Capitolul al VI-lea
Sec�iuni eficace în ciocniri nucleare relativiste
VI.1. Sec�iuni eficace. Defini�ii
Sec�iunea eficace este o m�rime important� în ob�inerea de informa�ii asupra
dinamicii ciocnirilor nucleare la diferite energii . No�iunea de sec�iune eficace este strâns
legat� de caracterizarea proceselor de interac�ie dintre sisteme nucleare de naturi diferite
�i având propriet��i din cele mai diferite. O defini�ie general� a sec�iunii eficace este
destul de dificil� [49,50]. Se accept�, în general, idea c� este probabilitatea de realizare a
unei anumite interac�ii, valoarea sa depinzând de natura sistemelor nucleare care particip�
la ciocnire �i de energia incident�, cu luarea în considerare a ipotezei formei sistemelor
nucleare care interac�ionaez�. De aceea, unitatea de m�sur� este legat� de sec�iunea
geometric� normal� a procesului de interac�ie dintre dou� sfere. Unitatea de m�sur�
tolerat� se nume�te barn �i ia în considerare dimensiunile specifice sistemelor nucleare,
anume: 1 barn = 10-28 m2 = 100 Fm2.

Sec�iunea eficace mai poate fi considerat� ca un coeficient specific interac�iei.
Astfel, sec�iunea unei entit��i �int�, σ, pentru o interac�ie produs� de un sistem nuclear
incident, cu sarcin� sau f�r� sarcin�, este definit� ca raportul dintre probabilitatea de
interac�ie pentru entitatea �int� considerat�, P, �i fluen�a sistemelor nucleare incidente,

Φ, anume:
σ=

P
Φ

.

(II.38)

Fluen�a reprezint� num�rul de particule incidente, dN, pe o sfer� care are aria sec�iunii
da. {[Φ] SI = m-2}. Defini�ia sec�iunii eficace dat� de rela�ia (II.38) este valabil� dac�

probabilitatea P îndepline�te condi�ia urm�toare: P << 1.
Trebuie men�ionat faptul c� termenul de interac�ie se refer� la orice proces în
care energia �i/sau direc�ia particulei incidente este modificat� sau particula incident�
este absorbit�. În urma interac�iei sunt emise una sau mai multe particule secundare.

A�a cum s-a v�zut, definirea distribu�iei de multiplicitate în termenii teoriei
probabilit��ilor s-a f�cut cu ajutorul sec�iunilor eficace totale �i sec�iunilor eficace
par�iale. În descrierea fenomenelor de producere multipl� de particule aceste sec�iuni,

împreun� cu sec�iunea eficace topologic� �i sec�iunea eficace diferen�ial�, au un rol
important . Utilitatea acestor m�rimi este legat� de dependen�ele lor de energia de
ciocnire, de natura sistemelor care particip� la ciocnire, de tipul particulelor generate
[4,51,52].
Sec�iunea eficace total�, σt, este definit� ca sec�iunea de creare a tuturor
particulelor permise de legile de conservare într-o ciocnire dat�, la o energie dat�. Acest

tip de sec�iune cre�te lent cu cre�terea energiei pentru diferite sisteme nucleare care se
ciocnesc.

Sec�iunea eficace par�ial�, σn, d� num�rul de particule de un anumit tip, produse
la o energie dat�. De aceea, acest tip de sec�iune prezint� dependen�e de num�rul de
particule �i de tipul de particul� considerat. Sec�iunea eficace par�ial� prezint� un maxim
în vecin�tatea energiei de prag pentru producerea tipului de particul� considerat.

Cre�terea num�rului de particule deplaseaz� maximul spre energii mai mari.
Sec�iunea eficace total� este dat� de suma tuturor sec�iunilor eficace par�iale,

anume:

σ t = �σ n =
n
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n

n
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(II.39)

Sec�iunea eficace topologic�, σch, descrie producerea unui anumit num�r de
particule cu sarcin� în starea final� a unei ciocniri la o energie dat�. În acest caz,
num�rul particulelor cu sarcin�, nch, este o variabil� aleatoare, iar producerea unui

anumit num�r de particule cu sarcin�, în starea final�, este un eveniment aleator. De
aceea, descrierea sec�iunii eficace topologice se face, pentru multiplicit��i relativ mici, cu
o distribu�ie de probabilitate de tip Poisson, iar pentru multiplicit��i mari cu o distribu�ie
de probabilitate de tip Gauss.

