungimii de stopare în descrierea dinamicii ciocnirilor
nucleare relativiste.
Pentru efectuarea unor calcule se consideră că aria secţiunii oricărui “tub” care
tot
conţine un “şir” de nucleoni este dată de secţiunea eficacce totală nucleon-nucleon, σ NN
.

De asemenea, în fiecare “tub” de acest tip drumul liber al nucleonilor este dat de relaţia

λ=

1
tot
ρσ NN

, unde ρ este densitatea barionică. Fiecare nucleon din “şirul” incident va

interacţiona secvenţial cu fiecare nucleon din “şirul” ţintă

şi invers. Se neglijează

interacţiile reciproce dintre nucleonii nucleului incident, precum şi cele dintre nucleonii
nucleului ţintă.
Fie W mnP ( p, i ) distribuţia de impuls total a celui de al m-lea nucleon dintr-un “şir”
al nucleului incident după ce s-a împrăştiat cu primii n nucleoni ai “şirului”
T
( p, i ) distribuţia de impuls total a celui de al ncorespunzător din nucleul ţintă şi fie W mn

lea nucleon din “şirul” ţintă după ce a fost lovit de primii m nucleoni din “şirul” incident.
Indicele suplimentar i ia în considerare excitaţiile inelastice posibile de la starea
nucleonică fundamentală [deci i poate însemna nucleon – N(939) – dar şi diferite

rezonanţe barionice – de exemplu, rezonanţa ∆(1232) ]. Se consideră că starea celui de al
m-lea nucleon din “şirul” incident, respectiv, a celui de al n-lea nucleon din “şirul” ţintă,
înainte de ciocnire, este descrisă de distribuţia W mnP −1 , respectiv, de distribuţia W mT−1n .
Situaţia după ciocnire este descrisă de probabilitatea unită de a găsi particulele cu
impulsuri totale p ' p şi p'T şi în stările i' P şi i' T definită astfel:

Wmn ( p ' P i ' P p ' T i ' T ) = ∑ ∫ d p P d p T WmnP −1 ( p P , i P )WmT−1n ( p T , iT ) ×
i P iT

× M ( p ' P i ' P p ' T i ' T ← p P i P p T iT )

. (III.112)

Relaţia de mai sus este valabilă dacă există dependenţă numai de distribuţiile
W mnP −1 şi W mT−1n şi nu de modul în care ele au fost obţinute prin diferitele procese de
interacţie anterioare (proces Markov).
Probabilitatea de tranziţie microscopică M conţine întreaga informaţie asupra
proceselor microscopice implicate în ciocnire. De aceea, ea depinde de secţiunile eficace
microscopice nucleon-nucleon şi respectălegile de conservare ale energiei şi impulsului.
Se ţine cont de faptul că, iniţial, toţi nucleonii sunt în stare fundamentală [N(939)] şi, de
aceea, distribuţia lor de impuls este ce a unui gaz Fermi de nucleoni. Se poate scrie:

W mP0 ( p P , i P ) = F ( p P − p 0 )δ iP N , (III.113)

( )

W0Tn ( p T , iT ) = F p T δ iT N . (III.114)
La energii relativiste, în cele două relaţii de mai sus, trebuie introdus factorul de
contracţie Lorentz, γ . În plus, indiferent de energie, se neglijează corelaţiile dintre
nucleoni. În acest caz probabilitatea unită dată de relaţia (III.112) se reduce la o
probabilitate simplă prin integrarea pe impulsurile celorlalte particule:
W mnP ( p ' P , i' P ) = ∑ ∫ d p ' T W mn ( p ' P i ' P p ' T i ' T ) , (III.115)
i 'T

T
W mn
( p ' T , i ' T ) = ∑ ∫ d p ' P W mn ( p ' P i ' P p ' T i ' T ) . (III.116)
i'P

Distribuţiile obţinute în acest mod sunt folosite ca valori de intrare pentru ciocnirea
următoare. La terminarea tuturor ciocnirilor se verifică dacă distribuţia de impuls obţinută
este asemănătoare cu distribuţia prevăzută în cadrul modelelor de o singură “sferă
fierbinte” sau de două “sfere fierbinţi”.
Modelul “şiruri pe şiruri” prezintă unele deficienţe. În primul rând nu consideră
efectul de “îngrămădire” (suprapunere) a densităţilor. De asemenea, datorită faptului că
nu sunt luate în considerare decât ciocniri binare nu se pot estima probabilităţi de formare
a unor nuclee uşoare.

