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Pe durata derulării  proiectului de cercetare cu titlul Investigarea formării plasmei de cuarci și gluoni și a 
procesului de „îngheț”în ciocniri nucleu-nucleu și proton-proton la energii relativiste (Investigation of quark-gluon 
plasma formation and freeze-out process in nucleus-nucleus and proton-proton collisions at relativistic energies) 
au fost avute în vedere  6 obiective majore, şi anume:  
I. Căutarea bazelor de date de interes,  selectarea semnalelor experimentale și lucrul pentru propunerea de noi 
semnale   
II. Obţinerea de rezultate experimentale noi asupra „îngheţului” cinetic pentru ciocniri Au-Au, Cu-Cu şi p-p la 
energiile disponibile la RHIC 
III. Obținerea de noi rezultate experimentale privind „înghețului” chimic în ciocnirile Au-Au, Cu-Cu și p-p la 
energiile disponibile la RHIC 
IV. Realizarea de simulări noi cu diferite coduri (HIJING, UrQMD) pentru Experimentul CBM la sistemul de 
acceleratori FAIR și examinarea predicțiilor acestor coduri de simulare pentru înțelegerea viitoarelor rezultate 
experimentale obținute cu acest aranjament experimental 
V. Examinarea diagramei de fază a materiei nucleare cu includerea rezultatelor experimentale recente de la RHIC 
și LHC. Comparații cu predicțiile unor simulări anterioare 
VI. Examinarea predicțiilor simulărilor pentru identificarea proceselor și fenomenelor de interes la momentul în 
care experimentul CBM va deveni operațional (estimare 2016) 

Temele asociate acestor obiective - în număr de 14 -  sunt în acord cu obiectivele majore ale celor mai 
importante programe de Fizică nucleară relativistă și ultrarelativistă aflate în derulare, cum sunt cele de la RHIC-BNL 
și LHC-CERN, sau în pregătire, cum sunt cele de la FAIR-GSI și NICA-IUCN,  și anume:  explorarea diagramei de fază a 
materie nucleare în conexiune cu investigarea deconfinării și a restaurării simetriei chirale.   

Principalele activități derulate pentru atingerea scopurilor ştiinţifice ale proiectului sunt în strânsă corelare cu 
activitățile desfășurate în cadrul colaborărilor ştiinţifice din care membrii grupului fac parte. S-a avut în vedere faptul 
că tranziţiile de fază în materia nucleară fierbinte şi densă ar putea fi reversibile. Astfel, tranzițiile de fază în materia 
nucleară de la un sistem format din cuarci și gluoni  deconfinați la un sistem format din hadroni poate fi reflectată de 
diferite valorile unor mărimi fizice de interes, de distribuțiile lor, precum și de fluctuațiile asociate acestora, cu 
deosebire în ordinele superioare și cumulanți. Este de aștepta ca fluctuațiile mari în numărul de barioni și în sarcinile 
electrice asociate să dea indicații asupra unei astfel de tranziții. De asemenea, dependențele acestor mărimi și ale 
fluctuațiilor lor de energiile de interacție ale ionilor grei  pot indica realizarea unor tranziții de fază. În aceste condiții 
este important ca aranjamentul experimental folosit să fie capabil să dea informații de încredere asupra centralității 
ciocnirii și a ratelor de producere pentru diferite tipuri de particule, precum și a caracteristicilor cinematice. Toate 
acestea vor permite obținerea de informații de încredere asupra dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste la energiile 
disponibile la FAIR-GSI, precum și a tipurilor de tranziții de fază în materia nucleară fierbinte și densă formată. 

Pentru realizarea primului obiectiv al proiectului s-au avut în vedere două teme. Prima dintre ele a fost cea 
referitoare la realizarea unui sistem integrat de acces și analiză al bazelor de date experimentale/simulate și de 
acces la surse de documentare și informare. Datele experimentale disponibile pentru grup sunt obținute în 
experimentele BRAHMS (RHIC-BNL), SKM (Sincrofazotron-IUCN), dar și date obținute folosind codurile de simulare 
UrQMD, HIJING, PLUTO, PHYTIA, etc, pentru alte experimente. Sursele de documentare sunt alcătuite din manuale 
ale aplicațiilor folosite, informații despre proveniența, calitatea, versiunea, comentarii specifice surselor de date, alte 
documente care furnizează informații mai generale referitoare la ciocnirile ionilor grei la energii relativiste, cum ar fi 
articole, cărți, comunicări științifice, etc. Acest sistem permite acces informativ prin intermediul paginilor de internet, 
dar și acces la sursele de date pentru aplicații. Unitățile de bază ale acestui sistem sunt constituite din cataloage 
implementate într-o bază de date de tip MySQL, pentru acces rapid la informațiile conținute. O componentă de bază 
a sistemului o constituie și realizarea interfeței de comunicare cu sistemul de calcul distribuit disponibil sub formă de 
fermă de calcul.  

Experimentele din Fizica ciocnirilor ionilor grei la energii relativiste se caracterizează prin fluxuri mari de date 
care se păstrează în unitățile de stocare. Analiza datelor se efectuează după ce datele primare trec prin transformări 
succesive, și anume:  
1. Etapa traiectoriilor locale - Datele brute, sub forma informațiilor primare furnizate de detectori sunt transformate 
în informații locale despre particulele care au traversat volumul sensibil al detectorilor și au interacționat cu acesta 
(„hit”- uri). Acestea conțin informații specifice fiecărui detector: spațiale, temporale, amplitudinea semnalului, etc. 



Pentru detectorii care sun folosiți la reconstrucția traiectoriilor particulelor, în această etapă, sunt combinate 
interacțiile („hit”-urile) în trase locale. 
2. Etapa traiectoriilor globale - Traiectoriile locale din etapa anterioară sunt analizate și se construiesc traiectoriile 
globale, prin combinarea traselor locale din mai mulți detectori, și utilizarea câmpurilor magnetice pentru 
determinarea impulsului particulei care a traversat întregul sistem de detectori. În general, informațiile de tip 
temporal, care permit identificarea particulei, sunt copiate, fără a mai suferi alte transformări. 
3. Etapa datelor finale - Traiectoriile globale, care au asociate impulsurile particulelor, sunt combinate cu „hit”-urile 
care conțin informații temporale, din detectori cu timp de zbor. În această etapă sunt disponibile toate informațiile 
necesare pentru identificarea particulelor, prin masă și impuls. 

Pentru analiza datelor experimentale se folosesc datele obținute în ultima etapă. În acest caz, 
responsabilitatea utilizatorului final constă în scrierea de aplicații care să selecteze procese cu semnificație fizică în 
vederea valorificării rezultatelor. Este important ca utilizatorul să aibă o imagine de ansamblu asupra tuturor datelor 
disponibile în sistem, în vederea analizării sistematice a datelor experimentale referitoare la energia și tipul de ioni 
folosiți, tipul de aranjament al detectorilor în timpul achiziției de date experimentale, cum ar fi: unghiuri ale 
spectrometrelor, valori ale câmpurilor magnetice utilizate, cantitate de date disponibilă, precum și alte informații ca 
numărul de evenimente semnificative pentru un tip de analiză: particule cu impuls mare, număr de evenimente 
disponibile, în condiții minime de declanșare, mod de accesare a datele experimentale, localizarea datelor în sistemul 
de stocare permanent ș.a. În măsura în care reducerea datelor experimentale se efectuează în mod automat, 
utilizatorul trebuie să facă și o selecție a particulelor în funcție de mărimi globale, care să caracterizeze calitatea 
datelor (densitate de particule pe număr de evenimente, eficiența detectorilor în timp, etc.) pentru înlăturarea 
oricăror inconsistențe de funcționare ale detectorilor, neidentificate până în momentul analizei. 

Datele obținute în urma execuției codurilor de simulare prezintă pentru sistem o complexitate redusă față de 
datele experimentale. Informațiile necesare pentru caracterizarea unei surse de date se rezumă la energia și tipul 
ciocnirii, codul de simulare folosit, numărul de evenimente simulate, opțiunile specifice codului de simulare și 
localizarea datelor în sistemul de stocare permanent. în cazul codurilor de simulare, efortul integrării în sistem se 
materializează prin asigurarea unui format de date unitar și comprimarea datelor în vederea minimizării spațiului 
alocat. În acest sens se utilizează un standard comun Fizicii nucleare a ionilor grei la energii relativiste, standardul 
ROOT, bazat pe conceptul "Tree" indexat, care permite acces rapid la date, la un nivel ridicat de compresie al datelor. 

Sistemul integrat global își propune să furnizeze utilizatorului toate informațiile pentru o analiză de calitate a 
datelor din sistem, sub formă de rapoarte ale datelor experimentale și informații despre accesul la date. În urma 
selecției datelor experimentale, utilizatorul înregistrează comanda de execuție asociata analizei în sistemul de calcul 
distribuit al sistemului global, iar prin interfata de monitorizare este informat permanent asupra stadiului in care se 
află analiza. În cazul datelor obținute cu codurile de simulare, interfața de sistem permite utilizatorului identificarea 
seturilor de date simulate pe care urmează să le compare cu datele experimentale. Interfața permite execuția directă 
a codurilor de simulare pentru obținerea unor noi seturi de date, prin înregistrarea și monitorizarea comenzii în 
sistemul de calcul distribuit. La finalizarea procesului de obținere a datelor simulate, sistemul se actualizează 
automat și utilizatorul este informat de adăugarea unui nou set de date în sistem. 