Dac� num�rul de particule cu sarcin� din starea final� este fixat �i se variaz�
energia de ciocnire, atunci sec�iunea eficace topologic� cre�te cu energia pân� la o
anumit� valoare a energiei de ciocnire, apoi scade lent cu cre�terea energiei.

Într-un experiment se m�soar�, în general, în mod direct sec�iunile eficace
topologice, iar prin diferite norm�ri, dependente de experiment, se pot ob�ine distribu�iile
de multiplicitate.
Descrierea complet� a unui proces de interac�ie necesit� informa�ii asupra
distribu�iilor sec�iunilor eficace specifice în termenii energiei sau impulsului oric�rui
sistem nuclear (particul�, nucleu) care exist� dup� interac�ie sau unghiului solid de

emisie pentru sistemul nuclear considerat. Astfel de distribu�ii sunt numite sec�iuni
eficace diferen�iale.

Prin aceast� raportare la diferite m�rimi fizice, sec�iunile eficace diferen�iale
permit ob�inerea unui num�r mare de caracteristici dinamice ale ciocnirilor nucleare. Fie
un proces semiexclusiv de forma:
AP + AT → n1a1 + n2a2 + …… + nmam + X

,

(II.40)

cu ni (i=1,…,m) num�rul de particule de tip ai (i=1,…,m) detectate în starea final� �i X
toate celelalte particule produse dar nedetectate. Fie q i (i=1,…,m) impulsurile
particulelor detectate în starea final�, exprimate în sistemul centrului de mas� (SCM). În
acest caz, sec�iunea eficace diferen�ial� se exprim�, în sistemul centrului de mas�, astfel:
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În rela�ia (II.41) Ei (i=1,…,m) sunt energiile particulelor din starea final�,

�

s = p AP + p AT

)
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este p�tratul energiei disponibile în sistemul centrului de mas�, Mm este

amplitudinea de ciocnire (reac�ie), iar p este impulsul sistemelor nucleare care se
ciocnesc, în sistemul centrului de mas�.
Amplitudinea de ciocnire depinde de 3m variabile independente, invariante
relativist. Cunoa�terea amplitudinii de ciocnire permite caracterizarea complet� a

ciocnirii. Pentru amplitudinea de ciocnire se pot alege variabile diferite: impuls total,
impuls longitudinal, impuls transversal , rapiditate, unghi de emisie, etc. În func�ie de
variabila în raport cu care se face diferen�ierea în rela�ia (II.41) �i de dependen�a m�rimii
astfel ob�inute în membrul stâng de variabila considerat� se ob�in diferite tipuri de
distribu�ii. Cele mai importante sunt: distribu�ia unghiular� (variabila aleas� în acest caz
este unghiul de emisie al particulei din starea final�; nota�iile uzuale pentru diferite
distribu�ii unghiulare sunt:

dσ
dσ dσ
), distribu�ia de rapiditate (variabila
,
,
dΩ dθ d (cos θ )

aleas� este rapiditatea, definit� prin rela�ia urm�toare: y =
uzual� este:

1 � E i + p iL
ln�
2 �� E i − p iL

�
� ; o nota�ie
�
�

dσ
) sau distribu�ia de pseudorapiditate (variabila aleas� este
dy

dσ
� θ�
);
pseudorapiditatea, definit� prin rela�ia η = − ln� tg � ; nota�ia uzual� este:
dη
� 2�
distribu�ia de impuls (nota�ie uzual�:

dσ
dσ
) �i distribu�ia de energie (nota�ie uzual�:
).
dp
dE

Pentru ultimele dou� se mai folosesc denumirile de spectrul de impuls, respectiv, spectrul
de energie.
Distribu�iile considerate anterior permit extragerea unor informa�ii dinamice
extrem de importante pentru descrierea mecanismelor de interac�ie în ciocniri nucleare
relativiste �i stabilirea influen�ei geometriei ciocnirii asupra dinamicii ciocnirii. Câteva
din aspectele de interes vor fi discutate în cele ce urmeaz�.

