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Pentru perioada menţionată obiectivul din cadrul proiectului a fost cel notat cu O2, având ca titlu 

Obţinerea de rezultate experimentale noi asupra „îngheţului” cinetic pentru ciocniri Au-Au, Cu-Cu şi p-p 
la energiile disponibile la RHIC. Pentru atingerea scopurilor ştiinţifice ale proiectului, în cadrul acestui 
obiectiv s-au derulat diferite activităţi. Acestea sunt:  

Activitatea O2-A1 (Obţinerea spectrelor de impuls transversal pentru fiecare  
specie de particule detectate în experimentul BRAHMS) 

 În cadrul activităţii de cercetare pentru acest obiectiv, 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. Exemplu în acest sens sunt lucrările New 
information on the dynamics of relativistic nucleus nucleus collisions -- Al Jipa, C Besliu, O Ristea, C 
Ristea, M Calin, D Argintaru, T Esanu, I Lazanu, V Covlea, C Bordeianu, C Iosif, I Grossu, A Scurtu, S Velica, 
V Baban, A Birzu, S Cioranu, A Paduraru, S Paragina, F Paragina, D Stoica -- Journal of Physics: Conference 
Series 381 (2012) 012042  (procceding), respectiv, „Study of the freeze-out process in heavy ion collisions 
at relativistic energies”-- Oana Ristea, Al Jipa, C Ristea, I. Lazanu, M Calin, T Esanu, A Barzu, I Abu-Quoad- 
Journal of Physics: Conference Series – in curs de publicare, „Identified particle production in nuclear 
collisions at relativistic energies”-- Elena Giubega, Oana Ristea, E. Giubega, Al Jipa, C Ristea, A Barzu, A 
Scurtu, S Paragina, F Paragina, I Abu-Quoad -- Romanian Reports in Physics, in curs de publicare 
 

Activitatea O2-A2 (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 vedre că 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, 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 creerii 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). Am 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.1. 
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.1. Dependenţa de rapiditate (stânga – 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. 
 
Aceste rezultate au fost incluse în lucrările: 
 (i) Hubble flow in relativistic heavy ion collisions - Cătălin Ristea, Al Jipa, O Ristea, C Beşliu, V Baban - 
Journal of Physics: Conference Series – in curs de publicare, lucrare prezentată la The 11th International 
Conference on Nucleus-Nucleus Collisions, 27 mai-1 iunie, San Antonio, Texas, SUA; (ii) Study of the 
freeze-out process in heavy ion collisions at relativistic energies - Oana Ristea, Al Jipa, C Ristea, I. Lazanu, 
M Călin, T Eşanu (poster) - Journal of Physics: Conference Series – in curs de publicare, lucrare prezentată 
la The 11th International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions, 27 mai-1 iunie, San Antonio, Texas, 
SUA; (iii) Identified particle production in nuclear collisions at relativistic energies - Elena Giubega, Oana 
Ristea (prezentare orală) - Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Fizică, 22 iunie, Magurele; 

(iv) Fourier analysis of the collective flow - Valerica Baban, Al. Jipa, Oana Ristea, C. Ristea, T. Eşanu, D. 
Argintaru (prezentare orală) - Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Fizică, 22 iunie, 
Magurele. 

 
   

 



Activitatea O2-A3 [Studiul dependenţelor parametrilor de „îngheţ” (temperatură şi 
viteză de curgere transversală) de rapiditate, centralitatea ciocnirii şi energie) 

 
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.2 (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.2. 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 nostru 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%, corespunzătoare ciocnirilor centrale, respectiv, 40-60%, 
corespunzătoare ciocnirilor 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 temperatura de îngheţ termic şi viteza de curgere colectivă transversală a materiei formată în 
ciocnirile analizate am fit-at simultan spectrele de impuls transversal ale pionilor încărcaţi, kaonilor 
încărcaţi, protonilor şi antiprotonilor, cu 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 central ciocnirii, 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.3.  

 
Fig.3. 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 – 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 achiziţionate în Experimentul BRAHMS cu modelul 
Tsallis cu „undă de şoc” (Tsallis „Blast-Wave”). Înlocuind statistica Boltzmann care caracteriza distribuţia de 
particule în sursa de particule cu o distribuţie Tsallis 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.4. 

   

Fig.4 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 

Am constatat, în cazul rapidităţii medii, 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 (fireball-ului) 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 fireball-ului cu un grad mai mare de neechilibru. 

Aceste rezultate au fost incluse în câteva lucrări, altele decât cele menţionate anterior, şi anume: 
(i) Blast-wave analysis in relativistic heavy ion collisions - Oana Ristea, Al. Jipa, C. Ristea, C. Beşliu, Valerica Baban, 
M. Călin, T. Eşanu, A.Scurtu, A.Birzu, S.Cioranu - Conferinţa Naţională de Fizică, 8-10 iulie, Constanţa (prezentare 
orală); (ii) New aspects in the study of the "microscopic Hubble constant"  in relativistic nuclear collisions - C. 
Ristea, Al. Jipa, Oana Ristea, C. Beşliu, M. Calin, T. Esanu,  V. Baban, A.Scurtu, A.Birzu, S.Cioranu - Conferinţa 
Naţională de Fizică, 8-10 iulie, Constanţa (prezentare orală); (iii) From Little Bangs to the Big Bang - C. Ristea, A. 
Jipa, I. Lazanu, Oana Ristea, Valerica Baban, T Eşanu, V Covlea – Romanian Reports in Physics, in curs de publicare; 
(iv) From nuclei to stars and back – Alexandru Jipa – seminar la Institutul de Fizică al Universităţii din Helsinki, 
Finlanda, Iunie 2012. 
 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 i disponibile la SIS-100 de la FAIR-GSI Darmstadt (Centrality determination for 15 
GeV/A Au-Au collisions in CBM experiment - Valerica Baban, Al. Jipa, Oana Ristea, C. Ristea, T. Eşanu, D. Argintaru 
- Conferinţa Naţională de Fizică, 8-10 iulie, Constanţa (prezentare orală)), precum şi în descrierea unor procese de 
fragmentare nucleară folosind metode specifice dinamicii haosului (Code C# for chaos analysis of relativistic many-
body systems with reactions – I.V. Grossu, C.Beşliu, Al.Jipa, ... – Computer Physics Communications 183(2012)1055-
1059), pentru a întregii posibila informaţie pentru procesele fizice discutate .     

  
Director proiect, 

Prof.univ.dr. Alexandru JIPA 