Cea de a doua temă a avut în vedere selectarea semnalelor experimentale și lucrul pentru propunerea de 
noi semnale. În prezent nu există un semnal unic și clar al formării plasmei de cuarci și gluoni în ciocniri nucleu-nucleu 
la energii relativiste și ultrarelativiste. Una din principalele lecții care au fost învățate în acest domeniu captivant al 
Fizicii nucleare este aceea că întelegerea formării plasmei de cuarci și gluoni, studiul proprietăților ei se va face prin 
studii sistematice ale ciocnirilor nucleare relativiste. Astfel, este necesară măsurarea unor mărimi fizice specifice în 
ciocniri A-A la diferite energii disponibile și diferite tipuri de fascicule și trebuie comparate cu date experimentale de 
referință (ciocniri p-p/p-A la aceeași energie). Comparațiile sunt foarte importante deoarece ciocnirile p-p oferă 
procesele de bază, dar într-un mediu cu particule produse mai puține, iar din ciocnirile d-A/p-A se pot afla informații 
despre modificările proceselor de bază datorită prezenței materiei nucleare normale.  

 Printre semnalele experimentale de interes se numără semnalele cinematice. Ele se bazează pe determinarea 

densității de energie,, a presiunii p, și a densității de entropie, s, mărimi care caracterizează materia hadronică 
densă și fierbinte, în funcție de temperatura T, și potențialul chimic barionic, μB. În aceste dependențe se caută un salt 

rapid în numărul efectiv de grade de libertate, exprimat prin rapoartele /T4 sau s/T3, într-un interval determinat, 
relativ mic, de temperatură. Observabilele experimentale măsurabile care sunt legate de variabilele termodinamice T, 

s și  sunt impulsul transversal mediu <pT>, distribuția de rapiditate, dN/dy, și energia transversală, dET /dy. Astfel, se 

poate inversa diagrama   − T prin reprezentarea lui < pT > în funcție de dN/dy sau dET /dy. Dacă apare un salt rapid în 
numărul efectiv de grade de libertate, atunci ne așteptăm la o curbă de forma ”S”, a cărei trăsătură caracteristică 
esențială este saturarea lui < pT > în timpul fazei mixte, continuând apoi cu o altă creștere, după ce s-a făcut schimbul 
structural de la singletul de culoare la constituenții colorați. 



Van Hove a discutat, pentru prima dată, posibilitatea ca dependența impulsului transversal mediu în funcție 
de densitatea de rapiditate să reprezinte un posibil semnal al formării plasmei de cuarci și gluoni, considerând că 
densitatea de rapiditate dN/dy reflectă entropia sistemului, iar spectrul de impuls transversal este legat de 
temperatura sistemului și de expansiunea colectivă a materiei formată prin ciocnire. Se poate considera că există o 
legătură între parametrul pantei inverse al spectrelor de impuls transversal și temperatura sistemului, deoarece 
forma exponențială a spectrelor apare ca o consecință a faptului că gazul hadronic produs în urma ciocnirii atinge 
starea de echilibru termic printr-o serie de ciocniri secvențiale între particulele formate în ciocnire și care alcătuiesc 
sistemul respectiv. Trebuie, însă, să se țină cont că, dacă sistemul format într-o ciocnire A-A termalizează prin ciocniri 
între particulele produse, particulele detectate în starea finală, deci și spectrele lor de impuls transversal, vor reflecta, 
în principal, fazele finale, mai reci, din evoluția sistemului, și nu vor da informații directe despre faza inițială, fierbinte 
a ciocnirii. 

Au fost folosite spectrele de impuls transversal ale kaonilor pozitivi și negativi produși în cele mai centrale 0-
10% ciocniri Au-Au la energia maximă disponibilă în sistemul centrului de masă la RHIC, cea de 200 A GeV. Densitățile 
de rapiditate au fost măsurate pentru următoarele intervale de rapiditate: (-0.1, 0.1), (0.8, 0.9), (2.7, 2.8), (2.8, 2.9), 
(2.9, 3.0), (3.0, 3.1), (3.1, 3.2), (3.2, 3.3), (3.3, 3.4), (3.4, 3.5), (3.5, 3.6). Spectrele au fost fit-ate cu următoarea 
formulă exponențială: 
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unde T este parametrul pantei inverse (sau temperatura efectivă nucleară), m este masa de repaus a particulei. 
Densitățile de rapiditate corespunzătoare au fost calculate prin integrarea regiunii de impuls transversal acoperit 
experimental și, prin extrapolare, folosind funcția de fit în regiunile de impulsuri transversale situate în afara 
acceptanței experimentului (la impuls transversal mic, pT < 0.5 GeV/c și la impuls transversal mare, pT > 2 GeV/c). 
Media impulsului transversal pentru kaonii încărcați a fost calculată astfel: 
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unde f(pT) este funcția exponențială folosită. Analizând valorile impulsului transversal mediu pentru kaonii pozitivi și 
negativi produși în ciocniri Au-Au la 200 A GeV, în SCM, am constatat că această mărime scade din zona centrală a 
ciocnirii, la rapiditate y=0, caracterizată de temperatură mare și densitate de particule maximă, spre regiunile 
spectatoare, la rapidități mari, caracterizate de temperatură mică și mai puține particule produse. În Fig.1. este 
prezentată dependența impulsului transversal mediu de densitatea de rapiditate, <pT> - dN/dy. 

 

Fig.1. Impulsul transversal mediu în functie de densitatea de rapiditate, dN/dy, pentru kaonii 
pozitivi (stânga) și pentru cei negativi (dreapta) produși în cele mai centrale 0-10% ciocniri Au-

Au la 200 A GeV, în SCM. 

 

Cele două puncte experimentale, de la y=0 și y=0.85, pot fi legate de faza de plasmă de cuarci și gluoni din 

zona de rapiditate medie, adică din zona unde sistemul format prin ciocnire are cea mai mare temperatură și cea mai 

mare densitate de energie. Pe măsură ce rapiditatea crește, valorile lui <pT> și dN/dy descresc și pot fi interpretate în 

termenii existenței fazei mixte, de plasmă de cuarci și gluoni – gaz hadronic, din evoluția sistemului format în urma 



ciocnirii celor doi ioni grei relativiști de Au. Punctele de la y~3 reflectă faza hadronică, deoarece la rapidități mari, 

lângă rapiditățile proiectilului și țintei, temperatura sistemului și densitatea de particule sunt mult mai mici decât în 

regiunea centrală de rapiditate și nu ne așteptăm la formarea plasmei de cuarci și gluoni în aceste regiuni.  

Trebuie să ținem cont și de faptul că, distribuțiile de impuls transversal ale hadronilor produși în ciocnire nu 
reflectă condițiile din etapele timpurii ale ciocnirii și sunt influențate de curgerea colectivă a sistemului. Această 
curgere colectivă transversală este aditivă, se acumulează în toate etapele/fazele prin care trece materia nucleară 
formată prin ciocnire, adică este o medie peste întreaga evoluție temporală, din momentul ciocnirii și până la 
„îngheț” (freeze-out).  

Dinamica ciocnirilor nucleare relativiste este determinată de geometria ciocnirii. De aceea, în stabilirea 
condițiilor generale necesare producerii unei anumite tranziții de fază este necesară considerarea influențelor 
geometriei și fluctuațiilor asupra tranzițiilor de fază. Se știe faptul că fluctuațiile pot să fie datorate geometriei, 
statisticii și dinamicii ciocnirii. În cazul experimentelor de la marile sisteme de acceleratori de tip collider de la BNL 
(RHIC) și CERN (LHC) fluctuațiile de geometrie, respectiv statistice, pot fi reduse considerabil. De aceea, este posibilă 
evidențierea clară a celor de tip dinamic prin observarea saltului descris anterior printr-o analiză eveniment cu 
eveniment. În plus, luând în considerare faptul că mecanismul de interacție principal în ciocniri nucleare relativiste 
este cel de tip hidrodinamic, se poate considera că analiza fluctuațiilor de tip dinamic pot să fie puse în legătură cu 
modificări în tipul de curgere hidrodinamică a materiei nucleare. De exemplu, se pot considera corelații între unghiul 
azimutal și pseudorapiditate/rapiditate între hadroni și se pot căuta ca surse ale corelațiilor formarea undelor de șoc, 
ceea ce presupune cuarci și gluoni cu impulsuri mari și forate mari. De asemenea, corelațiile dintre hadroni pot da 
informații despre interacțiile dintre jeturi și materia nucleară/mediul nuclear. Existența fluctuațiilor în pozițiile 
transversale – legate de armonice de diferite ordine, impare, de exemplu – pot fi determinate de împrăștieri 
hadronice ale nucleonilor, cu luarea în considerare a tipului de curgere. Rezultatele experimentale de până acum de 
la RHIC-BNL sunt legate de curgerea hidrodinamică a unui lichid aproape perfect. Includerea fluctuațiilor curgerii 
datorată fluctuațiilor de excentricitate în pozițiile transversale ar putea da unele explicații legate de comportarea 
rezultatelor experimentale. Dacă se consideră coeficienții de curgere de ordin superior și fluctuațiile lor, atunci există 
posibilitatea studierii constrângerilor asupra proprietăților de transport ale sistemului format prin ciocnire („fireball”-
ului). O viitoare separare în rezultatele experimentale a contribuțiilor de la curgerea eliptică (v2), fluctuații și procese 
de alt tip decât curgerea hidrodinamică ar putea fi extrem de importantă în descrierea fazelor materiei nucleare 
fierbinți și dense. Unele clarificări asupra distribuțiilor de probabilitate pentru fluctuațiile în curgerea hidrodinamică a 
materiei nucleare vor fi necesare. Ca posibilă sursă de de fluctuații pentru mărimea specifică curgerii eliptice, v2, se 
poate considera existența fluctuațiilor în excentricitate a regiunii de suprapunere a nucleelor care se ciocnesc, precum 
și diferențelor dintre planul de reacție și planul participanților. Este important de subliniat faptul că astfel de surse 
pot fi mai ușor puse în evidență în ciocniri nucleu-nucleu asimetrice (a se vedea și rezultate ale grupului la energii mai 
joase, pentru astfel de ciocniri, la energiile specifice Sincrofazotronului de la IUCN Dubna). În ceea ce privește alte 
procese, cum ar fi cele legate de producerea jeturilor și formarea rezonanțelor de diferite tipuri, corelațiile pot stabili 
apartenența lor la procese de tip necurgere. Problema realizării de ciocniri asimetrice nucleu-nucleu poate ajuta la 
considerarea unei configurații triangulare în procesul de curgere. În acest sens, la BNL s-a propus considerarea de 
ciocniri asimetrice noi, de tip Au-Ag, Au-Cu, Au-Si ș.a., pe lângă „clasicele” ciocniri d-Au.  