VI.2. Sec�iuni eficace pentru ciocniri centrale �i periferice.
Leg�turi cu geometria �i dinamica ciocnirilor nucleare relativiste
Pentru a ob�ine valoarea experimental� a sec�iunii eficace într-o ciocnire dat�
trebuie s� fie cunoscute urm�toarele m�rimi: num�rul de interac�ii în �int� ale

nucleului incident �i num�rul de nuclee incidente pe �int�. Raportul dintre cele dou�
m�rimi se înmul�e�te cu sec�iunea eficace pentru ciocnirea nucleon-nucleon la aceea�i
energie, sec�iune care este tabelat� [53], ob�inându-se astfel sec�iunea eficace a ciocnirii

nucleu-nucleu considerate [3-5,54,55].
Acest mod de determinarea a sec�iunilor eficace în ciocniri nucleare relativiste
ofer� posibilitatea ca rezultatele experimentale ob�inute s� prezinte o serie de dependen�e
de interes, cum ar fi:
(i) dependen�a de num�rul de mas� al nucleului �int�;
(ii) dependen�a de num�rul de mas� al nucleului incident;
(iii) dependen�a de gradul de centralitate a ciocnirii.
Rezultatele experimentale ob�inute în ciocniri nucleu-nucleu la energii peste 1 A
GeV indic� unele dependen�e comune, anume [1-5,8-11,54-56]:
(a) sec�iunile eficace - atât cele pentru ciocniri centrale, cât �i cele pentru ciocniri
periferice - cresc cu num�rul de mas� al nucleului �int�, pentru un nucleu incident dat;
(b) sec�iunile eficace pentru ciocniri periferice cresc cu cre�terea num�rului de mas� al
nucleului incident, pentru un nucleu �int� dat;
(c) sec�iunile eficace pentru ciocniri centrale scad cu cre�terea num�rului de mas� al
nucleului incident, pentru un nucleu �int� dat;
(d) pentru o ciocnire dat� sec�iunea eficace scade cu cre�terea gradului de centralitate a
ciocnirii; sc�derea este mult mai rapid� pentru sisteme u�oare �i aproximativ simetrice;
(e) pentru o ciocnire dat� valoarea sec�iunii eficace cre�te relativ lent cu energia;
cre�terea sec�iunii eficace este mult mai lent� decât cre�terea energiei.
Rezultatele experimentale incluse în Tabelul II.6 �i Tabelul II.7, pentru ciocniri
nucleu-nucleu, centrale �i periferice, la 4.5 A GeV/c, confirm� aceste dependen�e. Multe
din comport�ri se pot observa mai u�or folosind rapoarte diferite, cum ar fi: raportul
dintre numerele de mas� ale nucleelor care se ciocnesc, raportul dintre sec�iunile eficace
ale ciocnirilor considerate la sec�iunea eficace pentru ciocnirea care are suma maxim�

dintre numerele de mas� ale nucleelor care se ciocnesc sau energia maxim�. În Tabelul
II.8. sunt incluse rezultatele ob�inute pentru ciocniri O-Pb la energii cuprinse între 2.1 A
GeV �i 200 A GeV. Se observ� c� raportul

σ in ( E / A)
σ in (200 AGeV )

cre�te mult mai lent decât

raportul dintre energii. Aceast� comportarea ar puea sugera unele leg�turi cu invarian�a la
scal� a sec�iunilor eficace [3-5,9,10,27]. Invarian�a la scal� implic� g�sirea unei variabile,
de obicei dat� de raportul dintre multiplicitatea dint-un eveniment �i multiplicitatea
medie, z=n/<n>, pentru care distribu�ia de multiplicitate asociat�, P(z), nu î�i mai
schimb� forma sau/�i pozi�ia cu cre�terea energiei disponibile în sistemul centrului de
mas�, pentru ciocnire dat�.
Din tipurile de comport�ri men�ionate - pe baza rezultatelor experimentale incluse
în Tabelul II.7 - se mai observ� c� sec�iunile eficace centrale î�i schimb� semnificativ
comportarea - într-o dependen�� de suma razelor nucleelor care se ciocnesc - pentru
3

