Capitolul al VII-lea
Participan�i �i spectatori în ciocniri nucleare
relativiste
VII.1. Definirea no�iunilor de participan�i �i spectatori
Dinamica ciocnirile nucleare relativiste este strâns legat� de geometria ciocnirii.
Acest fapt a fost pus în eviden�� înc� de la primele studii în domeniul Fizicii nucleare
relativiste [4,7]. Cea mai folosit� geometrie este cea de tip "participan�i-spectatori" [1].
Aceast� geometrie este folosit� pentru descrierea ciocnirilor nucleare la diferite
energii luând în considerare comportarea lungimii de und� de Broglie, λB, �i a drumului
liber mediu, λ [1,4]. Aceste dou� m�rimi permit o selectare corect� a tipului de mecanism
de interac�ie. Lungimea de und� de Broglie asociat� nucleonului din nucleu - în sistemul
centrului de mas� - d� o m�sur� a micimii necesare sistemului incident pentru a "observa"

�inta, la o energie dat�, în timp ce drumul liber mediu al nucleonilor în nucleu d� o m�sur�
a posibilit��ii eviden�ierii unor interac�ii tari nucleon-nucleon.
Dac� cele dou� m�rimi considerate anterior sunt comparate cu raza nucleului �int�,
RT, se pot stabili fundamentele mecanismelor de interac�ie la diferite energii.
În cazul energiilor joase �i intermediare, pentru care sunt satisf�cute rela�iile:

λ B >> RT , (II.44)
λ >> RT , (II.45)
nucleul �int� este "observat" ca un întreg �i, de aceea, descrierea interac�iei se face, în
principal, prin împr��tieri pe poten�iale.

2
Pentru energii înalte - energii pentru care p NN
≥ m N2 ( p NN este impulsul pe nucleon

al nucleului incident, iar m N este masa de repaus a nucleonului liber ) - ciocnirea a dou�
nuclee, în sistemul centrului de mas�, se poate descrie luând în considerare faptul c�
lungimea de und� de Broglie, λB, este mai mic� decât distan�a internucleonic� medie în
nucleu, d, iar drumul liber mediu, λ, este mai mic decât raza nucleului �int�, RT. În aceste
condi�ii - λ B << d , respectiv, λ < RT - cele dou� nuclee sunt considerate ca doi "nori" de
nucleoni, iar ciocnirea lor determin�, în zona de suprapunere, ciocniri secven�iale
nucleon-nucleon prin interac�ii tari. Apar, astfel, dou� regiuni distincte care au

caracteristici dinamice diferite [1,4,20,45,60].
Regiunea de suprapunere a celor dou� nuclee care se ciocnesc este cunoscut� �i ca
regiune participant�. În aceast� regiune au loc ciocniri secven�iale nucleon-nucleon �i se

produc cele mai multe din fenomenele fizice de interes. P�r�ile r�mase nesuprapuse ale
celor dou� nuclee care se ciocnesc formeaz� regiunea (regiunile) spectatoare (Fig.II.1.)

[1,4,20,45,60].

Fig.II.1. Imaginea participan�i-spectatori

Este de a�teptat ca în regiunea participant� s� se produc� varia�ii semnificative ale
densit��ii �i temperaturii materiei nucleare formate prin ciocnire, iar evolu�ia acestei materii

nucleare comprimate �i fierbin�i necesit� cunoa�terea unui num�r important de m�rimi
fizice cu semnifica�ie dinamic�. De asemenea, regiunea spectatoare poate influen�a
dinamica ciocnirii prin dimensiuni, contact cu regiunea participant�, absorb�ie de particule
generate din regiunea participant� �.a. Aceast� imagine geometric� a ciocnirilor nucleare
la energii înalte este cea care poart� numele de imaginea participan�i-spectatori.

Geometria ciocnirii implic� atât parametrul de ciocnire, cât �i gradul de simetrie
al nucleelor care se ciocnesc. În func�ie de geometria de ciocnire se stabile�te m�rimea

regiunii de suprapunere a nucleelor care se ciocnesc. Aceast� regiune va con�ine un
num�r mai mare sau mai mic de nucleoni. Ei au fost numi�i nucleoni participan�i. În
general, nucleonii participan�i se definesc ca nucleonii din exteriorul sferelor Fermi de
fragmentare a nucleelor proiectil �i �int� [61,62].

Estimarea num�rului de fragmente cu sarcin� care particip� la fiecare ciocnire se
face cu ajutorul unei rela�ii de forma:

Q = nch − 2nπ − − (n Ps + nTs )

,

(II.46)

unde nch este multiplicitatea particulelor/fragmentelor cu sarcin�, nπ − este multiplicitatea
pionilor negativi, n Ps este num�rul de fragmente "spectator" ale nucleului incident
(proiectil), nTs este num�rul de fragmente "spectator" ale nucleului �int�.
AP - AT
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C-Cu

9.0 ± 0.8
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-
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-
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-
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-

-
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Ne-Zr

-

28.0 ± 2.5

-

-

Tabelul II.9. Valorile experimentale ale num�rului de protoni participan�i în ciocniri
nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c, pentru moduri diferite de declan�are a camerei cu streamer
O ipotez� unanim acceptat� este aceea c� majoritatea fragmentele au sarcini egale
cu unitatea. Datorit� faptului c� num�rul traiectoriilor particulelor cu sarcin� care s� aib�
ionizarea mai mare de 1, lungimea corzii trasei mai mare decât valorile prestabilite,
precum �i impulsul mai mare decât valorile impuse este foarte mic, în rela�ia (II.46)
m�rimea Q este identificat� cu num�rul de protoni participan�i [45,60-62].

Tabelul II.9 prezint� rezultatele experimentale referitoare la protoni participan�i,
rezultate ob�inute în câteva ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c, pentru diferite moduri
de declan�are a camerei cu streamer a spectrometrului SKM 200 de la IUCN Dubna.
Studiile referitoare la protoni participan�i �i nucleoni participan�i sunt strâns legate
de existen�a unor corela�ii de multiplicitate în ciocniri nucleare relativiste [45,60-64]. Ele
pot oferi, totodat�, importante informa�ii asupra unor parametrii de interes în descrierea
sursei de particule, evolu�iei ei �i dinamicii asociate [1,3-5,17,22,45,48,60-64].