O altă cale importană de investigare a fazelor materiei nucleare fierbinți și dense formate prin ciocniri 
nucleare relativiste și ultrarelativiste este cea a studierii producerii de antinuclee în regiunea de suprapunere a 
nucleelor care se ciocnesc. 

Cel de al doilea obiectiv al proiectului a implicat 3 teme. Prima dintre ele a fost obţinerea spectrelor de 
impuls transversal pentru speciile de particule detectate în experimentul BRAHMS. Au fost obţinute spectrele de 
impuls transversal pentru cele trei perechi particulele cu sarcină detectabile cu sistemul de detectori ai 
Experimentului BRAHMS de la RHIC-BNL. Ele au fost construite, din datele experimentale primare detectate, folosind 
cluster-ul de calculatoare de performanţă al grupului şi facilităţile oferite de Colaborarea BRAHMS de la RHIC-BNL 
(SUA). Aceste rezultate au fost folosite pentru analizele propuse, fiind publicate sau prezentate la diferite conferinţe 
naţionale şi internaţionale.  

Cea de a doua temă a fost fit-area spectrelor de impuls transversal cu funcţii pentru unda de şoc pentru 
obţinerea parametrilor de „îngheţ”. Spectrele de impuls transversal obţinute au fost folosite pentru a analiza 
comportarea materiei nucleare până la „îngheţ” („freeze-out”). În acest sens s-a avut în vedere că majoritatea 
modelelor de dinamică a ciocnirilor nucleare relativiste, precum şi codurile de simulare asociate lor folosesc două 
tipuri de „îngheţ”, anume: „îngheţ” cinematic, respectiv, „îngheţ” chimic. Majoritatea rezultatelor experimentale de 
până acum indică diferite tipuri de comportare hidrodinamică a materiei nucleare fierbinţi şi dense formată în 
regiunea de suprapunere a nucleelor care se ciocnesc. Ele sunt în strânsă conexiune cu energia totală disponibilă în 
sistemul centrului de masă (SCM), geometria ciocnirii, domeniul de rapiditate şi natura particulei. De aceea, pe lângă, 



rezultatele experimentale directe, grupul a considerat necesară luarea în considerare a unor simulări pentru alte 
ciocniri şi energii totale disponibile în SCM şi începerea creării unor baze de date şi a unor căi de analiză a unor astfel 
de date, cu luarea în considerare a structurii detectorilor şi a tipurilor de semnale care se pot obţine. Acest lucru este 
important, având în vedere faptul că dependenţa de domeniul de rapiditate este în strânsă legătură cu numărul de 
participanţi şi producerea de particule. Există o gamă largă de metode care permit investigarea acestui tip de 
comportare. Una dintre variante presupune decomprimarea regiunii participante, extrem de dense prin „explozie” şi 
formarea unei unde de şoc. Prin fit-area spectrelor de impuls transversal pentru particulele cu sarcină detectate cu 
funcţiile care descriu evoluţia undei de şoc, cu luarea în considerare a faptului că emisia fiecărui tip de particulă – în 
cazul experimentului considerat pioni, kaoni şi protoni – se face, cu o anumită probabilitate, preponderent la 
momente diferite din evoluţia regiunii participante, deci la diferite temperaturi şi densităţi ale acesteia, s-au obţinut 
parametrii pentru „îngheţul” cinetic.  

Informaţiile de interes se pot obţine prin analiza şi prelucrarea spectrelor de impuls transversal ale 
particulelor produse in ciocniri nucleare relativiste. Pentru această activitate au fost folosite spectrele de impuls 
transversal obţinute în ciocniri Au-Au la energia maximă disponibilă la RHIC, anume √sNN=200 GeV. Au fost 
determinaţi parametrii care caracterizează momentul de „îngheţ” („freeze-out”) termic din evoluţia unei astfel de 
ciocniri. Aceşti parametrii sunt temperatura de „îngheţ” termic, respectiv, viteza de curgere colectivă transversală a 
materiei formată în ciocnire. Temperatura de „îngheţ” termic reprezintă temperatura  sistemului la momentul 
decuplării particulelor. Pentru determinarea lor a fost folosit modelul „undei de şoc” (blast-wave). S-au fit-at simultan 
spectrele de impuls transversal ale pionilor încărcaţi, kaonilor încărcaţi, protonilor şi antiprotonilor, folosind relaţia de 
mai jos: 

, 
unde pT  este impulsul transversala, T este temperatura de „îngheţ” termic (freeze-out), m este masa de repaus a 
particulei şi mT este masa transversală. Expansiunea în direcţie transversală este definită în termenii unui profil de 
curgere parametrizat astfel:  

, 

unde  este viteza de curgere la suprafaţă, iar exponentul  descrie evoluţia vitezei de curgere în funcţie de raza 
sursei de particule care expandează, adică r<R, unde R este raza maximă a sursei la „îngheţ” termic. 

Am obţinut următoarele rezultate:  parametrii de îngheţ (freeze-out) la diferite rapidităţi (Fig.2. stânga – y=0, 
centru – y=1, dreapta – y=3) pentru clasa de centralitate 0-10%. Trebuie menţionat faptul că această clasă de 
centralitate corespunde celor mai centrale ciocniri, ciocniri in care materia nucleară produsă este caracterizată de 
cele mai mari temperaturi şi densităţi 

 

Fig.2. Dependenţa de rapiditate (stanga – y=0, centru – y=1, dreapta – y=3) 
 
Am constatat o scădere puternică a vitezelor de curgere cu rapiditatea, ceea ce se explică prin faptul că în 

zona de rapiditatea mediană, la y~0, în zona centrală, sunt produse cele mai multe particule. Această zonă este cea 
mai fierbinte şi densă, în timp ce, la rapidităţi mai mari, ne deplasăm din regiunea participantă centrală spre regiunile 
spectatoare, mai reci şi caracterizate de mai puţine particule produse. Temperatura de „îngheţ” (freeze-out) termic 
creşte cu rapiditatea. Acest fapt se poate explica prin faptul că la rapidităţi mari, acolo unde densitatea de particule 
este mai mică, viteza de curgere este mai mică datorită presiunii mai mici, iar sistemul decuplează mai repede la o 
temperatură mai mare.  

Studiul dependenţelor parametrilor de „îngheţ” (temperatură şi viteză de curgere transversală) de 
rapiditate, centralitatea ciocnirii şi energie a fost cea de a treia temă din cadrul celui de al doilea obiectiv. În acest 



context, am studiat dependenţa de energie a parametrilor de „îngheţ” termic. Pentru determinarea lor (temperatura 
de „îngheţ” termic şi viteza de curgere colectivă transversală) am analizat spectrele de impuls transversal ale 
particulelor produse în ciocniri Au-Au la două energii disponibile la RHIC-BNL, √sNN=200 GeV şi √sNN=62,4 GeV. Aşa 
cum am arătat anterior, având în vedere importanţa conexiunilor cu experimente în derulare şi viitoare, am analizat 
spectrele de impuls transversal analoge obţinute în ciocniri Pb-Pb la una din energie disponibile la LHC-CERN, anume 
√sNN=2,76 TeV. Rezultatele obţinute pentru parametrii de „îngheţ” (viteza de curgere la suprafaţă şi temperatura de 
„îngheţ” termic), pentru cele trei sisteme considerate sunt incluse în Fig.3 (stânga – AuAu la √sNN=62,4 GeV, centru – 
AuAu la √sNN=200 GeV, dreapta – PbPb la √sNN=2760 GeV). Toate sunt pentru clasa de centralitate 0-10%: 

 
Fig.3. Dependenţa de energie  

(stânga – AuAu la √sNN=62,4 GeV, centru – AuAu la √sNN=200 GeV, dreapta – PbPb la √sNN=2760 GeV) 
 

În cazul ciocnirilor Au-Au am constatat o creştere a vitezei de curgere cu energia, ceea ce se explică prin 
faptul că la o energie mai mare sunt produse mai multe particule, şi, ca urmare, sistemul dezvoltă o curgere colectivă 
transversală mai puternică. Temperatura de „îngheţ” termic este mai mare în cazul energiei de 62.4 GeV, ceea ce 
poate fi explicată prin faptul că densitatea de particule este mai mică, iar viteza de curgere este mai mică datorită 
presiunii mai mici, iar sistemul decuplează mai repede la o temperatură mai mare. În cazul ciocnirilor Pb-Pb la 
√sNN=2760 GeV, datele experimentale sunt descrise cel mai bine de un parametru α ≈ 0, ceea ce poate să implice 
faptul că nu mai există dependenţa vitezei de curgere transversală de raza sursei care expandează; aceasta ar 
presupune că particulele se deplasează toate cu aproximativ aceeaşi viteză. Dacă se alege parametrul α ≈ 0 pentru 
ciocniri Au-Au la √sNN=200 GeV, atunci  viteza de curgere colectivă are valoare βT = 0.6 ; aceasta este mai mică decât 
în cazul ciocnirilor Pb-Pb la √sNN=2760 GeV, iar temperatura de „îngheţ” este de circa 120 MeV, mai mare decât în 
cazul ciocnirilor Pb-Pb. Aceste rezultate ne arată că sistemul produs în ciocniri Pb-Pb la √sNN=2,76 TeV expandează 
mai mult, atinge o viteză de curgere colectivă mai mare şi decuplează mai târziu, la o temperatură mai mică decât în 
cazul ciocnirilor Au-Au la energia maximă disponibilă la RHIC-BNL. 

