Capitolul al XXI-lea
Efectul cumulativ
Printre st�rile anomale care pot fi create în materia nuclear� fierbinte �i dens�
format� prin ciocniri nucleare relativiste se num�r� �i efectul cumulativ [1]. Acest efect
poate fi considerat ca o signatur� a unor st�ri local supracomprimate din materia nuclear�.
Efectul cumulativ este legat de posibilitatea oferit� de ciocnirile nucleare relativiste
de a se studia procesele de generare multipl� de particule care apar în regiunea de
fragmentare limit� a nucleelor [2]. Aceast� regiune este interzis� cinematic ciocnirilor
independente nucleon-nucleon. În ipoteza fragment�rii limit� se pot determina formele
sec�iunilor eficace diferen�iale par�iale de diferite tipuri pentru energii foarte mari �i
impulsuri longitudinale finite. Este important de subliniat faptul c� în aceste condi�ii
sec�iunile efcicace diferen�iale nu mai depind de energie, în cazul trat�rii în sistemul
centrului de mas�. Ele tind spre o limit� constant� �i nenul�.
Regiunea de fragmentare limit� poate fi atins� prin ciocniri nucleare relativiste,
dar este, a�a cum s-a mai spus, interzis� cinematic ciocnirilor independente nucleonnucleon. Efectul cumulativ poate fi consierat ca procesul de generare de particule care

au o cinematic� anomal� în raport cu ciocnirile independente nucleon-nucleon la
energii incidente mari �i transferuri mari de impuls. El presupune violarea aproxima�iei
impulsului extins� [1,2].
Primele studii asupra efectului cumulativ au început în anul 1971, la IUCN Dubna,

�i sunt legate de posibilitatea ob�inerii, la energiile specifice Sincrofazotronului de aici, a
unor diferen�e între rapidit��ile nucleului incident, yP, �i nucleului �int�, yT, mai mari decât
lungimea de corela�ie de distan�� scurt�, L, anume:

y P − yT > L ≈ 2

.

(IV.9)

Aceast� condi�ie impus� lungimii de corela�ie este determinat� de faptul c� atât
ipoteza fragment�rii limitate, cât �i ipoteza invarian�ei la scal�, specifice ciocnirilor
hadronice la energii înalte, pot fi deduse pe baza unor ipoteze fenomenologice care
implic�:
limitarea valorilor impulsurilor transversale;
corela�ii în spa�iul impusurilor longitudinale, corela�ii care sunt de raz� scurt�.
Trebuie subliniat aici faptul c� la separarea mi�c�rii longitudinale de mi�carea transversal�
contribuie m�rimea rapiditate, indrodus� anterior �i definit� prin rela�ia de mai jos:

y=

1 E � pL
ln
2 E − pL

,

(IV.10)

unde E este energia particulei considerate, iar pL este impulsul longitudinal al acelea�i
particule.
Pentru studierea efectului cumulativ este necesar�, de aceea, studierea producerii
multiple de particule care implic� transferuri mari de impuls. Sunt discutate distribu�iile
uniparticul� în regiunea de fragmentare limit� interzis�, a�a cum s-a specificat anterior,
ciocnirilor independente nucleon-nucleon. Pentru aceast� regiune este îndeplinit� condi�ia:
e

y P − yT

>> 1

,

(IV.11)

Pentru un proces inclusiv de forma:
AP+AT→1+X

,

(IV.12)

între masa nucleonului, mN, �i energia transversal� a particulei detectate, dat� de rela�ia:
m1⊥ =

p12⊥ � m12

,

(IV.13)

exist� urm�toarea rela�ie de leg�tur�:
m1⊥ e

y P − yT

≤ mN

. (IV.14)

În acest caz trebuie luate în considerare limitele de varia�ie ale rapidit��ii particulei
detectate în procesul inclusiv de producere de particule considerat mai sus. Aceste limitele
de varia�ie sunt legate de “masa lips�” (missing mass). Ea se define�te prin urm�toarea
rela�ie:

m P mT − m P E12 − p12

ch( y1 − y P )
ch( y1 − yT )
− mT E12 − p12
=
ch( y P − yT )
ch( y P − yT )

( M 2 − m P2 − mT2 − m12 )
=
2ch( y P − yT )

, (IV.15)

Dac�, în regiunea de fragmentare a proiectilului, sunt îndeplinite simultan condi�iile:

(a) y1 > y P > yT
(b)e

y P − yT

,

>> 1

(IV.16)

atunci ecua�ia (IV.15) se poate scrie astfel:

m P = E12 − p12

ch( y1 − yT )
y −y
≈ m1⊥ e 1 P
ch( y P − yT )

.