VII.2. Reflectarea geometriei �i dinamicii ciocnirii
în comportarea nucleonilor participan�i �i spectatori
Este de a�teptat ca geometria ciocnirii s� fie reflectat� de comportarea nucleonilor
participan�i �i spectatori. În func�ie de aceasta exist� mecanisme de reac�ie (ciocnire)
specifice. De aceea, este de a�teptat s� apar� comport�ri specifice în ciocniri centrale �i în
ciocniri periferice. De asemenea, num�rul de participan�i, respectiv, de spectatori, poate
influen�a evolu�ia regiunii participante dup� creare. În consecin��, un astfel de studiu ar
putea fi de interes pentru ob�inerea informa�iilor dinamice necesare.
Deoarece Colaborarea SKM 200 de la IUCN Dubna a realizat un num�r mare de
ciocniri, simetrice sau profund asimetrice, în moduri de declan�are diferite, o astfel de
analiz�, care nu implic� corec�ii suplimentare în raport cu sistemul de detectori �i cu
modul de ob�inere a rezultatelor experimentale, este posibil� �i util� în cunoa�terea

dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste �i în determinarea unor aspecte legate de
comportarea materiei nucleare aflate în condi�ii deosebite de densitate �i temperatur�.
Ob�inerea num�rului de protoni participan�i în ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A
GeV/c se face pe baza rela�iei (II.46), cu explicitarea tipurilor �i num�rului de fragmente
asociate pentru fiecare caz în parte. Rela�ia la care se ajunge este urm�toarea
[4,5,20,45,60]:

Q = nch − 2nπ − − (n s1 + nr+ + n R+ + n p< pF ) , (II.47)
unde n s1 este num�rul de particule cu impuls p ≥ 3.5 GeV/c pe particul�, produse în
intervalul unghiular corespunz�tor modului de declan�are a camerei cu streamer a
spectrometrului SKM 200, T(θch,θn), n r+ este num�rul de fragmente pozitive, de ionizare
mare, care au lungimea corzii trasei mai mic� decât o valoare r, n R+ este num�rul de
fragmente pozitive, de ionizare mare, care au lungimea corzii trasei cuprins� între r �i R, cu
r < R , n p< pF este num�rul de fragmente pozitive, de ionizare mare, care ies din camer� �i

au un impuls p < p F , unde p F este impulsul Fermi.
Valorile specifice diferitelor m�rimi incluse în rela�ia (II.47), stabilite în func�ie de
caracteristicile tehnice �i performan�ele spectrometrului SKM 200, cele ale masei de
explorare folosit� pentru explorare �i m�surare �i condi�iile cinematice specifice ciocnirilor
considerate, precum �i modul de lucru pentru ob�inerea datelor �i rezultatelor experimentale
sunt date în lucrarea [20].
Având în vedere importan�a pentru ob�inerea unor rezultate experimentale �i pentru
descrierea fenomenologic� a dinamicii ciocnirii trebuie men�ionat aici c�, din considerente
de conservare a num�rului de nucleoni (masei) �i num�rului atomic (sarcinii), s-a propus
introducerea unei rela�ii de leg�tur� între num�rul de nucleoni participan�i, QN, �i num�rul
de protoni participan�i, Q, de forma urm�toare [3-5,45,60]:

QN =

AP + AT
Q , (II.48)
Z P + ZT

unde AP,T sunt numerele de mas� ale nucleelor proiectil �i, respectiv, �int�, iar ZP,T sunt
numerele atomice ale acelora�i nuclee.
Rezultatele astfel ob�inute pot fi utilizate pentru a da o descriere fenomenologic�,
geometric�, dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste la energii de câ�iva GeV/nucleon.

VII.3. Influen�a caracteristicilor regiunii spectatoare asupra
proceselor care au loc în regiunea participant�
O problem� de interes în studiul dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste �i
comportarea materiei nucleare în condi�ii diferite de densitate �i temperatur� - pentru
punerea în eviden�� a unor st�ri �i fenomene anomale în materia nuclear� fierbinte �i
dens� - este separarea contribu�iilor regiunii participante �i regiunii spectatoare, cu luarea
în considerare a influen�ei caracteristicilor regiunii spectatoare (dimensiuni, num�r de
nucleoni, vitez� de deplasare etc) asupra proceselor care au loc în regiunea participant�.
Pentru a se putea analiza posibilit��ile de separare a contribu�iilor celor dou� tipuri
de regiuni, cu luarea ulterioar� în considerare a influen�elor posibile asupra proceselor din
regiunea participant�, se propune introducerea unor func�ii de densitate de probabilitate
arbitrare pentru cele dou� tipuri de regiuni [18,19]. Fie fp(np) func�ia de densitate de
probabilitate a particulelor cu sarcin� emise din regiunea particiant�, cu np
multiplicitatea asociat� particulelor emise din aceast� regiune. Dac� fs(ns) este func�ia
de densitate de probabilitate a particulelor cu sarcin� emise din regiunea spectatoare -

cu ns multiplicitatea particulelor emise din regiunea respectiv� - atunci:
f (nch ) = f p (n p ) + f s (n s )

,

(II.49)

este func�ia de densitate de probabilitate a celor nch particule cu sarcin� observate
experimental.