Modelul de „undă de şoc” („blast wave”) pe care l-am folosit pentru a determina parametrii de „îngheţ” 
termic se bazează pe o presupunere extrem de importantă, şi anume: sistemul format în urma ciocnirii termalizează 
datorită ciocnirilor dintre particule şi atinge starea de echilibru termodinamic. Există problema dacă se atinge 
echilibrul, deoarece sistemul începe să expandeze imediat după ciocnire, mai ales în direcţie longitudinală, ceea ce 
poate să determine o variaţie a parametrilor termodinamici. Se poate presupune, totuşi, că sistemul atinge o stare de 
echilibru termodinamic local. De aceea, modelul de „undă de şoc” a fost modificat pentru a ţine cont şi de 
componenta de neechilibru a regiunii participante („fireball”-ului). S-a înlocuit statistica Boltzmann care caracteriza 
distribuţia de particule în sursă cu o distribuţie Tsallis care caracterizează sisteme complexe aflate într-o stare de 
neechilibru.  

Am analizat spectrele de impuls transversal ale particulelor produse în ciocniri Au-Au la √sNN=200 GeV, pentru 
două clase de centralitate (0-10% - ciocniri centrale, respectiv, 40-60% - ciocniri periferice), folosind modelul „Tsallis-
Blast Wave” (TBW) cu scopul de a determina aceeaşi doi parametrii care caracterizează momentul de „îngheţ” termic 
din evoluţia unei astfel de ciocniri. Pentru fit am folosit, pentru toate tipurile de particule, următoarea formulă din 
modelul TBW: 

 
unde pT este impulsul transversal, T este temperatura de îngheţ termic, m este masa de repaus a particulei, iar mT 
este masa transversală. Parametrul q caracterizează gradul de neechilibru al sistemului, iar ρ este profilul de curgere 



de-a lungul direcţiei transversale (r), cu valori de la 0, în ciocniri centrale, până la βs la marginea regiunii participante 
(R). Legătura între viteza medie de curgere, <β>, şi viteza maximă de curgere, la suprafaţă, βs, este βs=<β>(1+n/2), cu 
n=1. Fit-urile sunt incluse în Fig.4.  

 
Fig.4. Fit-area spectrelor de impuls transversal folosind modelul Tsallis 

 
Am obţinut următoarele rezultate pentru cei doi parametrii de „îngheţ”, pentru cele două clase de 

centralitate considerate (Fig.3 – stânga 0-10%, dreapta  40-60%, ambele pentru ciocniri Au-Au la √sNN=200 GeV): 
0-10%      T=93+/-2 MeV    <ß>=0.46+/-0.01    ßs=0.69+/-0.01      q-1=0.022+/-0.004 
40-60%    T=90+/-3 MeV    <ß>=0.31+/-0.01    ßs=0.46+/-0.04      q-1=0.068+/-0.005 

Am constatat, în cazul celor mai centrale ciocniri Au-Au o creştere a vitezei de curgere, ceea ce se poate 
explica prin faptul că în acest caz zona de suprapunere a celor două nuclee care se ciocnesc este maximă şi, de aceea, 
sunt produse mai multe particule; ca urmare, sistemul dezvoltă o curgere colectivă transversală mai puternică. 
Valoarea obţinută pentru <β> din fit-area spectrelor hadronilor produşi (π, K şi p) este în jur de 0,45c, mai mică decât 
valoarea obţinută cu modelul standard de undă de şoc, de circa 0,66c. Temperaturile de „îngheţ” termic sunt 
aproximativ egale, în limita erorilor experimentale. Acest lucru este diferit faţă de cazul modelului de undă de şoc 
standard, unde am obţinut o temperatură de îngheţ mai mare în cazul ciocnirilor periferice, ceea ce era explicat prin 
faptul că densitatea de particule este mai mică, viteza de curgere mai mică, datorita presiunii mai mici, iar sistemul 
decupla mai repede la o temperatură mai mare. Parametrul de ne-echilibru, q-1, este mic în cele mai centrale 0-10% 
ciocniri Au+Au la 200 GeV sugerând faptul că sistemul se apropie de starea de echilibru termic. Acest parametru 
creşte cu un factor de ~3 de la 0.0022 la 0.068 pentru clasa de centralitate 40-60% (ciocniri Au-Au periferice) indicând 
formarea, în urma ciocnirii, a unui sistem cu un grad mare de ne-echilibru. 

Am continuat analiza datelor experimentale înlocuind statistica Boltzmann care caracteriza distribuţia de 
particule în sursa de particule cu o distribuţie Tsallis din modelul Tsallis cu „undă de şoc” care caracterizează sisteme 
complexe aflate într-o stare de neechilibru. Prin fit-area simultană a distribuţiilor de impuls transversal ale particulelor 
produse în cele mai centrale ciocniri Au-Au (0-10%) la energia √sNN=200 GeV, la rapidităţi medii diferite (y=0, pentru 
regiunea centrală a ciocnirii, respectiv, y=3, pentru regiunile spectatoare) au fost obţinute rezultatele prezentate în 
Fig.5. 

   

Fig.5. Spectrele de impuls transversal pentru pioni încărcaţi (albastru), kaonii încărcaţi (verde), protoni şi antiprotoni 
(roşu) produşi în cele mai centrale ciocniri Au-Au (0-10%) la √sNN=200 GeV (stânga y=0, dreapta y=3)  

 
Parametrii de „îngheţ” pentru cele două situaţii considerate anterior sunt următorii: 



y=0     T =   93+/-2 MeV    <ß>=0.46+/-0.01    ßs=0.69+/-0.01      q-1=0.022+/-0.004 
y=3     T = 132+/-5 MeV    <ß>=0.26+/-0.02    ßs=0.39+/-0.04      q-1=0.027+/-0.008 

