Capitolul al XVII-lea
Modele de dinamic� molecular� cuantic� relativist�
XVII.1. Considera�ii generale
Printre modelele microscopice propuse pentru descrierea dinamicii ciocnirilor
nucleare relativiste se num�r� �i modelele de dinamic� molecular�. Ca �i în celelalte
cazuri gradele fundamentale de libertate sunt nucleonii, ceilal�i hadroni �i constituien�ii
lor: cuarcii �i gluonii. Informa�ia dinamic� este con�inut� în spa�iul fazelor pentru n
corpuri. De aici vine partea de dinamic� molecular� din denumirea unor astfel de modele.
A�a cum s-a ar�tat în capitolele anterioare integrarea pe coordonatele a (N-1) particule
permite ob�inerea unor ecua�ii cinetice pentru func�ii de distribu�ie uniparticul� (modele
bazate pe ecua�ia Vlasov �i ecua�ia Vlasov-Uehling-Uhlenbeck, modele de cascad�
intranuclear� �.a.). Dac� se integreaz� pe spa�iul impulsurilor presupunând realizarea unui
echilibru termic local se pot ob�ine ecua�iile de mi�care hidrodinamice, ecua�ii
macroscopice, în esen��. La aceste c�i de descriere a dinamicii ciocnirilor nucleare
relativiste se pot ad�uga cele care presupun echilibru termic global într-un volum limitat
din spa�iu, cu num�r limitat de grade de liberatate, anume modelele termice sau
termodinamice. Se sim�ea nevoia dezvolt�rii unor modele care s� ia în considerare cât
mai multe aspecte �i s� fie aplicabile pe domenii de energii cât mai largi.
Modelele de dinamic� molecular� cuantic� combin� propagarea clasic� a hadronilor
(dinamic� molecular�) cu unele efecte cuantice. Printre efectele cuantice care se pot
introduce în astfel de ciocniri se num�r� împr��tierea stocastic�, dezintegrarea

particulelor, blocarea Pauli �.a. Modelele de dinamic� molecular� cuantic� relativist� sunt
extinderi ale modelelor de dinamic� molecular� cuantic� nerelativiste folosite pentru
studiul ciocnirilor nucleare la energii pe nucleon cuprinse între 50 �i 2000 A MeV [54,
169]. Între cele dou� variante de model exist� o serie de diferen�e [17].
La alegerea variantei de model de dinamic� molecular� cuantic� trebuie avut în vedere
faptul c� în modelele nerelativiste rezultatele devin din ce în ce mai dependente de
sistemul de referin�� din care se face observarea ciocnirii pe m�sur� ce energia
fasciculului incident cre�te. De asemenea, pentru energii relativiste �i ultrarelativiste
modelele de dinamic� molecular� cuantic� trebuie s� fie în mod explicit invariante
Lorentz. De aceea, propagarea printr-un hamiltonian nerelativist în modelele de dinamic�
molecular� cuantic� nerelativist� este înlocuit� prin ecua�ii de mi�care invariante Lorentz
în modelele de dinamic� molecular� cuantic� relarivist�. Acest lucuru este posibil
deoarece hamiltonianul este o func�ie scalar� Lorentz în spa�iul fazelor. La energii
relativiste trebuie luate în considerare �i numeroasele canale de reac�ie care pot fi
deschise. În plus, trebuie avut în vedere faptul c� la energii foarte mari hadronii nu mai
sunt grade de libertate corespunz�toare.
Trebuie men�ionat faptul c� în prezent unii autori au tendin�a de a considera c�
majoritatea modelelor microscopice propuse implic� tratare prin prisma dinamicii
moleculare cuantice, în form� nerelativist� sau relativist� [170]. De aceea, în multe cazuri
tratarea modelelor de dinamic� molecular� cuantic� se face cu înglobarea multora dintre
modelele prezentate anterior.
O alt� tendin�� major� în cadrul modelelor de dinamic� molecular� cuantic�, cu deosebire
a celor pentru energii relativiste sau ultrarelativiste, este de a avea asociate coduri de
calcul complexe care s� permit� ob�inerea unei informa�ii dinamice cât mai bogate.
Printre cele mai importante coduri se num�r� cele numite RQMD (Relativistic Quantum
Molecular �ynamics) �i UrQMD (Ultrarelativistic Quantum Molecular �ynamics) [171,
172].