Calculul momentelor ordinare necentrale de diferite ordine se poate face pe baza
rela�iilor de defini�ie uzuale [4,20,21,26,28]. Se ob�in astfel expresiile pentru momentele
ordinare de interes pentru separarea contribu�iilor celor dou� regiuni.
Momentul ordinar necentral de ordin zero – moment care d� aria de sub curb� –
se scrie sub forma urm�toare:
m' o = � f (nch ) = � f p (n p ) + � f s (n s )
nch

cu

�f

p

np

(n p ) ≡ F p �i

np

, (II.50)

ns

�f

s

(n s ) ≡ Fs . Folosind aceste nota�ii expresia momentului ordinar

ns

de ordin zero, dat� de rela�ia (II.50), se va scrie în forma urm�toare:
m' o = F p + Fs

. (II.51)

Urm�toarele dou� momente ordinare necentrale pot fi calculate f�r� introducerea
unor ipoteze suplimentare. Se ob�in expresiile de mai jos:
m'1 = � nch f (nch ) = � (n p + n s )[ f p (n p ) + f s (n s )] =< n p > F p + < n s > Fs

, (II.52)

nch

m' 2 = � nch2 f (nch ) =
nch

� (n

p

+ n s ) 2 [ f p (n p ) + f s (n s )] = (σ 2p + < n p > 2 ) F p + (σ s2 + < n s > 2 ) Fs

n p , ns

(II.53)
În ecua�iile de mai sus a fost folosit� urm�toarea rela�ie de leg�tur�:

� (n − n )

2

i

f i (ni ) = σ i2 Fi

, (II.54)

ni

unde i = p, respectiv, s. Aici, <np> �i <ns> sunt valorile medii ale multiplicit��ilor
particulelor cu sarcin� generate din regiunea participant�, respectiv, regiunea spectatoare, iar

σp2 �i σs2 sunt dispersiile corespunz�toare.
Pentru a calcula mai rapid momentul ordinar necentral de ordinul al III-lea se poate
face ipoteza urm�toare:

� (n − n )

3

i

f i ( ni ) = 0

, (II.55)

ni

unde i = p, respectiv, s. În aceast� ipotez� se consider� – conform celor discutate în capitolul
al V-lea �i în literatura de specialitate citat� – numai distribu�ii simetrice. Folosind aceast�
ipotez�, momentul ordinar necentral de ordinul al treilea se scrie în forma urm�toare:
m'3 = (3 < n p > σ p2 + < n p > 3 ) F p + (3 < n s > σ s2 + < n s > 3 ) Fs

. (II.56)

Din acelea�i considerente ca în cazul momentului necentral de ordinul al treilea –
simplificarea calculelor – �i pentru momentul de ordinul al patrulea se face o ipotez�
suplimentar�, anume:

� (n − n )
i

4

f i = σ i4 Fi

. (II.57)

ni

În aceast� ipotez� momentul ordinar necentral de ordinul al patrulea se scrie astfel:
m' 4 = (< n p > 2 −σ p2 ) 2 F p + (< n s > 2 −σ s2 ) 2 Fs

. (II.58)

Din cauza faptului c� ultimele dou� momente au fost calculate în anumite ipoteze
restrictive – pentru simplificarea calculelor – este de dorit ca la rezolvarea sistemului de
ecua�ii (II.51)-(II.53), (II.56) �i (II.58) s� se considere acele metode care s� afecteze cât mai

pu�in rezultatele finale. De preferat sunt metodele care folosesc acele momente pentru a
c�ror ob�inere nu s-au introdus ipoteze simplificatoare, restrictive.
Trebuie supus aici, de asemenea, c� ipotezele simplificatoare f�cute ar putea afecta
rezultatele prin faptul c� ar putea neglija interac�iile dintre particulele emise dintr-o anumit�
regiune, precum �i interac�iile dintre cele dou� tipuri de regiuni sau dintre particulele emise
din cele dou� tipuri de regiuni.
O cale de rezolvare a sistemului ar fi s� se ia în considerare toate momentele
calculate �i s� se introduc� o ipotez� restrictiv� suplimentar�, anume:

σ p =σs =σ

. (II.59)

O a doua cale de rezolvare a sistemului presupune folosirea rela�iilor (II.51)-(II.53) �i a
rela�iei de leg�tur� dintre momentele ordinare necentrale �i centrale, anume:
k

m k = � C kj m' k − j (− m'1 ) j

, (II.60)

j =1

unde mk sunt momentele centrale, iar C kj =

k!
.
(k − j )! j!

Ceea de a doua cale nu implic� ipoteze restrictive.
Pentru rezolvarea prin prima metod� propus� se introduc unele nota�ii suplimentare
pentru u�urarea calculelor ulterioare. Cele mai importante sunt:

a=

Fp
F p + Fs

b = 1− a =

, (II.61)

Fs
F p + Fs

. (II.62)

Folosind expresiile deduse anterior �i nota�iile de mai sus se pot scrie rela�ii noi
pentru momentele ordinare necentrale normate. Noile forme sunt date de ecua�iile de mai
jos:

m'1n =

m'1
=< n p > .a + < n s > .(1 − a )
m' o

m' 2 n =

m' 2
= (σ 2 + < n p > 2 ).a + (σ 2 + < n s > 2 ).(1 − a )
m' o

m'3 n =

m' 3
= (3 < n p > σ 2 + < n p > 3 ).a + (3 < n s > σ 2 + < n s > 3 ).(1 − a )
m' o

, (II.63)
, (II.64)
, (II.65)

m' 4 n =

m' 4
= (< n p > −σ 2 ).a + (< n s > −σ 2 ).(1 − a )
m' o

. (II.66)

Rezolvarea sistemului de ecua�ii anterior conduce la ponderi ale producerii de
particule din cele dou� regiuni. În Tabelul II.10 sunt incluse rezultatele experimentale
ob�inute în câteva ciocniri centrale. Se observ� c� multiplicit��ile medii în regiunea
participant� sunt mult mai mari decât cele din regiunea spectatoare, iar pentru unele
ciocniri, cu deosebire pentru cele cu un grad de asimetrie mare, acestea dep��esc
multiplicitatea medie experimental�. Acest fapt sugereaz� cre�terea procesului de
absorb�ie în regiunea spectatoare cu cre�terea dimensiunilor sale spa�iale.
AP – AT

O-Ne

O-Pb

C-Cu

N

290

2693

100

<np>

7.69

14.40

8.97

m’1exp

4.91±0.22

11.83±0.25

6.55±0.24

m’1th

4.92

12.35

6.54

m’2exp

27.69±0.33

150.13±3.36

48.83±3.44

m’2th

27.31

159.05

50.50

m’3exp

168.90±15.98

2009.62±49.15

401.53±42.11

m’3th

164.06

2124.43

413.77

m’4exp

1091.40±96.85

28073.40±756.70

3572.60±502.20

m’4th

1055.00

29377.10

3577.60

<ns>

2.78

2.57

2.42

Tabelul II.10. Multiplicit��i în regiunea participant� �i în regiunea spectatoare pentru
ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c
Aceste rezultate experimentale asupra numerelor de participan�i �i spectatori,
al�turi de cele considerate anterior, confirm� existen�a st�rilor �i proceselor anomale în
ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c.