AP + 3 AT > 5 . Aceast� modificare a comport�rii se reflect� �i în alte dependen�e ale

sec�iunilor eficace. Unele dintre dependen�e, cum ar fi cea legat� de energia nucleului
incident, ar putea sugera unele leg�turi cu proprietatea de invarian�� la scal� asociat�
distribu�iei de multiplicitate.
AP – A T

σexp(mb)

σcalc(mb)

He-Li

320 ± 15

399

He-C

450 ± 20

511

He-Ne

615 ± 40

655

He-Al

720 ± 30

761

He-Cu

1150 ± 50

1197

He-Pb

2400 ± 170

2312

C-Ne

1040 ± 60

930

C-Si

1130 ± 80

1073

C-Cu

1700 ± 90

1561

C-Zr

2025 ± 120

1839

C-Pb

3025 ± 160

2809

O-Ne

1237 ± 147

1032

O-Pb

3785 ± 350

2983

Table II.6. Sec�iuni eficace experimentale pentru ciocniri periferice nucleu-nucleu
la 4.5 A GeV/c. Rezultatele calculelor bazate pe rela�ia (II.42) sunt incluse în tabel
AP – A T

T(θch , θn)

σexp(mb)

He-Li

T(2,0)

120 ± 12

He-Li

T(5,0)

75 ± 7

He-Li

T(14,0)

35 ± 5

He-C

T(2,0)

180 ± 15

He-C

T(5,0)

121 ± 10

He-C

T(14,0)

65 ± 6

He-Cu

T(2,0)

663 ± 50

He-Cu

T(5,0)

548 ± 50

He-Cu

T(14,0)

380 ± 40

He-Pb

T(2,0)

1840 ± 160

He-Pb

T(5,0)

1300 ± 200

He-Pb

T(14,0)

1060 ± 200

C-C

T(2,0)

35 ± 4

C-C

T(5,0)

2.1 ± 0.5

C-C

T(14,0)

0.4 ± 0.2

C-Ne

T(2,0)

89 ± 7

C-Ne

T(5,0)

10.9 ± 1.2

C-Ne

T(14,0)

3.3 ± 0.5

C-Cu

T(2,0)

340 ± 40

C-Cu

T(5,0)

95 ± 12

C-Cu

T(14,0)

29 ± 4

C-Zr

T(2,0)

490 ± 40

C-Zr

T(5,0)

150 ± 20

C-Zr

T(14,0)

50 ± 8

C-Pb

T(2,0)

950 ± 80

C-Pb

T(5,0)

440 ± 40

C-Pb

T(14,0)

280 ± 35

O-Ne

T(2,0)

50 ± 6

O-Ne

T(5,0)

4.7 ± 0.9

O-Ne

T(14,0)

2.6 ± 0.6

O-Pb

T(2,0)

880 ± 80

O-Pb

T(5,0)

360 ± 44

O-Pb

T(14,0)

200 ± 25

Tabelul II.7. Sec�iuni eficace experimentale pentru ciocnri centrale
nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c
E (GeV/A)

σexp(mb)

σexp(E/A) / σexp(200 GeV/A)

2.1

3100 ± 320

0.66 ± 0.09

4.5

3785 ± 350

0.80 ± 0.10

60

4580 ± 420

0.97 ± 0.12

200

4720 ± 390

1

Tabelul II.8. Compararea sec�iunilor eficace experimentale ob�inute în ciocniri
periferice (inelastice) O-Pb la diferite energii relativiste
Dependen�ele experimentale observate sugereaz� o descriere pe baza unor rela�ii
geometrice. Pentru ciocnirile periferice (inelastice) se pot folosi rela�ii de forma
[4,5,20,54-56]:

σ in = πro2

�

3

AP + 3 AT − δ

)

2

,

(II.42)