XVII.2. Baze fizice ale modelelor de
dinamic� molecular� cuantic� relativist�
Modelele de dinamic� molecular� cuantic� relativist� [Relativistic Quantum
Molecular Dynamics (RQMD)] sunt considerate modele microscopice de transport care
descriu fenomenologia interac�iilor hadonilor la energii joase �i intermediare ( s < 5
GeV) în termenii interac�iilor dintre hadronii cunoscu�i �i rezonan�ele lor. Pentru energii
mai mari,

s >5 GeV, sunt permise �i alte tipuri de procese. În acest domeniu de energii

producerea multipl� de particule este dominat� de excitarea “corzilor” (“string”-urilor) �i
fragmentarea lor ulterioar� în hadroni. Se introduc astfel modelele de dinamic�
molecular� cuantic� ultrarelativist� [Ultrarelativistic Quantum Molecular Dynamics
(UrQMD)]. A�a cum s-a mai spus, la energii joase �i intermediare ciocnirile hadronhadron �i nucleu-nucleu sunt descrise în termenii interac�iilor dintre hadronii constituien�i
�i st�rile lor excitate, rezonan�ele (nivele particul� �i nivele cuasiparticul�), dar la energii
înalte trebuie s� fie luate în considerare �i gradele de liberatate datorate consituien�ilor
hadronilor, anume cuarcii �i gluonii. Folosind termenii teoriei “corzilor” (“string”-urilor),
se introduc excita�iile “corzilor” de culoare �i se ia în considerare fragmentarea “corzilor”
excitate în hadroni. Se consider� c� cele mai frecvente ciocniri hadron-hadron sunt
���π . Cele 10 interac�ii
urm�toarele: Nπ , ππ , Δπ , NN , πρ , NΔ , πK , πη , πω , K

descriu numai 50 % din toate ciocnirile hadron-hadron care se pot produce. De aceea, în
codurile de calcul asociate modelelor de dinamic� molecular� cuantic� ultrarelativist�
sunt incluse înc� 120 de ciocniri hadron-hadron. În acest fel se pot descrie circa 90 %
dintre interac�iile care au loc în ciocniri nucleare ultrarelativiste, în acord cu modelele de
dinamic� molecular� cuantic� ultrarelativist�. Pentru a lua în considerare 99 % dintre
interac�iile hadron-hadron modelate �i acceptate de c�tre codurile UrQMD sunt necesare
câteva mii de combina�ii de interac�ii hadron-hadron. Deoarece pentru efectuarea
calculelor în modelele de dinamic� molecular� cuantic� �i pentru utilizarea eficient� a
codurilor asociate este necesar� cunoa�terea sec�iunilor eficace pentru toate aceste
procese de interac�ie apar limit�ri legate de faptul c� numai o mic� parte a acestor
sec�iuni eficace este determinat� experimental. De aceea, în multe situa�ii de interes se
folosesc extrapol�ri, prin intermediul principiului balan�ei detaliate, ale unor procese de