VII.4. Informa�ii asupra dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste din
comportarea protonilor participan�i
Pentru ob�inerea unor informa�ii suplimentare cu privire la dinamica ciocnirilor
nucleare relativiste este util� studierea leg�turilor dintre multiplicitatea medie a pionilor
negativi �i num�rul mediu de protoni participan�i, respectiv, num�rul mediu de nucleoni
participan�i [3-5,33,45,63].
Rezultatele experimentale refeitoare la multiplicit��i �i participan�i, incluse în
tabelele anterioare, ob�inute pentru diferite ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c – atât
pentru ciocniri centrale, cât �i pentru ciocniri periferice – arat� c� num�rul de protoni

participan�i cre�te cu centralitatea ciocnirii, pentru o ciocnire dat�. De asemenea,
num�rul de protoni participan�i cre�te cu cre�terea num�rului de mas� pentru nucleul
incident, pentru un nucleu �int� dat, respectiv, cu num�rul de mas� al nucleului �int�,
pentru un nucleu incident dat. Comport�ri similare se observ� �i pentru num�rul total de

nucleoni participan�i.
Dependen�a num�rului mediu de protoni participan�i de num�rul de mas� al
nucleului �int� sugereaz� unele diferen�e între ciocnirile simetrice �i ciocnirile asimetrice.
Astfel de diferen�e au fost observate �i pentru alte m�rimi, precum sec�iunile eficace �i
multiplicit��ile [3-5,45].
De aceea, s-a considerat c� leg�tura dintre multiplicitatea pionilor negativi �i
num�rul de protoni participan�i poate oferi informa�ii despre dinamica ciocnirii [3-5,45].
O rela�ie de interes, având în vedere constana�a raportului dintre multiplicitatea medie a

pionilor negativi �i num�rul mediu de protoni participan�i (Tabelul II.11), este cea dintre

num�rul de protoni participan�i pe eveniment �i multiplicitatea pionilor negativi pe
eveniment.
Constan�a raportului dintre multiplicitatea medie a pionilor negativi �i num�rul
mediu de protoni participan�i indic� existen�a unor mecanisme de producere similare
pentru cele dou� tipuri de particule. Corela�ia dintre num�rul de protoni participan�i pe

eveniment �i multiplicitatea pionilor negativi pe eveniment, men�ionat� mai sus, ar putea
da indica�ii asupra tipului de echilibru termodinmamic care se stabile�te în regiunea
participant� într-o ciocnire nucleu-nucleu la energii relativiste.

În Fig.II.2.(a,b,c) este prezentat� dependen�a num�rului de participan�i pe
eveniment de multiplicitatea pionilor negativi pe eveniment, pentru trei ciocniri centrale –
O-Ne, C-Cu �i O-Pb – la impulsul incident de 4.5 A GeV/c. Selectarea a fost f�cut�
pentru a avea numere diferite de nucleoni participan�i �i a observa influen�a num�rului
gradelor de libertate asupra stabilirii echilibrului termodinamic în regiunea participant�.
Din analiza rezultatelor experimentale incluse în figur� se poate constata c�
pentru ciocniri nucleu-nucleu în care numerele de mas� sunt mari, deci numerele de
nucleoni participan�i sunt mari, num�rul de protoni participan�i pe eveniment cre�te,
ini�ial, cu multiplicitatea pionilor negativi din eveniment, dar, pentru valori ale
multiplicit��ii pionilor negativi din eveniment sub valoarea multiplicit��ii medii, <nπ>,
acest num�r atinge, în limita erorilor experimentale, o valoare constant�. Aceast�
valoarea este dat� de num�rul mediu de protoni participan�i. O astfel de comportare este
cu atât mai evident� cu cât num�rul mediu de protoni participan�i este mai mare (trecerea
de la C-Cu la O-Pb). Ea nu se observ� pentru sisteme u�oare, de tipul O-Ne. O astfel de
comportare sugereaz� posibilitatea atingerii echilibrului termodinamic în condi�ii mai

bune în sisteme care implic� un num�r mai mare de grade de libertate, adic� au un
num�r mai mare de nucleoni participan�i. De aceea, în multe experimente realizate dup�
anul 1990, sunt preferate ciocniri simetrice de nuclee cu numere de mas� mari.

AP-AT

T(θch,θn)

<nπ>

<Q>

<nπ>/<Q>

O-Pb

T(0,0)

5.2±0.3

19.0±0.9

0.27±0.02

O-Pb

T(2,0)

9.4±0.2

39.6±0.5

0.25±0.01

O-Pb

T(5,0)

11.1±0.3

44.8±1.4

0.25±0.01

O-Pb

T(14,0)

12.2±0.4

48.6±2.0

0.25±0.01

O-Ne

T(0,0)

2.9±0.4

6.1±0.7

0.47±0.08

O-Ne

T(2,0)

5.0±0.3

9.6±0.3

0.52±0.04

O-Ne

T(5,0)

6.1±0.4

11.7±1.3

0.52±0.07

O-Ne

T(14,0)

6.9±0.7

13.2±1.1

0.52±0.07

C-Ne

T(0,0)

2.2±0.5

5.1±0.4

0.43±0.10

C-Ne

T(2,0)

4.2±0.4

8.9±0.9

0.47±0.07

C-Ne

T(5,0)

4.7±0.5

11.0±0.6

0.43±0.05

C-Ne

T(14,0)