În cazul rapidităţii medii se observă o creştere a vitezei de curgere colective, ceea ce se explică prin faptul că în zona 
centrală de rapiditate, densitatea de particule este maximă. Fiind produse cele mai multe particule sistemul dezvoltă 
o curgere colectivă transversală mai puternică. Valoarea obţinută pentru viteza medie, <β>, din fit-area spectrelor 
hadronilor produşi (π, K şi p), este  de circa 0,46c, mai mică decât cea pe care am obţinut-o folosind modelul standard 
de undă de şoc BW (circa 0,66c). Temperatura de „îngheţ” termic este mai mică în cazul rapidităţii medii, iar în cazul 
rapidităţii y=3 temperatura de îngheţ „termic” este mai mare cu aproximativ 40 MeV, ceea ce poate fi explicat prin 
faptul că la rapidităţi mari densitatea de particule este mai mică, viteza de curgere mai mică, datorită presiunii mai 
mici, iar sistemul decuplează mai repede, la o temperatură mai mare. Parametrul de neechilibru, q-1, este mai mic la 
y=0, în zona centrală a regiunii participante produsă în cele mai centrale ciocniri Au-Au la √sNN=200 GeV (0-10%), 
sugerând că sistemul se apropie de starea de echilibru termic. Acest parametru creşte foarte puţin atunci când ne 
deplasăm spre rapidităţi mai mari, ceea ce ar putea indica o zonă a regiunii participante cu un grad mai mare de 
neechilibru. 
 Două activități de bază au fost asociate celui de al treilea obiectiv al proiectului. Prima dintre ele a fost 
investigarea comportării rapoartelor de particule în raport cu rapiditatea, energia disponibilă, simetria și 
centralitatea ciocnirilor. Tranziția de la un sistem format din cuarci și gluoni  deconfinați la un sistem format din 
hadroni poate fi reflectată de diferite valorile unor mărimi fizice de interes, de distribuțiile lor, precum și de 
fluctuațiile asociate acestora, cu deosebire în ordinele superioare și cumulanți. Este de aștepta ca fluctuațiile mari în 
numărul de barioni și în sarcinile electrice asociate să dea indicații asupra unei astfel de tranziții. De asemenea,  
dependențele acestor mărimi și ale fluctuațiilor lor de energiile de interacție ale ionilor grei  pot indica realizarea unor 
tranziții de fază. Diferiți autori au propus ca semnale ale punctului critic pentru tranziția de fază la plasma de cuarci și 
gluoni fluctațiile mari ale numărului de barioni și sarcinii electrice, precum și comportarea nemonotonă a acestor 
tipuri de fluctuații în funcție de energia de ciocnire. Este de așteptat ca ratele de producere a particulelor la 
momentul de „îngheț” – pe întregul domeniu de energii disponibile, de la SIS-18 (GSI) la LHC (CERN) – să prezinte 
caracteristici termice. De asemenea, este de așteptat influența formării unor rezonanțe hadronice asupra acestor 
caracteristici și nu numai. Este important de subliniat că rezultatele sunt legate de momentul realizării „înghețului” 
chimic, considerându-se că între cele două momente de „îngheț”, cinetic și chimic, pot exista diferențe, cel chimic 
fiind ulterior celui cinetic. Rezultatele anterioare ale grupului legate de formarea materiei de rezonanță (C.Beșliu et al 
– Progress in Particle and Nuclear Physics XV(1986)353, C.Beșliu et al – Progress in Particle and Nuclear Physics 
XX(1988)243, Al.Jipa - Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 22(2)(1996)231-242), folosirea momentelor 
distribuției de multiplicitate pentru particule încărcate pentru descrierea stărilor anomale ale materie nucleare 
(Al.Jipa et al – J.Phys.G: Nucl.Part.Phys. 22(1996)231, Al.Jipa - Il Nuovo Cimento A112(1999)179; C.Beşliu, Al. Jipa – 
Rom.J.Phys.48(2003)) au permis investigații de acest tip pe baza datelor experimentale obținute în Experimentul 
BRAHMS de la RHIC-BNL, precum și a unor simulări pentru Experimentul CBM de la FAIR-GSI. 
 În general, momentele unei distribuții pot oferi informații despre dinamica ciocnirii, iar cumulanții dau 
informații de încredere asupra gradului de corelare dintre mărimi de interes, reflectând gradul de coerență pentru 
mecanismele de producere implicate. Deoarece realizarea tranzițiilor de fază este legată de stabilirea unui anumit tip 
de echilibru termodinamic/termic, în calcule se folosesc diferite tipuri de ansambluri termodinamice  Unul dintre cele 
mai folosite în studiul ciocnirilor ionilor grei la diferite energii este cel macrocanonic, considerându-se că este realizat 
echilibrul în mediul nuclear, la „îngheț”. În cazul considerării cumulanților, funcția de partiție specifică ansamblului 
macrocanonic se logaritmează. Se poate scrie o relație de forma de mai jos, care implică funcțiile de partiție ale 
tuturor hadronilor și rezonanțelor din sistem: 
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unde n ia în considerare numărul de diferite specii de particule, T este temperatura sistemului, iar V este volumul 
acestuia și 
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unde gi este un factor de degenerare după spini, iar 
22
impiE  este energia unei particule date, cu masa de 

repaus mi. Semnul + este pentru fermioni, iar semnul – pentru bozoni.   
Pentru o particulă cu număr barionic Bi, stranietate Si și sarcină electrică Qi potențialul chimic se poate scrie astfel: 

Qi
Q

Si
S

Bi
Bi   , 



 Calcularea cumulanților de diferite ordine – de la cel de ordinul I (valoarea medie), cel de ordinal al doilea 
(varianța), la cel de ordinul al IV-lea – permite calcularea indicatorilor de formă parametrilor de formare de maxime 
și de simetrie. Toți pot aduce informații importante despre realizarea unor tranziții de fază în materia nucleară. 
Rezultatele preliminare, pentru cele trei energii disponibile pentru Experimentul BRAHMS, indică pentru dependența 
de energia disponibilă în sistemul centrului de masă a raportului dintre varianță, σ2, și valoarea medie a numărului 

net de protoni, o creștere ușoară de la GeV
NN
s 4,62 la GeV

NN
s 100 , urmată de o creștere accentuată – 

valoare de circa 3 ori mai mare – pentru GeV
NN
s 200 . O comparare cu rezultatele de la celelalte experimente 

indică comportări similare. Dependența produsului dintre parametrul de formare de maxime și varianță de energia 
disponibilă în sistemul centrului de masă indică o scădere semnificativă cu creșterea energiei (de circa 10 ori). Aceste 
dependențe indică importanța considerării comportărilor mărimilor fizice de  interes la „îngheț” folosind metode 
legate de multiplicitățile particulelor și rapoartele particulă antiparticulă. 
  Au mai fost obţinute rapoarte antiparticulă-particulă pentru cele trei perechi particulele cu sarcină 
detectabile cu sistemul de detectori ai Experimentului BRAHMS de la RHIC-BNL. Ele au fost construite, din datele 
experimentale primare detectate, folosind cluster-ul de calculatoare de performanţă al grupului şi facilităţile oferite 
de Colaborarea BRAHMS de la RHIC-BNL (SUA), cu luarea în considerare a dependențelor de energie, pentru diferite 
intervale de rapiditate, ținând cont de parametrii de ciocnire și de faptul că toate ciocnirile considerate în această 
etapă sunt simetrice (Fig.6. și Fig.7). 

 
Fig.6. Corelații între rapoarte de producere de particule în ciocniri nucleu-nucleu la diferite energii, cu includerea 

rezultatelor Colaborării BRAHMS d ela RHIC-BNL 

Fig.7. Dependența de rapiditate a potențialului chimic barionic în ciocniri Au+Au la NNs = 200 GeV 

 
 A doua activitate de bază pentru cel de al III-lea obiectiv a fost determinarea parametrilor de „îngheț" 
chimic (potențialul chimic barionic/straniu și temperatura la „îngheț” chimic). Așa cum s-a menționat anterior, în 
2012, pentru caracterizarea comportării materiei nucleare formate în ciocnirile nucleare la energii relativiste și 
ultrarelativiste de la momentul inițial, al formării, la cel final, de încetare a interacțiilor tari, sunt foarte utile spectrele 
de impuls transversal pentru diferite tipuri de particule. Pornind de la acest aspect, reiterat și în lucrări publicate sau 
prezentate la conferințe internaționale, distribuțiile unor mărimi la momentul „înghețului” („freeze-out”) conțin 
informații asupra stării finale a regiunii participante. Expansiunea transversală colectivă asociată acestui moment din 
evoluția regiunii participante este rezultatul ciocnirii și reflectă bine dinamica ciocnirii. Majoritatea modelelor de 
dinamică a ciocnirilor nucleare relativiste, precum şi codurile de simulare asociate lor, folosesc ipoteza a două Tipuri 
de „îngheţ”, anume: „îngheţ” cinematic/cinetic, respectiv, „îngheţ” chimic.  
 Pentru analiza momentului de „îngheț” s-a avut în vedere faptul că majoritatea rezultatelor experimentale de 
până acum indică diferite tipuri de comportare hidrodinamică a materiei nucleare fierbinţi şi dense formată în 
regiunea de suprapunere a nucleelor care se ciocnesc. Ele sunt în strânsă conexiune cu energia totală disponibilă în 
sistemul centrului de masă (SCM), geometria ciocnirii, domeniul de rapiditate şi natura particulei. De aceea, pe lângă, 
rezultatele experimentale directe, grupul a considerat necesară luarea în considerare a unor simulări pentru alte 
ciocniri şi energii totale disponibile în SCM şi începerea creării unor baze de date şi a unor căi de analiză a unor astfel 
de date, cu luarea în considerare a structurii detectorilor şi a tipurilor de semnale care se pot obţine. Acest lucru este 
important, având în vedere faptul că dependenţa de domeniul de rapiditate este în strânsă legătură cu numărul de 
participanţi şi producerea de particule. Există o gamă largă de metode care permit investigarea acestui tip de 
comportare. Una dintre variante presupune decomprimarea regiunii participante, extrem de dense, prin „explozie” şi 
formarea unei unde de şoc. Prin fit-area spectrelor de impuls transversal pentru particulele cu sarcină detectate, cu 



funcţiile care descriu evoluţia undei de şoc, cu luarea în considerare a faptului că emisia fiecărui tip de particulă – în 
cazul experimentului considerat pioni, kaoni şi protoni – se face, cu o anumită probabilitate, preponderent la 
momente diferite din evoluţia regiunii participante, deci la diferite temperaturi şi densităţi ale acesteia, s-au obţinut 
parametrii pentru „îngheţul” cinetic. 

În literatura de specialitate se folosește o relație de legătură fenomenologică între energia de ciocnire și 
parametrii termodinamici/termici (J. Cleymans, H. Oeschler, K. Redlich, S. Wheaton - Phys. Rev. C 73 (2006) 034905). 
O astfel de relație permite stabilirea liniei de „îngheț” chimic, într-o reprezentare a dependenței de temperatură a 
potențialului chimic barionic. Se pot obține, astfel, parametrii pentru diferite energii de ciocnire. Rezultatele 
experimentale indică creșterea temperaturii cu creșterea energiei de ciocnire. Acest tip de dependență ar implica o 
scădere a potențialului chimic barionic. Relația propusă este de forma: 
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unde NN
s  este energia disponibilă în SCM, exprimată în GeV 

Temperatura de „îngheț” chimic poate fi determinată din aceste dependențe, cu luarea în considerare a 
multiplicității medii a particulelor considerate. O estimare preliminară pentru ciocnirile considerate indică o 
temperatură de „îngheț” chimic pentru protoni de circa 1,08 GeV. Informaţiile de interes se mai pot obţine prin 
analiza şi prelucrarea spectrelor de impuls transversal ale particulelor produse in ciocniri nucleare relativiste. Pentru 
această activitate au fost folosite spectrele de impuls transversal obţinute în ciocniri Au-Au la energia maximă 

disponibilă la RHIC, anume NNs = 200 GeV. Am folosit statistica Tsallis pentru a caracteriza producția de particule în 

aceste ciocniri (sisteme complexe cu un anumit grad de neechilibru). Am analizat spectrele de impuls transversal 
folosind distribuția Tsallis, caracterizată de parametrul de ne-extensivitate:  
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Acest parametru de ne-extensivitate, q, este corelat cu prezența fluctuațiilor, precum și cu temperatura în interiorul 
regiunii participante. Temperatura acesteia fluctuează de la eveniment la eveniment, dar și în același eveniment, 
diferite zone din regiune putând avea temperaturi diferite. Aceste fluctuații pot fi cauza pentru care sistemul se abate 
de la starea de echilibru. Dacă acest parametru este 1, atunci se poate considera faptul că nu sunt fluctuații de 
temperatură în interiorul regiunii participante. În cazul în care valoarea parametrului este mai mare decât unitatea 
(q>1), atunci se consideră că acesta indică prezența fluctuațiilor. Aceste fluctuații pot fi cauzate, în principal, de un 
posibil transfer de energie între regiunea centrală, participantă, a ciocnirii și regiunile spectatoare. Trebuie menționat 
faptul că în ciocnirile ionilor grei pot exista și alte surse care pot produce fluctuații de temperatură, ca de exemplu 
efectele dezintegrării rezonanțelor. 

