Capitolul al XXIII-lea
Sec�iuni eficace pentru diferite tipuri de particule
produse în ciconiri nucleare relativiste
XXIII.1. Considera�ii generale
O problem� important� este cea a comport�rii ratelor de producere de diferte
tipuri de particule, respectiv, a sec�iunilor eficace asociate în ciocniri nucleare relativiste.
Aceste m�rimi fizice sunt importante în absen�a unor posibilit��i de control experimentale
directe ale evolu�iei dinamice a ciocnirilor nucleare relativiste.
Unele sec�iuni eficace - totale sau diferen�iale - pot da informa�ii globale
importante asupra unor aspecte de interes legate de influen�a mediului nuclear în
descrierea dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste.

De exemplu, distribu�iile de

rapiditate pot aduce informa�ii asupra cre�terii efectelor mediului nuclear asupra
ciocniriilor nucleon-nucleon cu cre�terea stop�rii nucleare �i cu cre�terea energiei
incidente, iar spectrele dublu diferen�iale ale unor particule u�oare, produse în
experimente exclusive, ar putea s� permit� estim�ri brute ale timpilor de echilibrare sau a
scalei de timp în care se desf��oar� diferite procese. Distribu�iile de impuls, total sau
transversal, pot da informa�ii asupra temperaturii sursei la emiterea diferitelor tipuri de
particule. De asemenea, cele de impuls longitudinal, în SCM, pot oferi informa�ii asupra
geometriei ciocnirii. Astfel, se pot ob�ine informa�ii semnificative asupra evolu�iei �i
dinamicii sursei de particule.
Includerea efectelor mediului nuclear se poate face pe dou� c�i, �i anume:

(i) calea dinamic� - prin termeni diferi�i în matricile de ciocnire care s� redea ratele de
producere;
(ii) calea statisticii cuantice - prin introducerea unor termeni explici�i asupra bloc�rii
Pauli în starea final�.
Comportarea sec�iunilor eficace pentru particule cu stranietate este util� în
studierea unor tranzi�ii de faz� care pot avea loc în materia nuclear� fierbinte �i dens�
creat� prin ciocniri nucleare relativiste. De aceea, având în vedere informa�iile incluse în
capitolul al XX-lea, se vor discuta câteva aspecte legate de aceste sec�iuni.

XXIII.2. Sec�iuni eficace pentru particule cu stranietate
La energii de câ�iva GeV/nucleon este posibil� producerea de particule cu
stranietate, precum kaonii, hiperonii Λ, Ω, Σ �.a. Procesele elementare care pot sta la
baza producerii acestor particule sunt de urm�toarele tipuri:
(a) producere asociat� (NN → NΛK+, NN → NΩK+, NN → ΔΛK+, ΔΔ → NΣK+, ΔΔ →

ΔΩK+);
(b) schimb de stranietate (πΛ → NK-);
(c) producere de perechi (BB → B´B´´K+K-; B = barion);
(d) ciocniri pion-barion (π+n → ΛK+).
Nucleul este considerat ca un sistem de 3A-corpuri, prin luarea în calcul a
structurii de cuarci �i gluoni a nucleonilor. Se are în vedere faptul c� exist� dependen�e
specifice de energia �i impulsul care se transfer� nucleului pentru eviden�ierea acestei
structuri [1-8].
Luând în considerare faptul c� activitatea de laborator este legat�, în prezent, de
datele experimentale ob�inute în cadrul colabor�rii SKM 200 de la IUCN Dubna, trebuie
men�ionat aici faptul c� observarea acestor tipuri de particule este posibil� la
Spectrometrul SKM 200 folosit pentru ob�inerea datelor experimentale [9-15]. Camera cu
streamer a spectrometrului fiind un detector cu vizualizare trebuie men�ionat c�
observarea particulelor cu stranietate la astfel de detectori se face prin dezintegr�rile în
zbor ale acestora, în interiorul respectivului sistem de detec�ie, în particule cu sarcin�.
Cele mai importante canale de dezintegrare pentru particulele neutre cu stranietate