4.9±0.7

12.2±0.8

0.40±0.06

C-Cu

T(0,0)

3.2±0.4

9.0±0.8

0.36±0.05

C-Cu

T(2,0)

6.2±0.4

19.7±1.0

0.32±0.03

C-Cu

T(5,0)

7.0±0.6

22.3±1.4

0.31±0.03

C-Cu

T(14,0)

7.3±0.8

22.9±1.5

0.32±0.04

Tabelul II.11. Raportul dintre multiplicitatea medie a pionilor negativi �i num�rul mediu
de protoni participan�i pentru ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c cu grade diferite de
centralitate

(a)

(b)

(c)
Fig.II.2. Dependen�a num�rului de protoni participan�i pe eveniment în func�ie de
multiplicitatea pionilor negativi din eveniment pentru trei ciocniri centrale

(T(2,0)) la 4.5A GeV/c: (a) O-Pb; (b) C-Cu; (c) O-Ne
Dependen�a raportului dintre multiplicitatea medie a pionilor negativi �i num�rul
mediu de protoni participan�i de energia cinetic� pe nucleon a nucleelor din fasciculul
incident indic�, pentru ciocniri simetrice sau cuasisimetrice, existen�a unei dependen�e
liniare [3-5,30,45,63]. Trebuie men�ionat aici faptul c� pentru o energie dat� a nucleelor
din fasciculul incident valoarea raportului scade cu cre�terea gradului de asimetrie dintre
nucleele care se ciocnesc. Se observ�, de asemenea, dependen�a raportului de masa
nucleului incident (Tabelul II.11 �i Tabelul II.12). În plus, datorit� faptului c� valoarea
raportului r�mâne practic constant� pentru o ciocnire dat�, la o energie dat�, indifernt de
gradul de centralitate pe care îl are ciocnirea, poate s� sugereze comport�ri similare ale
multiplicit��ii medii a pionilor negativi �i a num�rului mediu de protoni participan�i în
raport cu geometria ciocnirii �i cu energia nucleelor din fasciculul incident.

AP-AT

<nπ>

<Q>

<nπ>/<Q>

He-C

1.37±0.06

4.7±0.2

0.29±0.02

He-Al

1.72±0.12

5.8±0.6

0.29±0.04

He-Cu

2.15±0.10

8.2±0.5

0.26±0.02

He-Pb

2.23±0.08

14.7±1.2

0.15±0.02

C-C

3.85±0.08

7.8±0.2

0.49±0.04

C-Zr

7.55±0.23

22.0±0.9

0.34±0.02

C-Pb

8.35±0.24

34.8±1.3

0.24±0.01

Tabelul II.12. Comportarea raportului <nπ>/<Q> pentru diferite ciocnirinucleu-nucleu
la energia cinetic� de 3.6 A GeV, pentru modul de declan�are central T(2,0)
Trebuie remarcat faptul c� dependen�a num�rului mediu de protoni participan�i de
de num�rul de mas� al nucleului �int� indic� o schimbare a tipului de dependen�� la
trecerea de la ciocniri simetrice la ciocniri asimetrice. Schimbarea tipului de dependen��
apare pentru un raport al razelor nucleelor care se ciocnesc în jur de 1.5-2.0, depinzând
u�or de raza nucleului incident. Valoarea acestui raport scade cu cre�terea num�rul de
mas� al nucleului incident. Peste aceast� valoare se trece de la o dependen�� liniar� cu
pant� abrupt�, la una mai lent�, cuasiliniar�. Aceast� modificare a comport�rii în jurul

acestor valori a fost observat� �i pentru celelalte m�rimi discutate.
O posibil� explicare a acestei comport�ri ar putea fi legat� de fenomene care pot
avea loc în regiunea/regiunile spectatoare, cum ar fi: absorb�ie mai mare în regiunile
spectatoare cu cre�terea asimetriei dintre nucleele care se ciocnesc datorit� cre�terii
dimensiunilor acestora, dependen�ele unor parametrii termodinamici �i hidrodinamici ai
regiunii spectatoare de masele/razele nucleelor care se ciocnesc. Este posibil�, de
asemenea, apari�ia unor dificult��i determinate de stabilirea cu acurate�e a gradului de
centralitate a ciocnirii, în anumite situa�ii, pentru ciocniri asimetrice, ceea ce ar putea
conduce la modificarea dependen�ei.
Pentru raportul dintre multiplicitatea medie a pionilor negativi �i num�rul mediu
de protoni participan�i s-a propus o dependen�� empiric� de energia pe nucleon a
fasciulului incident [3-5,9,30,45,63]. Dependen�a este de forma urm�toare:

<nπ>/<Q> = (AP/AT)0.15exp(-2.15/γ2β) , (II.67)

unde β �i γ sunt factorii Lorentz pentru energia pe nucleon a nucleului incident în
ciocnirea considerat�. Ei definesc transformarea Lorentz în SCM pentru ciocnirea
nucleon-nucleon la energie egal� cu energia pe nucleon, relativ la SL. În acest caz, pentru
ciocniri nucleu-nucleu la energii pân� la 12 A GeV, se observ� o tendin�� spre saturare,
cu cre�terea energiei pe nucelon a nucleului incident. Acest lucru ar putea fi legat de
posibilitatea apari�iei unor tranzi�ii de faz� în materia nuclear� fierbinte �i dens� format�
în aceste ciocniri. Alte informa�ii asupra unor aspecte legate de dinamica ciocnirilor
nucleare relativiste �i apari�ia unor tranzi�ii de faz� pot fi ob�inute prin studierea
comport�rii nucleonilor participan�i.

VII.5. Nucleoni participan�i.
Metode de detreminare �i informa�ii dinamice
Stabilirea num�rului de nucleoni participan�i s-a f�cut, de-a lungul timpului, în
moduri diferite [1-5]. O prim� cale avea în vedere explicit simetria ciocnirii [1,2]. Se
considera c�, pentru ciocniri simetrice, num�rul (total) de nucleoni participan�i este de
dou� ori num�rul de protoni participan�i, adic�:

QN = 2Q

.