Dependența de centralitate a parametrului neextensiv (q-1) din distribuția Tsallis, pentru pioni, în ciocniri Au-

Au la GeVsNN 200 este prezentată în Fig.8.  Parametrul q este mai mic în ciocniri centrale Au-Au și se poate 

observa o creștere atunci când ciocnirile sunt periferice. Rezultatele sugerează că gradul de ne-echilibru este mai 
mare în ciocniri periferice și că există o evoluție de la un sistem aflat într-o stare de ne-echilibru, în ciocniri periferice 
Au-Au, spre un sistem mai termalizat în ciocniri centrale Au-Au. 
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Fig.8. Dependența de centralitate a parametrului neextensiv (q-1) , pentru pioni, în ciocniri Au-Au la  200 GeV 

 



 Comparând rezultatele obținute prin fit-area spectrelor de impuls transversal ale pionilor încărcați produși în 

cele mai centrale 0-10% ciocniri Au-Au la GeV
NN
s 200 , respectiv, la GeV

NN
s 4,62  s-a observat că valorile 

parametrilor neextensivi sunt aproximativ egale pentru cele două energii, dar temperaturile sunt mai mari pentru 

energia maximă disponibilă la RHIC,  GeV
NN
s 200  (Tabelul I).  

 Studiul dependenței de rapiditate a arătat că în intervalul de rapiditate [0,1], parametru de ne-extensivitate 
și cel de temperatură sunt aproximativ constante, în limita incertitudinilor și impreciziilor experimentale. La rapiditate 
mare (y=3), temperatura descrește puternic, iar parametrul q crește. Valoarea mare a parametrului q este corelată 
cu prezența fluctuațiilor mari de temperatură, ceea ce este un indicator al faptului că sistemul care prezintă fluctuații 
puternice de temperatură este mai departe de atingerea echilibrului termic (Tabelul II).  

 [GeV] T π+ [MeV] (q-1)π+ Tπ- [MeV] (q-1)π- 

200 186.3 3.9 0.062 0.004 187.5 4.5 0.057 0.005 

62.4 167.2 6.5 0.063 0.008 161.8 4.2 0.066 0.005 

Tabel I. Temperatura sistemului, T, și parametrul de ne-extensivitate, q-1, obținuți în cele mai centrale 0-10% ciocniri 

Au+Au la energiile GeV
NN
s 4,62  și GeV

NN
s 200  

 

Rapidity 0 0.8 1 3.1 

T[MeV] 161.8 4.2 156.2 4.6 163.6 2.3 110.5 11.6 

q-1 0.066 0.005 0.072 0.006 0.063 0.003 0.076 0.017 

Tabel II. Temperatura sistemului, T, și parametrul de ne-extensivitate, q-1, obținuți în ciocniri Au+Au la 

GeVsNN 4,62 GeV, în funcție de rapiditate 

  În această perioadă au fost făcute unele calcule şi simulări pentru ciocniri Au-Au la energiile care vor fi 
disponibile la SIS-100, respectiv, SIS-300, de la FAIR-GSI Darmstadt, Germania, pentru a întregii posibila informaţie 
pentru procesele fizice discutate. Având în vedere modificările în structura şi durata proiectului, pentru realizarea 
ultimelor obiective s-au făcut studii pentru mai multe direcţii, în strânsă conexiune cu alte preocupări ale grupului. 
 Una dintre activităţile abordate a fost cea a selectării pozițiilor detectorilor în experimentul CBM. Au fost 
continuate preocupări anterioare, cu rezultate publicate în două lucrări apărute în Romanian Reports in Physics şi 
prezentate la două conferinţe internaţionale. De asemenea, reprezintă o completare a preocupărilor care au condus 
la  investigații de acest tip pe baza datelor experimentale obținute în Experimentul BRAHMS de la RHIC-BNL. 
 În încercarea de a descrie dinamica ciocnirilor nucleare relativiste folosind metode bazate pe conceptul de 
haos, s-a analizat modul în care producerea de particule este reflectată de distribuţia de rapiditate, având în vedere 
faptul că această mărime, rapiditatea, este o măsură a convertirii mișcării longitudinale a sistemelor nucleare care se 
ciocnesc în mișcarea transversală a particulelor generate în procesul de interacție a celor două sisteme nucleare 
(nuclee). S-a pornit de la introducerea exponentului Lyapunov multidimensional, definit prin relația de mai jos: 
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unde d(t) reprezintă distanța în spațiul fazelor dintre cele două sisteme 
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unde  ri1, pi1, sunt poziția, respectiv, impulsul particulei i din primul sistem, iar ri2, pi2, sunt coordonatele analoge în cel 
de al doilea sistem. Deoarece structura sistemului de mai multe corpuri se poate modifica în timp, pentru aplicarea 
relației anterioare trebuie făcută pentru anumite condiții. În locul căii „globale”, care presupune calcularea distanței 
cu ajutorul relației de mai jos: 
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s-a propus o altă cale. Aceasta implică o metodă intuitivă. Pentru un constituent format din mai multe corpuri se 
consideră setul următor:   
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Acest set permite definirea unei „hărți de clusterizare” 
n

i

iMM
1

 . Prin folosirea acestei metode se poate obține o 

„proiecție bidimensională” a tuturor cluster-ilor creați în interiorul sistemului. Programul de calcul asociat caută toate 
punctele în care semnele derivatelor asociate se schimbă. Pentru descrierea formării fragmentelor sau rezonanțelor 
barionice sau mezonice, unele particule libere pot fi excluse din sistem. În plus, pe lângă condiționările legate de 
legea conservării energiei totale, a fost propus un test care să dea o măsură a preciziei/acurateței simulării. Astfel, 
pentru simulări obișnuite se poate considera și procese inverse. Astfel, se poate compara starea inițială a sistemului 
considerat și starea finală pentru procesul inversat, folosind distanța în spațiul fazelor definită anterior. În acest fel se 
crește gradul de încredere în predicțiile pentru procesele simulate. Din punctul de vedere al metodelor folosite este 
importantă implementarea unei funcții Lyapunov structurale care permite luarea în considerare a evoluției 
temporale.  
 Pe lângă aplicarea metodei la datele obținute în diferite simulări pentru ciocniri nucleu-nucleu la energiile 
care vor fi disponibile la FAIR-GSI, s-a aplicat pentru ciocniri simetrice, la energii compatibile cu energiile de la FAIR-
GSI, ciocniri pentru care există rezultate experimentale. Una dintre ciocnirile alese este cea de tip C-C la 4,5 A GeV/c. 
Astfel de ciocniri au fost realizate la Sincrofazotronul U-10 de la IUCN Dubna, în cadrul Colaborării SKM 200. Pentru 
realizarea simulărilor s-a considerat că nucleele care se ciocnesc sunt reprezentate de două seturi distincte de 

nucleoni plasate, inițial, într-o rețea cubică, cu marginile situate la distanțe egale cu raza nucleului 
31

0Arr  . Ținta 

este, inițial, în repaus, iar impulsurile constituenților sistemului incident pot fi specificate ca niște parametrii. Pentru 
simplificare, a fost neglijată contracția Lorenz. A fost folosită o groapă de potențial de tip Yukawa, de adâncime 
finită, la care au fost adăugați alți doi termini, și anume: un termen coulombian și un termen repulsiv, specific 
interacției tari, de distanță scurtă (V0 =35 MeV, a=2 Fm, k=200). Rezultatele obținute, împreună cu cele 
experimentale, sunt incluse în Fig.1. Se poate observa că modelul propus descrie foarte bine distribuția unghiulară și, 
în consecință, distribuția de pseudorapiditate. Există unele discrepanțe cantitative în descrierea distribuțiilor de 

energie și impuls. Având în vedere relația de definiție a rapidități, și anume: 
L
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, se poate observa 

atenuarea acestora pentru distribuția de rapiditate. Comportări similar s-au observat și pentru alte ciocniri nucleare 
la diferite energii. Aceste observații au permis introducerea de noi ipoteze în codul de simulare bazat pe haos, ceea ce 
a mărit concordanța dintre rezultatele experimentale și predicțiile codului (I.V.Grossu et al – Computer Physics 
Communications 185(1)(2014)1339-1342,  I.V.Grossu et al – Computer Physics Communications 185(11)(2014)3059-
3061). Aceste rezultate au fost folosite pentru analizele propuse, fiind publicate sau prezentate la diferite conferinţe 
naţionale şi internaţionale. Exemple în acest sens sunt incluse în anexa raportului. 