interac�ie cunoscute. Toate acestea sunt necesare pentru în�elegerea dinamicii extrem de
complexe a dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste.
Modelele de dinamic� molecular� cuantic� pentru energii relatativiste �i ultrarelativiste –
ca modelel microscopice de transport – folosesc propagarea covariant� a tuturor
hadronilor pe traiectorii clasice în combina�ie cu împr��tieri binare stocastice, formarea
“corzilor” de culoare �i dezintegrarea rezonan�elor. Codul de calcul asociat este o solu�ie
Monte Carlo la un set larg de de ecua�ii integro-diferen�iale par�ial cuplate pentru
evolu�iile în timp a diferitelor densit��i în spa�iul fazelor, fi(x,p), ale particulelor prezente
la ciocniri, i = N , Δ, Λ ,….
Pentru cazul nerelativist se presupune o form� Boltzmann pentru setul de ecua�ii integrodiferen�iale:
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unde x �i p sunt pozi�ia �i impulsul particulei, iar St fi(x,p) reprezint� termenul de ciocnire
sau termenul surs� al diferitelor tipuri de particule. Ele sunt legate de celalalte tipuri de
particule, definite prin func�ii de densitate fk .
Pentru ciocniri barion-barion (BB) la energii joase se consider� schimburile de
sarcin� electric�, sarcin� barionic�, stranietate �i cuadri-impuls în canalul t. Interac�iile
mezon-barion (MB) �i mezon-mezon (MM) sunt tratate cu luarea în cocnsiderare a
dezintegr�rii rezonan�elor (canalul de reac�ie s). Pentru energii disponibile în sistemul
centrului de mas� mai mari de 5 GeV ( s >5 GeV) se ia în considerare �i canalul de
reac�ie t pentru astfel de ciocniri.
În cazul ciocnirilor nucleu-nucleu la energii înalte interac�iile “moi”, binare �i
ternare, dintre nucleoni pot fi descrise prin partea real� a matricii G, parte care ia în
considerare mediul nuclear în care se afl� nucleonii. Aceast� parte a matricii se poate
aproxima printr-un poten�ial Skyrme dependent de densitate, nerelativist, de urm�toarea
form� [Skyrme curs p3]:
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unde cu �x��α s-au notat coordonatele spa�iale în spa�iul fazelor cuantic. Primul termen
simuleaz� un poten�ial atractiv pentru interac�ia nucleon-nucleon, iar cel de al doilea ia în

considerare saturarea. În unele modele se introduc poten�iale de tip Coulomb �i poten�iale
Yukawa. Toate aceste poten�iale permit calcularea ecua�iei de stare a sistemului de mai
multe corpuri aflate în interac�ie. Calculul se poate face atât timp cât sistemul este
dominat de nucleoni (nucleonii sunt “corpurile” cele mai numeroase din sistem).
Poten�iale de interac�ie men�ionate sunt folosite în cadrul modelelor de dinamic�
moleculr� cuantic� pentru baruioni sau nucleoni cu impulsuri relative Δp < 2 GeV/c.
În aceste aproxima�ii se poate lucra pe un domeniu larg de energii, de la cele specifice
SIS-18 (GSI Darmstadt, Germania), unde

s ≈ 2 A GeV, la cele specifice Collider-ului

de Ioni Grei Relativi�ti (RHIC) de la Laboratorul Na�ional Brookhaven (BNL, SUA),
unde s-a atins o energie

s = 200 A GeV, în vara anului 2001.

La energii foarte mari se produc particule de foarte multe tipuri, cu multiplicit��i uria�e
(mii de particule într-un singur eveniment de ciocnire). De aceea, modelul trebuie s�
permit� realizarea unui num�r extrem de mare de reîmpr��tieri ulterioare. În consecin��,
termenul de ciocnire include mai mult de 50 de specii de barioni �i 45 de mezoni. De
asemenea, au fost considerate �i antiparticulele coresounz�toare. Pentru aceasta s-a folosit
conjugarea de sarcin� astfel încât s� se asigure simetria barion-antibarion. Nu sunt
considerate explicit rezonan�ele mezonice foarte grele (cele cu m > 2 GeV/c2).
Toate particulele care sunt produse în ciocniri hadron-hadron pot interac�iona
ulterior unele cu altele. În codurile de calcul asociate sunt implementate diferitele canale
de dezintegrare ale nucleonilor, rezonan�ele nucleonice (în principal, rezonan�a Δ ) �i
modurile lor de dezintegrare, hiperonii, precum �i alte rezonan�e cu mase de repaus pân�
la 2.25 GeV/c2. Sunt inclu�i, de asemenea, mezonii �i modurile lor de dezintegrare. La
energii mai mari se �ine seama de proprietatea de universalitate a hadronilor. Se introduce
un model de “corzi” (“string”-uri) pentru studierea dezintegr�rii st�rilor intermediare .
La folosirea codurilor de simulare asociate modelelor de dinamic� molecular� cuantic�
trebuie luat în considerare faptul c� pentru modelele microscopice de transport trebuie
luate ca date de intrare fundamentale tipurile de particule considerate �i sec�iunile eficace
pentru interac�ii hadron-hadron, dependente de energia de ciocnire. Sec�iunile eficace
totale sunt interpretate geoimetric. O ciocnire între doi hadroni se realizeaz� dac� distan�a
minim� dintre cele dou� particule, d, este în urm�toarea rela�ie de leg�tur� cu sec�iunea