(II.68)

Pentru ciocniri asimetrice s-a propus o rela�ie de forma:

QN = 2.5Q

.

(II.69)

Aceste rela�ii nu luau în considerare explicit asimetria dintr-o ciocnire dat�.
Având în vedere importan�a num�rului (total) de nucleoni participan�i în ob�inerea unor
rezultate experimentale �i pentru descrierea fenomenologic� a dinamicii ciocnirii s-a
propus, din considerente de conservare a num�rului de nucleoni (masei) �i num�rului
atomic (sarcinii), introducerea unei rela�ii de leg�tur� între num�rul de nucleoni

participan�i, QN, �i num�rul de protoni participan�i, Q, de forma urm�toare [3-5,45,60]:

QN =

AP + AT
Q , (ecua�ia II.48)
Z P + ZT

unde AP,T sunt numerele de mas� ale nucleelor proiectil �i, respectiv, �int�, iar ZP,T sunt
numerele atomice ale acelora�i nuclee.
Tabelul II.13 con�ine valorile ob�inute cu cele trei rela�ii de mai sus.

AP-AT

<Qexp >

<QN >= 2 Qexp

<QN >=

<QN >

=2.5 <Qexp >

-rel.(II.48)-

O-Ne

9.6±0.3

19.2±0.6

24.0±0.8

19.2±0.6

O-Pb

39.6±0.5

79.2±1.0

99.0±1.3

98.6±1.2

C-C

7.8±0.3

15.6±0.6

19.5±0.8

15.6±0.6

C-Ne

8.9±0.9

17.8±1.8

22.3±2.3

17.8±1.8

C-Cu

19.7±1.0

39.4±2.0

49.3±2.5

42.8±2.2

C-Zr

22.0±0.9

44.0±1.8

55.0±2.3

49.3±2.2

C-Pb

34.8±1.3

69.6±2.6

87.0±3.3

87.0±3.3

He-C

4.7±0.2

9.4±0.4

11.8±0.5

9.4±0.4

He-Al

5.8±0.6

11.6±1.2

14.5±1.5

12.0±1.2

He-Cu

8.2±0.5

16.4±1.0

20.5±1.3

18.0±1.1

He-Pb

14.7±1.2

29.4±2.4

36.8±3.0

37.1±3.0

Tabelul II.13. Numerele totale de nucleoni participan�i date de cele trei rela�ii
[(II.68), (II.89) �i (II.48)]
Se constat� faptul c� rela�iile (II.68) �i (II.48) dau rezultate similare pentru
ccioniri simetrice �i cuasisimetrice, iar rela�iile (II.69) �i (II.48) dau rezultate similare
pentru ciocniri profund asimetrice. Pentru ciocnirile asimetrice, cu grad de asimetrie între
cele dou� limite extreme men�ionate, rezultatele ob�inute cu rela�ia (II.48) d� valori între
cele dou� limite extreme propuse, în acord mai bun cu asimetria real� a ciocnirii
considerate.
Pentru verificarea acestei metode de determinarea a num�rului total de nucleoni
participan�i s-a urm�rit ob�inerea unor informa�ii �i rezultate experimentale suplimentare.
De aceea, s-a urm�rit determinarea num�rului de participan�i din nucleul incident �i din
nucleul �int� [45,60].
Num�rul mediu de protoni participan�i din nucleul incident se poate determina din
datele experimentale folosind urm�toarea rela�ie de leg�tur� [3-5,10,21,45]:

ZP

< Q p >= Z P − < n strip > � ZW ( Z )

,

(II.70)

Z =1

unde W(Z) este distribu�ia fragmentelor de tip “stripping” ale nucleului incident în func�ie de
sarcinile lor.
O alt� rela�ie important� este cea care d� num�rul mediu de nucleoni participan�i din
nucleul �int�. Ea se poate scrie astfel:

< QNT >= (< Q > − < Qp > )

AT
AP

.

(II.71)

unde QP este dat de rela�ia (II.70).
Num�rul de protoni participan�i din regiunea de suprapunere a nucleelor care se
ciocnesc se poate estima folosind rela�ia urm�toare:

< Q >=< Q p > + < Qt >

.

(II.72)

unde Qp este dat de rela�ia (II.70). Qt se poate ob�ine din Qp folosind rela�ii diferite.
O analiz� suplimentar� a calit��ii rezultatelor experimentale ob�inute pentru
ciocniri nucleu-nucleu nesimetrice se bazeaz� pe excesul de neutroni din nucleul �int�.
Acest exces, notat prin QTn , poate fi estimat folosind rela�ia de mai jos:

QnT =

AT T
Q p + AP
ZT

,

(II.73)

unde num�rul de protoni participan�i din nucleul �int�, QpT, poate fi calculat astfel:

Q Tp = Q − Z P

,

(II.74)

Aici, ca �i în rela�iile anterioare, AP,T, respectiv, ZP,T, sunt numerele de mas�, respectiv,
numerele atomice, ale nucleelor incident �i �int�.
Câteva rezultate experimentale ob�inute cu ajutorul rela�iilor de mai sus, pentru
unele ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c, având grade de centralitate diferite, sunt
incluse în Tabelul II.14.