O altă direcție de interes a fost cea legată de realizarea unor simulări cu diferite coduri și compararea cu 
rezultatele experimentale obținute în  experimentul BRAHMS. 
 La realizarea acestor simulări s-au avut în vedere mai multe aspecte. S-a pornit de la faptul că majoritatea 
rezultatelor experimentale de până acum indică diferite tipuri de comportare hidrodinamică a materiei nucleare 
fierbinţi şi dense formată în regiunea de suprapunere a nucleelor care se ciocnesc. De asemenea, la selectarea 
rezultatelor s-a luat în considerare strânsa conexiune a mărimilor fizice de interes cu energia totală disponibilă în 
sistemul centrului de masă (SCM), geometria ciocnirii, domeniul de rapiditate şi natura particulei. De aceea, pe lângă, 
rezultatele experimentale directe, grupul a considerat necesară luarea în considerare a unor simulări pentru alte 
ciocniri şi energii totale disponibile în SCM şi începerea creării unor baze de date şi a unor căi de analiză a unor astfel 
de date, cu includerea efectelor structurii detectorilor şi a tipurilor de semnale care se pot obţine. Acest lucru este 
important, având în vedere faptul că dependenţa de domeniul de rapiditate este în strânsă legătură cu numărul de 
participanţi şi producerea de particule. Există o gamă largă de metode care permit investigarea acestui tip de 
comportare. De exemplu, o variantă este cea care presupune decomprimarea regiunii participante, extrem de dense, 
prin „explozie”, şi formarea unei unde de şoc. Astfel, prin fit-area spectrelor de impuls transversal pentru particulele 
cu sarcină detectate, cu funcţiile care descriu evoluţia undei de şoc, cu luarea în considerare a faptului că emisia 
fiecărui tip de particulă – în cazul experimentului considerat pioni, kaoni şi protoni – se face, cu o anumită 
probabilitate, preponderent la momente diferite din evoluţia regiunii participante, deci la diferite temperaturi şi 
densităţi ale acesteia, s-au obţinut parametrii pentru „îngheţul” cinetic. 
  



 
Fig.9. Comparații între distribuțiile experimentale și cele simulate pentru câteva mărimi fizice de interes  

(energie, impuls, rapiditate și unghi de emisie) pentru ciocniri C-C la 4,5 A GeV/c  
 
  Unul dintre codurile cele mai folosite pentru descrierea dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste este cel de 
dinamică moleculară cuantică ultrarelativistă, cu acronimul UrQMD (Ultra-relativistic Quantum Molecular Dynamics 
(UrQMD). Acesta est un model de transport și permite efectuarea de simulări pentru descrierea dinamicii ciocnirilor 
ionilor grei de la energiile disponibile la SIS-18 (GSI) până la energiile la RHIC (BNL) și chiar, cu numeroase precauții, 
pentru energiile disponibile la LHC (CERN). Cu ajutorul acestui cod se pot studia numeroase procese fizice de interes, 
de la multifragmentare și curgere colectivă, la producere de particule și corelații în producerea de particule. Dacă 
sunt luate în considerare procese de împrăștiere tari, în acord cu Cromodinamica cuantică perturbativă, modelul 
include rutine de tip PYTHIA, propuse de grupul de la Universitatea din Lund (Suedia). Bazele fizice ale modelului sunt 
date în lucrările următoare: (i) Microscopic Models for Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions - S. A. Bass, M. Belkacem, 
M. Bleicher, M. Brandstetter, L. Bravina, C. Ernst, L. Gerland, M. Hofmann, S. Hofmann, J. Konopka, G. Mao, L. Neise, 
S. Soff, C. Spieles, H. Weber, L. A. Winckelmann, H. St¨ocker, W. Greiner, C. Hartnack, J. Aichelin and N. Amelin - Prog. 
Part. Nucl. Phys. 41 (1998) 225–370; (ii) Relativistic Hadron-Hadron Collisions and the Ultra-Relativistic Quantum 
Molecular Dynamics Model (UrQMD) - M. Bleicher, E. Zabrodin, C. Spieles, S.A. Bass, C. Ernst, S. Soff, H. Weber, H. 
St¨ocker and W. Greiner - J. Phys. G25 (1999), 1859–1896. Analiza comportării hidrodinamice a materiei nucleare a 
fost inițiată în lucrarea Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate 
hydrodynamic stage - H. Petersen, J. Steinheimer, G. Burau, M. Bleicher and H. Stoecker - Phys. Rev. C 78 (2008) 
044901. De la începuturile modelului a fost investigată posibilitatea conexiunii comportării hidrodinamice a materie 
nucleare cu tranziții de fază în material nucleară fierbinte și densă, cu deosebire cu plasma de cuarci și gluoni ((a) 
Relativistic hydrodynamics for heavy ion collisions. 1. General aspects and expansion into vacuum - D. H. Rischke, S. 
Bernard and J. A. Maruhn - Nucl. Phys. A 595 (1995) 346; (b)Relativistic hydrodynamics for heavy ion collisions. 2. 
Compression of nuclear matter and the phase transition to the quark - gluon plasma - D. H. Rischke, Y. Pursun and J. 
A. Maruhn - Nucl.Phys.A595(1995)383). 

Un alt cod de simulare folosit tot mai des pentru descrierea comportării materiei nucleare înalt excitate și 
dense este bazat pe un model de transport multi-fază pentru ciocniri nucleare relativiste (Zi-Wei Lin,Che Ming Ko et al 
- Phys.Rev.C72(2005)064901, B.B.Back, M.D.Baker, M.Ballintijn, D.S.Barton, B.Becker, R.R.Betts, A.A.Bickley, R.Bindel 
et al - Nucl. Phys. A757(2005)28). Codul de simulare, cu acronimul AMPT (A Multi-Phase Transport model), este bazat 
pe un model mixt care ia în considerare  atât faza hadronică, cât și faza partonică. Codul folosește codul HIJING 
(Heavy Ion Jet Interaction Generator) pentru generarea condițiilor inițiale, codul ZPC (Zhang’s Parton Cascade) pentru 
modelarea împrăștierilor partonice. De asemenea, acest cod mai conține, pentru descrierea procesului de 
hadronizare, componente ale modelului Lund pentru fragmentarea corzilor sau ale modelului de 



„fuzionare”/coalescență a cuarcilor. Pentru tratarea împrăștierilor hadronice se folosește un model de transport de 
tip relativist (ART – A Relativistic Transport model). Se obține astfel o descriere coerentă a dinamicii ciocnirilor 
nucleare relativiste. Modelul permite estimarea unui set larg de parametrii. Trebuie subliniat faptul că rezultatele 
prevăzute de model (cod) depind puternic de parametrii de intrare folosiți. Modelul este extrem de util pentru 
obținerea de informații asupra proprietăților materiei nucleare înalt excitate și dense formate în ciocniri nucleare 
relativiste și ultra-relativiste. Codul de simulare AMPT există în două variante, și anume: o variantă de bază – notată 
AMPT - și o variantă bazată pe teoria corzilor - care ia în considerare „topirea” acestora. Condițiile inițiale diferă ușor 
pentru cele două variante ale codului. Ceea ce este important de subliniat este faptul că acest cod – prin cele dpuă 
variante - permite luarea în considerare a numeroase aspect specifice dinamicii ciocnirilor nucleare relativiste, de la 
forma distribuțiilor de rapiditate la curgerea eliptică și producerea de particule cu arome „grele” („farmec”/„charm” 
și „frumusețe”/„beauty” („bottom”). De aceea, pentru descrierea unor rezultate recente este tot mai folosit (de 
exemplu: Md.Nasim, B.Mohanty, Nu Xu – Phys.Rev.C87(2013)014903 – Elliptic flow of φ mesons as a sensitive probe 
for the onset of the deconfinement transition in high energy heavy ion cokllisions,  Xie Yi-Long et al – 
Nucl.Phys.A920(2013)33-44 – Scaling properties of multiplicity fluctuations in heavy-ion collisions simulated with 
AMPT model etc.).   

În anul 2015 activitatea majoră a fost axată pe examinarea predicțiilor acestor simulări pentru a ști la ce să 
ne așteptăm atunci când experimentul CBM va deveni operațional. S-au considerat trei direcții de lucru, și anume: (i) 
Analiza rezultatelor experimentale de la   experimentele de RHIC și LHC; (ii) Simulări pentru noile experimente de la 
FAIR-GSI și NICA-IUCN; (iii) Studii preliminare asupra conexiunilor dintre ipotezele codurilor de simulare, rezultate 
din date simulate şi predicţii privind comportarea materiei nucleare la energiile disponibile la FAIR-GSI 

Pentru această etapă s-au făcut simulări cu ambele tipuri de coduri. S-a început compararea cu rezultatele 
experimentale obținute în ciocniri Au-Au la energiile disponibile la RHIC-BNL. 

În Tabelul III sunt incluse datele simulate cu codul UrQMD pentru ciocniri Au-Au la câteva dintre energiile 
disponibile în prezent la RHIC-BNL, respectiv, la energiile care vor fi disponibile la SIS-100 și SIS-300 la FAIR-GSI. 