eficace total� pentru interac�ia considerat�, σ tot , anume: d <

σ tot
. În codurile de
π

simulare UrQMD sec�iunea efucace total�, σ tot , depinde de izospinii particulelor care se
ciocnesc, de aromele lor �i de energia disponibil� în sistemul centrului de mas�.
Sec�iunile eficace par�iale pot fi utilizate pentru a calcula ponderile relative pentru diferite
canale de reac�ie care se pot deschide în ciocnirea considerat�, la o anumit� energie. În
aceste calcule trebuie avut în vedere c� numai o mic� parte din toate sec�iunile eficace
hadronice a fost m�surat� în experimente.
Hadronii sunt “obiecte” dinamice. Ei provin din spa�iul configura�iilor Fock cu
dimensiuni spa�iale foarte diferite. La energii foarte mari configurta�iile de cuarci �i
gluoni ale hadronilor inciden�i pot fi considerate fixate (“înghe�ate”) datorit� dilat�rii
timpului (dilatrea Lorentz a timpului). De asemenea, la aceste energii, datorit� lungimii
de coeren�� mari (peste dou� unit��i) se poate aplica optica de culoare geometric�.
“Obiectele” mici produse în procese de interac�ie tare, cu transferuri mari de impuls, Q2,
au, de aceea, sec�iuni eficace de interac�ie reduse. În procese de interac�ie tare cu valori
moderate ale trasferului de impuls Q2 astfel de “obiecte” compacte care reperzint� o
superpozi�ie coerent� de st�ri proprii al hamiltonian-ului specific Cromodinamicii
cuantice ar putea s� câ�tige în dimensiuni. Atunci când configura�ia de cuarci �i gluoni
este mare este posibil s� se produc� o cre�tere a sec�iunii eficace de interac�ie a
hadronilor cu mediul nuclear.
În func�ie de varianta de model sau de cod de simulare asociat unui model de
dinamic� molecular� cuantic� pot fi introduse �i alte ipoteze. Datorit� codurilor de
simulare asociate modelele de acest tip se apropie cel mai mult de ceea ce se invoca la
începutul acestei p�r�i a cursului, anume o teoreie de mai multe corpuri, cuantic�,
relativist�, cu luarea în considerare a gradelor de liberatate subnucelonice. De aceea, în
prezent, acest cod de simulare este unul dintre cele mai folosite pentru studierea dinamicii
ciocirilor nucleare relativiste �i ultrarelativiste.

XVII.3. Predic�ii ale modelelor de dinamic� molecular� cuantic� �i
compara�ii cu rezultatele experimetale
Modelele de dinamic� molecular� pot da informa�ii dintre cele mai diferite asupra
dinamcii ciocnirilor nucleare relativiste. Cantitatea �i calitatea acestor informa�ii depinde
de ipotezele ini�iale folosite, de domeniul de energie considerat, geometria ciocnirii –
incluzând aici �i parametrul de ciocnire �i gradul de simetrie dintre numerele de mas� ale
nucleelor care se ciocnesc – de calitatea codului de simulare asociat.
Printre problemele de interes c�rora modelele de dinamic� molecular� au încercat s� dea
r�spunsuri se num�r�: stoparea nuclear�, termalizarea, densitatea nuclear� �i evolu�iile
lor temporale, precum �i analiza semnalelor experimentale posibile ale form�rii plasmei
de cuarci �i gluoni.
În etapa actual� a dezvolt�rii Fizicii nucleare relativiste cea mai interesant� direc�ie de
utilizarea a modelelor de dinamic� nuclear� este cea a analizei semnalelor experimentale
ale form�rii plasmei de cuarci �i gluoni [173-178]. Despre unele din ele se va discuta la
cursul de St�ri anomale �i tranzi�ii de faz� în materia nuclear� (anul V INPE Masterat).