AP-AT

T(θch,θn)

<QPp >

<QTn >

C-Ne

T(0,0)

2.3±0.3

5.6±1.0

C-Ne

T(2,0)

4.1±0.2

12.0±1.0

C-Ne

T(5,0)

5.4±0.2

12.0±1.4

C-Ne

T(14,0)

6.0

13.8±1.5

C-Cu

T(0,0)

2.9±0.8

12.9±2.5

C-Cu

T(2,0)

5.5±0.2

31.0±2.0

C-Cu

T(5,0)

6.0

35.3±2.3

C-Cu

T(14,0)

6.0

36.4±2.8

O-Ne

T(0,0)

3.1±0.9

6.2±1.1

O-Ne

T(2,0)

5.3±0.7

12.7±1.5

O-Ne

T(5,0)

7.4±0.6

12.6±2.9

O-Ne

T(14,0)

8.0

14.2±2.8

O-Pb

T(0,0)

4.3±0.7

36.7±5.1

O-Pb

T(2,0)

7.2±0.3

90.6±4.3

O-Pb

T(5,0)

8.0

100.0±5.0

O-Pb

T(14,0)

8.0

108.0±7.0

Tabelul II.14. Num�rul de protoni participan�i din nucleul incident

�i num�rul de nucleoni din nucleul �int�
Din analiza rezultatelor experimentale din tabelul II.14 se observ� un acord rezonabil cu
rezultatele ob�inute prin celelalte metode.
Folosind rezultatele experimentale prezentate pân� aici se pot stabili unele
conexiuni care s� permit� ob�inerea unor informa�ii privind dinamica ciocnirii. De
exemplu, din distribu�ia de multiplicitate a pionilor negativi produ�i într-o ciocnire �i
spectrul de impuls al acestora se poate încerca, pe baza imaginii participan�i-spectatori,
determinarea unor posibile interac�ii în starea final�. Este important�, de asemenea,
stabilirea regiunii din care au fost emi�i diferi�i pioni [17,18]. Trebuie avut� în vedere �i o
producere semnificativ� de particule sub energia de prag de producere, energie
determinat� în ciocniri independente nucleon-nucleon [31].
De aceea, se poate considera c� regiunea/regiunile spectatoare - prin absorb�ia de
particule produse în regiunea participant� �i fenomenele care au loc la suprafata de
contact dintre cele dou� tipuri de regiuni – poate fi considerat� ca o posibil� surs� de

producere de pioni cu impulsuri mici. În general, multiplicitatea pionilor poate fi corelat�
cu energia termic� pe barion �i cu energia de compresie. O ipotez� general acceptat� este
aceea c� aceste energii pot s� implice cam jum�tate din energia disponibil� [9,11,14,15].
O rela�ie de leg�tur� între diferite m�rimi fizice discutate �i aceste energii ar fi de interes.
Num�rul de protoni participan�i �i num�rul de nucleoni participan�i se pot
determina experimental, a�a cum s-a ar�tat �i mai sus, sau se pot calcula pentru diferite
ciocniri, la diferite energii, fie pe baza unor coduri de calcul, fie pe baza unor modele
fenomenologice geometrice [3-5], a�a cum se va vedea în partea a treia a cursului.
Pe de alt� parte, pentru sec�iunile eficace se pot folosi rela�ii geometrice simple.
Fie sec�iunea eficace geometric� pentru ciocnire a dou� nuclee [60]:
2

1/3
σ G = π r o2 ( A1/3
P + AT )

. (II.75)

Sec�iunile eficace individuale (vazute ca arii simple) ale nucleelor care se ciocnesc, proiectil

�i �int�, se pot scrie astfel:

σ P = π r o2 A2/3
P

,

(II.76)

respectiv,

σ T = π r o2 AT2/3

.

(II.77)

Num�rul de protoni participan�i din nucleul incident (proiectil), respectiv, num�rul de
protoni participan�i din nucleul �int� ar trebui s� fie propor�ionale cu rapoartele dintre arii �i
sec�iunea eficace geometric�, precum �i cu numerele atomice. Din analiza datelor �i
rezultatelor experimentale s-a considerat c�, pentru nucleul incidet, constanta de
propor�ionalitate trebuie s� fie factorul 1/δ - cu δ “moliciunea” suprafe�ei nucleare –
deoarece el este ce care exercit� presiune asupra nucleului �int�. În cazul nucleului �int�
constanta de propor�ionalitate propus� a fost 1/γ - cu γ factorul Lorentz – pentru a lua în
considerare deformarea formei nucleare datorit� contrac�iei Lorentz; se consider�, în
general, factorul corespunz�tor ciocnirilor nucleon-nucleon, relativ la SCM (aproxima�ia
impulsului extins�).
Valoarea parametrului δ este dat� de fitarea sec�iunilor eficace inelastice cu rela�ia
(II.42). Pentru sectiunile eficace inelastice (periferice) ob�inute în ciocniri nucleu-nucleu la
4.5 A GeV/c, în cadrul colabor�rii SKM 200, aceast� valoare este δ=0.65 [3-5,45,55,60].
Rela�iile finale sunt urm�toarele:

2/3

Z P AT
< Q p >=
1/3 2
δ ( A1/3
P + AT )

,

(II.78)

.

(II.79)

2/3

Z T AP
< Qt >=
1/3 2
γ ( A1/3
P + AT )

Trebuie avut în vedere faptul c�, a�a cum s-a men�ionat anterior, pentru un nucleu
incident (proiectil) dat, care ciocne�te nuclee �int� diferite, exist� o schimbare a tipului de
dependen�� a sec�iunii eficace de num�rul de mas� al nucleului �int� pentru RT ≈ 1.5 . Cu
RP
cre�terea num�rului de mas� al nucleului incident cre�te rolul m�rimii suprafe�elor de
contact dintre nucleele care se ciocnesc, precum �i rolul caracteristicilor suprafe�rlor
nucleare implicate, inclusiv al “moliciunii” lor.
Producerea de pioni este posibil� prin mai multe mecanisme în ciocniri nucleare
relativiste. Unele dintre aceste mecanisme sunt directe (de exemplu, N+N → π+X),
altele sunt mecanisme indirecte, cum ar fi formarea ini�ial� a unor rezonan�e - barionice
sau mezonice - urmat� de dezintegrarea lor prin canale care implic� prezen�a a cel pu�in
un pion, cu sarcin� sau neutru. În ciocniri nucleare relativiste un canal comun de
producere de rezonan�e barionice este cel în care se produce rezonan�a barionic� Δ.
Canalul ei principal de dezintegrarea este urm�torul: Δ → π+N [3-5,10]. Diferite calcule
de model sau coduri de simulare arat� c� la energii de ordinul a câ�iva GeV/nucleon
echilibrul între nucleoni, pioni, rezonan�e Δ �i alte particule prezente în regiunea
participant� se stabile�te în circa 10 Fm/c dup� ciocnire. Dup� acest interval de timp în
aceste ciocniri apare o comportare de tip satura�ie. Echilibrul sufer� unele modific�ri în
timpul expansiunii regiunii participante – denumit� în cadrul multor modele dinamice
“sfer� fierbinte” sau “fireball” – iar diferitele mecanisme de producere de pioni pot fi
reflectate în spectrele de impuls. Trebuie men�ionat aici faptul c� în studiul ciocnirilor
nucleare relativiste sunt extrem de utile atât spectrele de impuls total, cât �i spectrele de
impuls transversal �i de impul longitudinal. De exemplu, spectrele de impuls transversal
sunt extrem de utile în ob�inerea temperaturii regiunii participante la emisia diferitelor
tipuri de particule, iar spectrele de impuls longitudinal, în sistemul centrului de mas�,
ofer� informa�ii asupra centralit��ii ciocnirii.