Şi acest tip de model termodinamic, prin ipotezele şi deficienţele sale, vin în
sprijinul afirmaţiei făcute anterior că multitudinea de fenomene complexe care se produc
în ciocniri nucleare relativiste este greu de luat în întregime în considerare pentru a face o
descriere dinamică completă a acestor ciocniri.

XV.3.7. Modelul de “fuzionare” (Modelul de “coalescenţă”)
Pentru explicarea producerii de nuclee uşoare în ciocniri nucleare relativiste a fost
propus un model termodinamic care lua în considerare interacţiile din starea finală, model
numit şi model de “fuzionare” (“coalescenţă”) [131]. În cadrul acestui model se consideră
că datorită interacţiilor în starea finală poate apare fuzionarea (coalescenţa) nucleonilor
emişi. La “fuzionare”, pentru formarea unui nucleu, participă numai nucleonii care au
impulsuri mai mici decât o anumită valoare, numită şi “rază de fuzionare”, p0. În toate
situaţiile de interes, “raza de fuzionare” este mai mică decât impulsul Fermi, pF.
Probabilitatea de formare prin “fuzionare” a unui nucleu cu număr atomic A este dată de
relaţia următoare:

d 2σ A

1  4πp 0 γ
= 
2
p dpdΩ A!  3σ 0





A −1

 d 2σ 1 
 2

 p dpdΩ 



A

.

(III.117)

Pentru obţinere unor rezultate corecte este necesar ca secţiunea eficace dublu diferenţială
pentru formarea nucleului cu număr de masă A,
diferenţială pentru formarea unui singur nucleon,

d 2σ A
p 2 dpdΩ

, şi secţiunea eficace dublu

d 2σ 1
p 2 dpdΩ

, să fie evaluate la acelaşi

impuls pe nucleon, cu luarea în considerare a factorului Lorentz, γ şi a secţiunii eficace
totale pentru ciocnirea considerată, σ 0 .
Rezultatele obţinute pentru diferite experimente arată că “raza de fuzionare”, p0,
este destul de uniformă şi respectă condiţia de a fi mai mică decât impulsul Fermi, pF. De
exemplu, în ciocniri Ne-U la energii cinetice cuprinse între 0.250 A GeV şi 2.100 A GeV
– experimente desfăşurate la LBL (SUA) cu detectarea a 4 nuclee uşoare, anume: d, t,
3

He, 4He - au fost obţinute “raze de fuzionare” cuprinse între 105 MeV/c şi 150 MeV/c.
Compararea predicţiilor modelului de “fuzionare” cu rezultatele experimentale a

permis obţinerea următoarelor concluzii:
(a) “raza de fuzionare” scade foarte lent cu creşterea energiei cinetice a nucleului;
(b) creşterea numărului de masă al nucleului determină o scădere uşoară a “razei de
fuzionare”;

(c) “raza de fuzionare” nu dă informaţii asupra începutului expansiunii; în general,
modelul de “fuzionare” nu dă informaţii asupra altor etape din evoluţia sistemului creat
după ciocnire.
Există posibilitatea dezvoltării modelului de “fuzionare” prin trecerea la spaţiul fazelor.
În acest caz se consideră volumul elementar din spaţiul fazelor – determinat de constanta
lui Planck, h – se ia în considerare faptul că nucleonii sunt fermioni şi se ia în considerare
degenerarea după spini.; “raza de fuzionare” poate ajunge până la 200 MeV/c. Modelul
de “fuzionare” este foarte mult folosit pentru descrierea producerii de hipernuclee
[132,133].