�
� A + AT ��
��
σ 'in = πro2 �3 AP + 3 AT − �� 3 P
�
�
� AP − AT ��

2

. (II.43)

Dependen�a dat� de rela�ia (II.42) sugereaz� c� nucleele care se ciocnesc la
energii mari interac�ioneaz� în mod eficient într-o distan�� r = ro

�

3

)

AP + 3 AT − δ . În

aceast� rela�ii δ este un parametru de corec�ie care este datorat "moliciunii"

(transparen�ei) nivelelor cu nucleoni de la suprafa�a nucleelor. Aceast� “moliciune” este o
consecin�� a propriet��ii de satura�ie a for�elor nucleare [57,58].
Valorile parametrilor ro �i δ variaz� de la experiment la experiment. Astfel, în
lucrarea [54] valorile considerate sunt ro = 1.3 Fm �i δ = 0.6, iar în lucrarea [56] se
raporteaz� valorile ro = 1.2 Fm �i δ = 1.3. Din fit-urile la rezultatele experimentale
ob�inute în unele ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c f�cute pân� în prezent s-au
ob�inut urm�toarele valori ale celor doi parametri: ro = 1.25 Fm, δ = 0.65 [4,55].
Rela�ia (II.43) sugereaz� o modelare fenomenologic� geometric� a tuturor
ciocnirilor nucleu-nucleu la energii peste 1 A GeV. Ea va fi discutat� în cadrul p�r�ii a
treia a cursului, consacrat� model�rii dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste. Ca �i
rela�ia (II.42), rela�ia (II.43) este util� pentru sec�iunile eficace inelastice. Ea se poate
aplica numai pentru ciocniri nesimetrice, îns�. Cea mai folosit� valoare a parametrului ro
este, în acest caz, 1.4 Fm [3-5,55].
Este important de subliniat aici faptul c� rela�iile (II.42) �i (II.43) pot fi folosite �i
pentru sublinierea influen�ei geometriei ciocnirii asupra dinamicii ciocnirii pe un
domeniu foarte larg de energii (1-200 A GeV) [3-5,8,9,30,31,54-56,59]. Ele pot fi legate,
de asemenea, de diferite m�rimi fizice de interes pentru a aflat informa�ii noi asupra
dinamicii ciocnirii. Printre aceste m�rimi se num�r� multiplicitatea, num�rul de
participan�i, interferometria de intensitate etc. Unele dintre aceste conexiuni au fost deja
amintite, iar altele se vor prezenta în capitolele urm�toare.
Trebuie men�ionat - în încheierea acestei prezent�ri - faptul c� metoda de
determinare experimental� a sec�iunii eficace în ciocniri nucleare relativiste este afectat�
de câteva surse de eroare. Aceste surse de eroare sunt legate, în general, de

caracteristicile tehnice ale sistemului de detec�ie �i de metoda de prelucrare a
datelor experimentale primare. Pentru Spectrometrul SKM 200 de la IUCN Dubna,
sistem de detec�ie cu ajutorul c�ruia s-au ob�inut majoritatea datelor experimentale
folosite la laboratorul asociat cursului de Fizic� nuclear� relativist� sursele de eroare
legate de caracteristicile tehnice ale sistemului de detec�ie sunt determinate de timpii
mor�i ai detectorilor cu scintila�ie monta�i în anticoinciden�� (tm = 20 ns), precum �i de
posibilitatea unor declan��ri incorecte, mai ales pentru ciocniri centrale, de c�tre un

fragment al nucleului incident. Corec�iile necesare la sec�iunea eficace sunt de 2-4 %, în
primul caz, respectiv, 1-2 %, în cel de al doilea caz.
Principalele surse de eroare determinate de metoda de explorare sunt
ineficacitatea de explorare �i pierderile de la explorare. Primele impun corec�ii in jur de 1
%, iar celelalte necesit� corec�ii între 1 % �i 3 %, în func�ie de num�rul de mas� al
nucleului �int�. Exist� �i alte surse de eroare, dar acestea impun corec�ii foarte mici
asupra valorii experimentale a sec�iunii eficace [4,20,54,55].