Studiile sistematice f�cute asupra producerii de pioni în ciocniri nucleare
relativiste simetrice au eviden�iat o serie de tr�s�turi caracteristice [9,22,30,31,61].
Printre acestea se num�r�:
- multiplicitatea pionilor cre�te cu num�rul de protoni participan�i;
- multiplicitatea pionilor cre�te cu energia pe nucleon disponibil� pentru procesul de
termalizare; energia este evaluat� în sistemul centrului de mas�;
- existen�a unei corela�ii liniare între multiplicitatea pionilor �i energia disponibil� în
sistemul centrului de mas�; apare de la energii de 0.1 A GeV.
Pentru ciocniri nucleare asimetrice este de a�teptat o cre�tere a absorb�iei
particulelor generate în regiunea participant�, în special pioni, în regiunea/regiunile
spectatoare.
Acestor observa�ii legate de ciocniri simetrice trebuie s� le fie ad�ugat rezultatul
ob�inut în ciocniri nucleu-nucleu la 4.5 A GeV/c legat de comportarea dependen�ei
num�rului de protoni participan�i pe eveniment de multiplicitatea pionilor negativi pe
eveniment în ciocniri centrale. Comportarea de tip satura�ie observat� pentru ciocniri în
care sunt ob�inute numere medii mari de nucleoni participan�i poate fi legat de procese de
termalizare în materia nuclear� din regiunea participant�, dar �i de absorb�ia pionilor în
regiunile spectatoare, regiuni ale c�ror dimensiuni cresc cu gradul de asimetrie dintre
nucleele care se ciocnesc. De asemenea, o alt� cauz� ar putea fi descre�terea energiei
termice pe nucleon participant.
Energia termic� disponibil� în SCM se poate estima folosind o rela�ie de forma
urm�toare [64]:

ETh = ECM − Q N m N

,

(II.80)

unde QN este num�rul total de nucleoni participan�i – determinat ca mai sus – iar mN este
masa nucleonului legat (mN ≅ 931 MeV/c2).
Energia disponibil� în SCM, ECM, se poate determina folosind rela�ia de mai jos:

E CM = ( E P + ET ) 2 − p 2

,

(II.81)

unde p este impulsul total al nucleului incident.
Dac� nucleul �int� este în repaus, atunci, pentru calcularea energiei disponibile
datorate lui, se folose�te rela�ia urm�toare:

ET = Q NT m N

,

(II.82)

cu QNT num�rul de nucleoni participan�i din nucleul �int� [45,60].
Remarc�. (i) Impulsul total se ob�ine înmul�ind impulsul pe nucleon pentru nucleul
incident cu num�rul de mas� al nucleului incident, A; de exemplu, dac� nucleul incident
este nucleul de oxigen (A=16) �i are impulsul pe nucleon de 4.5 A GeV/c, atunci
impulsul total este de 72 GeV/c.
Remarc�. (ii) Rela�iile (II.80)-(II.82) sunt scrise în sistemul natural de unit��i.
Luând în considerare rezultatele prezentate în capitolul consacrat multiplicit��ilor
referitoare la stoparea aproape complet� a nucleului incident în nucleul �int�, precum �i
cele prezentate în acest capitol referitoare la determinarea contribu�iilor diferitelor regiuni
la producerea de particule (Tabelul II.4, Tabelul II.5 �i Tabelul II.10) �i calculele bazate
pe rela�iile (II.80)-(II.82) se poate constata c� pentru unele ciocniri asimetrice nucleunucleu la 4.5 A GeV/c multiplicitatea pionic� calculat� este mai mare decât
multiplicitatea pionic� experimental� [64].
Diferen�ele dintre calcule �i rezultatele experimentale ar putea fi mai mari dac� sar face ipoteza nucleonii spectatori ai nucleului �int� iau o frac�ie din energia incident�
disponibil�. Nu exist� o cale simpl� de luare în considerare a acestui transfer de energie
de la nucleul incident la nucleul �int�. Este de a�teptat ca diferen�a dintre calcule �i
rezultatele experimentale s� fie mai mare dac� toate tipurile de pioni ar fi luate în
considerare, nu numai pionii negativi. Un ajutor în rezolvarea acestei probleme ar putea fi
dat de studierea comport�rii raportului π-/π+ �i, prin acesta, a asimetriei de izospin în
mecanismele de producere de pioni [1,2,4.22,30,31,61].
Ar mai trebui spus c� num�rul total de nucleoni participan�i permite estimarea
extinderii spa�iale a regiunii participante, folosind o dependen�� similar� celei dintre raza
nuclear� �i num�rul de mas� al nucleului considerat [3-5,45,46]. Aceast� dimensiune
poate fi legat� de tipul de particul�, ceea ce poate furniza unele informa�ii asupra
evolu�iei temporale a regiunii participante [45,46].
Toate aceste rezultate sunt extrem de utile în studierea dinamicii ciocnirilor
nucleare relativiste, în stabilirea unor caracteristici termodinamice sau hidrodinamice ale
comport�rii materiei nucleare înalt excitate, fierbin�i �i dense, formate.