Câteva dintre rezultatele de interes sunt prezentate în Fig.10-12. Astfel, în Fig.10 sunt prezentate distribuțiile 
de rapiditate ale pionilor pozitivi obținute pentru cele 6 energii considerate în Tabelul III. Se observă dependența de 
energia fasciculului. Distribuția de impuls transversal pentru kaonii pozitivi  produși în ciocniri Au-Au la 

energia GeVNNs 62 - pentru 4 domenii de centralitate a ciocnirii - este prezentată în Fig.11. Distribuția raportului 

ratelor de producere de antiprotoni, respectiv, protoni, în funcție de rapiditate este prezentată în Fig.12, pentru 
câteva energii de interes. Sunt extrem de importante dependențele de energie și de rapiditate, precum și indicațiile 
referitoare la posibilitatea identificării condițiilor optime pentru realizarea unor tranziții de fază în materia nucleară 
înalt excitată și densă. Predicțiile codurilor de simulare și calculele de model sunt într-un bun acord cu rezultatele 
experimentale.  
 

Ciocnirea Energia Nr. 
evenimete 

Au-Au GeVNNs 200  
10000 

Au-Au GeVNNs 62  
10000 

Au-Au cGeVA
SL
p /25  

42000 

Au-Au cGeVA
SL

p /11  
100000 

Au-Au cGeVA
SL

p /5  
100000 

Au-Au cGeVA
SL

p /2  
100000 

Tabelul III Simulări de interes cu codul UrQMD 
 
Aşa cum am mai arătat, în această perioadă echipa de cercetare a făcut unele calcule şi simulări pentru 

ciocniri Au-Au la energiile care vor fi disponibile la SIS-100, respectiv, SIS-300, de la FAIR-GSI Darmstadt, Germania, 
precum și la NICA-IUCN Dubna pentru a întregii posibila informaţie pentru procesele fizice discutate, dar și pentru 
experimente derulate la RHIC-BNL în cadrul Colaborării BRAHMS. Rezultatele obținute în aceste direcţii, în cadrul 
acestui proiect, au fost publicate sau prezentate la importante conferințe internaționale și naționale. Uneori ele au 
fost publicate împreună cu rezultatele obținute în alte proiecte, în principal în proiectul F09/30.VI.2014 – YaPT-CBM. 
 



 
Fig.10. Distribuția de rapiditate a pionilor pozitivi Fig.11. Distribuția de impuls transversal a kaonilor pozitivi 

 

 
Fig.12. Distribuția raportului antiproton/proton, pentru diferite energii, în funcție de rapiditate 

 
 După mai mulți ani de eforturi, Colaborarea BRAHMS de RHIC-BNL a finalizat măsurarea spectrelor de impuls 

transversal pentru principalele tipuri de particule cu sarcină detectate ( ppK ,,,
 ) în ciocniri Cu-Cu la 

GeVNNs 200 - pentru mai multe rapidități. Având în vedere importanța informațiilor obținute în ciocniri Au-Au și 

d-Au – la aceeași energie – o atenție deosebită a fost acordată rapidităților y=0 și y=3.  Având în vedere observațiile 
anterioare menționate s-a făcut o analiză detaliată a procesului de curgere în aceste ciocniri. De asemenea, s-a avut 
în vedere și posibilitatea de a discuta în termenii numărului de participanți, având în vedere că în ciocniri Cu-Cu la un 
parametru de ciocnire b=0 Fm și y=0, numărul acestora este echivalent cu cel obținut în ciocniri Au-Au la o rapiditate 
y=3. În cazul ciocnirilor d-Au, numărul maxim de participanți (b=0 Fm, y=0) este echivalent cu numărul de participanți 
în ciocniri Cu-Cu la y=3. Numărul mediu de participanți și numărul mediu de ciocniri binare măsurate sunt incluse în 
Tabelul IV, iar în Tabelul V sunt prezentate gradul de puritate al identificării mezonilor pentru diferite domenii de 
impuls, la rapiditățile de interes.  

   
Tabelul IV. Numărul mediu de participanți și   Tabelul V. Gradul de puritate pentru spectrele pionilor și 

numărul mediu de ciocniri binare măsurate   kaonilor incluse în raport (ciocniri Cu-Cu la GeVNNs 200 ) 

în ciocniri Cu-Cu la GeVNNs 200  

 În Fig.13. sunt prezentate dependențele spectrelor invariante în funcție de energia cinetică transversală, 
cin
T

Em
T

m  , pentru ciocniri Cu-Cu la energia GeVNNs 200 . Sunt incluse rezultatele pentru cele două 

rapidități de interes, pentru 4 clase de centralitate (0-10%, 10-30%, 30-50%, 50-70%). Spectrele particulelor cu 

sarcină considerate - ppK ,,,
  - sunt scalate cu factori de la 10-1 la 10-5, în ordinea considerată de la 

  la p . 



 

Fig.13. Dependența spectrelor invariante obținute în ciocniri Cu-Cu la GeVNNs 200 de energia cinetică 

transversală, pentru două rapidități: y=0 (partea superioară) și y=3,0 (partea inferioară)  
 

Spectrele prezentate sunt fit-ate cu un model de tip „undă de șoc”. Sunt făcute, de asemenea, extrapolări 
pentru domeniile de energie cinetică transversală pentru care nu există rezultate experimentale. Erorile sistematice 
sun sub 8% pentru toate rezultate prezentate (sub limita de reprezentare grafică). Analiza făcută a arătat că există 
tendința de creștere a curgerii radiale cu creșterea centralității ciocnirii. În aceste condiții s-a observat scăderea 
temperaturii de „îngheț” cinetic (Fig.14. și Fig.15, Tabelul VI). 

  
Fig.14. Dependența temperaturii de „îngheț” cinetic Fig.15. Dependențele temperaturii de „îngheț” și 

viteza de curgere în ciocniri Cu-Cu la GeVNNs 200 , la a vitezei de curgere de densitatea de rapiditate  în 

două rapidităţi       ciocniri Au-Au (y=0) şi Cu-Cu (y=0, y=3) la aceeaşi 
        energie      
  

O problemă importantă este cea a supresiei ratelor de producere la impulsuri transversale mari. Folosind 
pentru scalare rezultatele obţinute în ciocniri p-p la aceeaşi energie s-a constata că ratele de producere ale pionilor şi 
kaonilor prezintă o supresie puternică în domeniul de impulsuri transversale cuprins între 1,5 GeV/c şi 2,5 GeV/c. Din 
rezultatele incluse în Fig.16 se observă că supresia creşte cu creşterea centralităţii ciocnirii. Se manifestă pentru 
ambele rapidităţi. Acest tip de comportare este în acord cu unele modele de „stingere” a jeturilor, dar poate fi luat în 
considerare şi fenomenul de „umbrire”  nucleară. Se poate considera că la păstrarea acestui tip de comportare – 
menţinerea supresiei la impulsuri transversale mari - contribuie şi efectele stării iniţiale. 

Raportul dintre ratele de producere ale protonilor şi ratele de producere ale mezonilor creşte cu creşterea 
centralităţii ciocnirii. Acest raport are valori mai mari la rapidităţi mari şi pentru domeniul de impulsuri transversale 
considerat (2,0 GeV/c, 3,5 GeV/c) este destul de mare, mai ales pentru ciocniri centrale. O serie de modele au fost 
folosite pentru explicarea comportării (modele de fuzionare/coalescenţă pentru cuarci, curgere radială, modele 
dinamice de transport pentru barioni în câmpuri gluonice ş.a.). Trebuie subliniat faptul că astfel de comportări au fost 

observate şi în ciocniri Pb+Pb la TeVNNs 76,2 . Ele pot avea la bază recombinări şi comportare de tip 

hidrodinamic.     



 
Tabelul VI. Parametrii de fit pentru modelul de „undă de şoc” folosit pentru fit-area 

rezultatelor obţinute în ciocniri Cu-Cu la GeVNNs 200 , pentru y=0 şi y=3 

 

Fig.16. Factorul de mofificare nucleară în ciocniri Cu-Cu la GeVNNs 200  în funţie de impuslul transversal,  

pentru 4 clase de centralitate, la y=0 şi y=3 
  
 Trebuie menţionat faptul că aceste comportări sunt în acord cu dependenţele specifice de numărul de 
nucleoni participanţi (Fig.17, de exemplu). Trebuie spus că descrierea fenomenelor complexe şi stabilirea 
mecanismelor de interacţie specifice, cu luarea în considerare a tranziţiilor posibile, evidenţierea conexiunilor dintre 
aceste fenomene şi proces rămâne încă o problemă deschisă şi că sunt necesare eforturi pentru desluşirea lor, atât pe 
plan teoretic, cât şi experimental. Aşa cum am mai arătat, în această perioadă echipa de cercetare a făcut unele 
calcule şi simulări pentru ciocniri Au-Au la energiile care vor fi disponibile la SIS-100, respectiv, SIS-300, de la FAIR-GSI 
Darmstadt, Germania, precum și pentru cele de la NICA-IUCN Dubna pentru a întregii posibila informaţie pentru 
procesele fizice discutate, dar și pentru experimente derulate la RHIC-BNL în cadrul Colaborării BRAHMS. Acestea sunt 
publicate sau prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale (a se vedea Anexa). Având în vedere obiectivele 
proiectului şi rezultatele obţinute, se poate spune că acestea au fost îndeplinite. 

Fig.17. Dependenţa impulsului transversal mediu al particulelor cu sarcină detectate de numărul de nucleoni participanţi în 

ciocniri Au-Au şi Cu-Cu la GeVNNs 200 , pentru y=0 şi y=3 

Director proiect, 
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