XV.4. Câteva remarci finale asupra modele termodinamice
Toate modelele termodinamice permit calcularea unor mărimi fizice de interes în
baza unei geometrii a ciocnrii bine definită – bazată, în general, pe imaginea participanţispectatori – şi a unor ipoteze comune, şi anume: (i) toţi hadronii sunt în echilibru termic;
(ii) interacţiile tari încetează atunci când densitatea hadronilor atinge o valoare critică,
numită şi densitate de “îngheţare” (“freeze-out”); (iii) la atingerea densităţii critice se
pot folosi relaţiile specifice pentru un gaz de particule care nu interacţionează; (iv)
pentru descrierea producerii de pioni şi nuclee uşoare se introduc rezonanţe barionice.
Folosirea acestor ipoteze are unele consecinţe asupra rezultatelor obţinute şi a
comportării materiei nucleare din regiunea de suprapunere a nucleelor care se ciocnesc.
De exemplu, prin introducerea rezonanţelor barionice se produce o răcire a “sferei
fierbinţi”. Efectele introducerii rezonanţelor barionice asupra temperaturii “sferei
fierbinţi” la emisia pionilor se observă în Fig.III.7. Ele cresc uşor cu creşterea energiei
nucleului incident.

Fig.III.7. Dependenţa temperaturii pionice de energia nucleului incident în modelul de
“sferă fiebinte”. Influenţa indroducerii rezonanţelor ∆(1232) în ciocniri de nuclee cu
mase egale
De asemenea, dacă nucleele care se ciocnesc sunt bogate în neutroni este posibilă o
conversie netă a netronilor la protoni. În acest mod ar putea fi explicată multiplicitatea
mai mare a pionilor negativi în raport cu multiplicitatea pionilor pozitivi. De asemenea,
modificarea abundenţelor relative ale unor nuclee uşoare produse în ciocniri nucleare
relativiste ar putea fi explicată prin această conversie.
Modelele termodinamice permit studierea comportării materiei nucleare la temperaturi şi
densităţi înalte. Dependenţa temperaturii de densitatea critică (de “îngheţ”), pentru
diferite energii ale fasciculului incident (Fig,III.8) arată că odată cu creşterea energie
fasciculului creşte atât temperatura, cât şi densitatea critică. Se aşteaptă ca densitatea
critică să fie sub densitatea nucleară normală ( ρ 0 = 0.17 Fm-3 [1,2,13-17]). Modelele
termodinamice prevăd densităţi de îngheţ cuprinse între 0.04 Fm-3 şi 0.12 Fm-3. S-a
constat, de asemenea, şi faptul că la densităţi critice mai mici raportul dintre pioni şi
numărul de nucleoni este mai mare decât la densităţi critice mai mari, apropiate de
densitatea nucleară normală.

Fig.III.8. Dependenţa temperaturii “sferei fierbinţi” de densitatea critică pentru diferite
energii ale fasciculului incident, în ciocniri de nuclee cu mase egale
În cadrul modelelor termodinamice pot fi estimate caracteristicile spaţiotemporale ale sursei de particule, folosind interferometria de particule identice [13].
O mărime de interes în stabilirea mecanismelor de reacţie şi determinarea ecuaţiei
de stare a materiei nucleare este entropia sistemului creat prin ciocnire. Pentru aceasta se
foloseşte raportul dintre multiplicitatea deuteronilor şi multiplicitatea protonilor. Studiul
comportării raportului în funcţie de energia fasciculului incident indică o descreştere a
acestuia cu creşterea energiei, ceea ce presupune creşterea entropiei pe nucleon. De
asemenea, la o energie dată raportul are valoare mai mare într-o ciocnire în care sunt mai
mulţi nucleoni partcipanţi. Ţinând seama de relaţia de legătură cu entropia pe barion,
anume:
s=

m
S
= 3.95 − ln d
A
mp

în lucrarea [15] s-a făcut o analiză a dependenţei raportului dintre cele două multiplicităţi
de valoarea enetropiei pe barion. S-a constatat că între comportarea raportului iniţial şi
cea a raportului final există mari diferenţe (Fig.III.9). Raportul iniţial este diminuat
semnificativ prin dezintegrarea unor particule, nuclee uşoare instabile, rezonanţe

hadronice existente în “sfera fierbinte”. Analiza lui detaliată poate da detalii asupra
dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste.

Fig.III.9. Dependenţa raportului dintre multiplicitatea deuteronilor

şi multiplicitatea protonilor de entropia pe nucleon
O caracteristică comună tuturor modelelor termodinamice este supraestimarea
producerii de particule, cu deosebire a celei de pioni.
Se poate afirma că modelele termodinamice pure întâmpină unele dificultăţi în
descrierea dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste, dar folosirea conceptelor specifice
Termodinamicii statistice este extrem de necesară deoarece foarte multe procese
dinamice complexe conduc la termodinamică.