observabile la Spectrometrul SKM 200 sunt urm�toarele: Ko → π+π-, Λo → pπ-, Σo →

Λ o γ.
Particulele cu stranietate pot fi create oriunde în interiorul regiunii participante,
central�, fierbinte �i dens�. De aceea, posibilit��ile de observare pentru astfel de particule
sunt determinate de probabilit��ile lor de “evadare” (sc�pare) din regiunea participant�. O
m�rime necesar� pentru estimarea acestor probabilit��i de “evadare” este drumul liber
mediu. Pentru kaoni cu impulsuri în jur de 1 GeV/c sec�iunea eficace de interac�ie kaonnucleon este în jur de 16 mb, ceea ce conduce, pentru densit��i de ordinul densit��ii
nucleare normale, la un drum liber mediu de circa 4 Fm. Aceast� valoare scade cu
cre�terea densit��ii materiei nucleare. Valorile drumului liber mediu sugereaz� c� este
posibil ca unele particule cu stranietate s� "scape" din regiunea participant�, fierbinte �i
dens�, f�r� interac�ii suplimentare. Acest� probabilitate de sc�pare este mai mare pentru
ciocniri simetrice sau cuasisimetrice între nuclee cu numere de mas� medii, deoarece raza
regiunii participante este, conform rezultatelor ob�inute prin interferometrie pionic�, de
ordinul razei nucleului incident, iar regiunile spectatoare sunt de dimensiuni mici, ceea ce
nu cre�te probabilitatea de absorb�ie a particulelor cu stranietate “sc�pate” în interiorul
lor. La energii de câ�iva GeV/A, probabilitatea de interac�ie KΛ este, de asemenea, foarte
mic�.
Pentru ciocniri nucleu-nucleu la energii înalte se constat� o sc�dere a energiei de
prag pentru producerea de particule cu stranietate �i o cre�tere a valorilor sec�iunilor
eficace de producere [1-5,16].
Pentru experimentele desf��urate la IUCN Dubna folosind Spectrometrul SKM
200 nu este posibil� identificarea direct� a particulelor cu sarcin� [9-14]. De aceea, s-a
propus o metod� de identificarea pentru particule cu sarcin� stopate în camera cu
streamer bazat� pe invarian�a la scal� a particulelor care se mi�c� cu aceea�i vitez� printrun mediu dat [12-15]. Folosind aceast� metod�, s-au ob�inut urm�toarele valori ale
sec�iunilor eficace de producere a kaonilor pozitivi: pentru ciocniri O-Pb, σ(K*) = 1.31 ±
0.09 mb, iar pentru ciocniri C-Cu, σ(K*) = 1.01 ± 0.11 mb. Aceste rezultate sunt
importante pentru sus�inerea form�rii de st�ri �i fenomene anomale în materia nuclear�
fierbinte �i dens�. În determinarea sec�iunii eficace a kaonilor s-a luat în considerare
urm�toarea rela�ie de defini�ie [3]:

σ(K) = 800[pmax/[GeV/c]]4 [µb]

.

(IV.35)

Rezultatele ob�inute pe dou� c�i sunt într-un acord satisf�c�tor. Este de remarcat faptul c�
aceste valori sunt sub cele prev�zute de unele modele, cum ar fi cele de transport [17],
hadrochimice [18] sau cele bazate pe prima "genera�ie" de ciocniri nucleon-nucleon [1]
(Fig.IV.7).

Fig.IV.7. Predic�ii teoretice pentru sec�iunea eficace inclusiv� de producere a kaonilor
pozitivi în func�ie de de energia cinetic� pe nucleon, pentru ciocniri simetrice

Fig.IV.8. Spectre de producere inclusiv� de kaoni pozitivi în func�ie de

energia cinetic� în sistemul centrului de mas�, pentru diferite ciocniri.
Compara�ii cu predic�iile modelelor termice

Fig.IV.9. Spectre de producere inclusiv� de kaoni negativi în func�ie de energia cinetic�
în sistemul centrului de mas�. Compara�ie cu predic�iile modelelor termice
Acestor rezultate trebuie s� le fie ad�ugate rezultatele modelelor termice [19],
modele care permit estimarea temperaturii regiunii participante fierbin�i la emisia
kaonilor (Fig.IV.8 �i Fig.IV.9).
Dou� observa�ii sunt importante pentru discu�iile de pân� acum din aceast� parte
a cursului, anume:
(a) sec�iunea eficace de producere pentru kaoni pozitivi este mult mai mare decât cea
pentru kaoni negativi (1.31 ± 0.09 mb fa�� de 0.25 ± 0.12 mb pentru ciocniri O-Pb la 4.5
A GeV/c);
(b) temperatura sursei de particule este mai mic� la emisia kaonilor negativi decât la
emisia kaonilor pozitivi.
Aceste rezultate pot fi puse în leg�tur� cu posibilitatea modific�rii unor
propriet��i ale particulelor elementare în materia nuclear� fierbinte �i dens�, cum ar fi
masa de repaus, a�a cum s-a discutat anterior în aceast� parte a cursului. Ele cresc
posibilit��ile de observare a st�rilor anomle �i tranzi�iilor de faz� în materia nuclear�.
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