(IV.17)

Limitele cinematice sunt ob�inute cu ajutorul num�rului de cumulativitate, Ncum.
Acest num�r se define�te ca num�rul efectiv de nucleoni ai unui nucleu care se
fragmenteaz� �i care sunt implica�i în producerea unei particule. Pentru distribu�iile

uniparticul� se define�te num�rul de cumulativitate minim, Ncummin, care este determinat de
masele nucleelor implicate în ciocnire. Dac� condi�ia impus� prin ecua�ia (IV.14) este
îndeplinit�, atunci num�rul de cumulativitate minim este definit, în regiunea de fragmentare
limit� a nucleului incident, prin urm�toarea rela�ie:
N

min
cum

m1e ( y1 − y P )
=
mN

.

(IV.18)

Aceast� rela�ie se poate scrie în sistemele proprii ale nucleelor care se ciocnesc - nucleul
incident, �i, respectiv, nucleul �int�. Se ob�in în formele urm�toare pentru num�rul de
cumulativitate minim:
min
( SP ) =
N cum

N

min
cum

E1 − p 1L
mN

E � p 1L
( ST ) = 1
E po � p po

,

(IV.18’)

unde EPo este energia pe nucleon al nucleului incident, iar pPo este impulsul pe nucleon al
aceluia�i nucleu.
Se consider�, în general, c� efectul cumulativ corespunde regiunii pentru care
num�rul cumulativ minim este mai mare decât 1 (Ncummin > 1). La definirea efectului
cumulativ se pot folosi �i alte rela�ii [3-5].

Modelul care a stat la baza descrierii efectului cumulativ de c�tre A.M.BAldin, în
anul 1971, este modelul partonic [6]. Ipoteza de baz� folosit� de A.M Baldin este aceea c�
distribu�ia uniparticul� în regiunea de fragmentare a nucleului incident P, cu num�r de
mas� AP, notat� prin r1, se poate trata ca o superpozi�ie de func�ii de distribu�ie uniparticul�
care sunt datorate fragment�rii limit� a sistemelor de mas� Ncum.mN, în interiorul nucleului
P:

ρ PT ( y1 − y P , r1 ) =

�P

N cum

ρ N ( y1 − y P , r1 )
cum

, (IV.19)

N cum

cu PN cum probabilitatea de a g�si un sistem de mas� NcummN în interiorul nucleului incident
P.
Pe baza rela�iei (IV.19) se pot face urm�toarele observa�ii:
(i) ρTP nu ar trebui s� depind� de propriet��ile nucleului �int� T datorit� fragment�rii
limit�;
(ii) o form� echivalent� a acestei ecua�ii este:

ρTP(Ncummin,r1) =�NcumPNcumρNcum(Ncummin,r1),

(IV.20)

cu ρNcum = 0 pentru N < Ncum;
(iii) în volumul de cumulare nu se strâng foarte mul�i nucleoni, ceea ce face ca PN cum s� fie
o func�ie rapid descresc�toare de Ncum.
Din observa�ia (iii) se poate ajunge la urm�toarea form� pentru func�ia respectiv�:

ρ PT = Ce − aN

min
cum

,

(IV.21)

cu a �i C m�rimi care nu depind practic de propriet��ile nucleului �int� T în regiunea de
fragmentare a nucleului incident P.
În cadrul modelului propus de c�tre Baldin se consider� c� hadronii cumulativi pot
fi produ�i numai de c�tre partoni cumulativi. Tinând seama de faptul c� un fenomen
deosebit de interesant în Fizica energiilor înalte, anume producerea de jeturi, este descris
tot în cadrul modelelor partonice [7,8] este extrem de important� studierea producerii de
jeturi sau de jeturi de materie nuclear� [9-12] în ciocniri nucleare relativiste (a se vedea �i
Capitolul al XVI-lea din Partea a III-a a cursului).
Efectul cumulativ a fost descoperit în cadrul unei colabor�ri dintre Universitatea
Bucure�ti �i IUCN Dubna [1,3-5]. Primele ciocniri în care a fost pus în eviden��

experimental acest efect au fost ciocnirile p-Cu �i d-Cu la 4.5 A GeV/c [1,3-5]. De�i
primele rezultate experimentale asupra efectului cumulativ au fost ob�inute înc� din anul
1975, iar predic�iile teoretice referitoare la acest proces dateaz� de la începutul anilor ´70
[1,3-6], dup� introducerea conceptului de fragmentare limitat� [2], au r�mas înc� o serie
de aspecte teoretice �i experimentale neabordate sau incomplet abordate [13,14]. De
aceea, în cadrul activit��ii de cercetare studiul acestui efect constituie, în continuare, un
obiectiv important. Importan�a sa este determinat�, pe de o parte, de interesul actual
pentru diferite procese de tip "cooperativ" (de cluster-izare) [15], cât �i, pe de alt� parte,
de preocup�rile legate de stabilirea dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste [16-20].
Ob�inerea unui mecanism de generare cumulativ� de particule implic� prezen�a
mai multor nucleoni la distan�e mai mici decât dimensiunile unui singur nucleon, ceea ce
face ca unii din constituien�ii partonici ai acestora s� fie "colectiviza�i". În acest mod se
pot ob�ine condi�ii pentru formarea de entit��i noi, specifice. Printre acestea se pot
num�ra �i dibarionii. Dibarionul este un sistem muticuarc metastabil [21,22]. Aplicarea
modelului de sac de cuarci indic� posibilitatea interpret�rii lor ca st�ri supradense ale
materiei nucleare.

Fig.IV.1. Distribu�ia num�rului de cumulativitate
în ciocniri O-Pb �i O-Ne la 4.5 A GeV/c
Analiza producerii cumulative de particule în ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A
GeV/c a condus la câteva rezultate experimentale interesante. În Fig.IV.1 este prezentat�
distribu�ia num�rului de cumulativitate al pionilor negativi genera�i în ciocniri O-Pb �i O-

Ne la 4.5 A GeV/c. Se constat� faptul c� producerea cumulativ� este mai pronun�at� pentru
ciocniri simetrice decât pentru ciocniri asimetrice. Acest fapt ar putea fi legat de contribu�ia
mai important� a regiunilor spectatoare la absorb�ia �i reîmpr��tierea particulelor generate
din regiunea participant� cu cre�terea asimetriei ciocnirii.
Analiza producerii cumulative a particulelor aflate în jeturile de materie nuclear�
observate în ciocniri He-AT la 4.5 A GeV/c [11,12] indic� urm�toarele aspecte de interes:
(a) numerele de cumulativitate medii ale particulelor din jetul de materie nuclear�
pe direc�ia înainte sunt mai mici decât cele ale particulelor din jetul pe direc�ia înapoi, atât
în evnimentele cu dou� jeturi, cât �i în cele cu mai multe jeturi;
(b) pentru evenimentele cu 3 �i 4 jeturi cel mai mare num�r de cumulativitate
r�mâne cel pentru jetul de materie nuclear� pe direc�ia înapoi;
(c) numerele de cumulativitate totale în evenimente cu cele mai multe jeturi sunt
cele mai mari;
(d) numerele de cumulativitate cresc u�or cu cre�terea num�rului de mas� al
nucleului �int�.

Aceste rezultate experimentale confirm� posibilitatea creerii �i observ�rii unor
st�ri �i fenomene anomale în materia nuclear� fierbinte �i dens� în ciocniri nucleunucleu la 4.5 A GeV/c. Leg�turi interesante pot fi stabilite cu prezen�a jeturilor de
materie nuclear�, precum �i cu gradul de coeren�� în sursa de particule.
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