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Prezzentaacje pollskicch
P
u onycch na
uczo
n wiek
w
XXII
Fot. Andrzej Kobos

Problem produkcji „w
wielorodnej” cząstek
c
(w odróżnieniu od „wielokrotnej”) –
termin wpro
owadzony do opisu zderze
eń jądro-jądro
o wysokich en
nergii (już chyyba
rzadko używ
wany) – pojaw
wił się w latach
h pięćdziesiątycch ubiegłego stulecia.
s
Jednyym
z jego najjważniejszych badaczy byył profesor Marian
M
Mięso
owicz. Uważa
am,
że prace Wojciecha
W
Brroniowskiego
o i Wojciecha
a Florkowskiego (laureató
ów
Nagrody im
m. Mariana Mię
ęsowicza (200
09), przyznaw
wanej przez Polską
P
Akadem
mię
Umiejętnoścci) są znakom
mitą ilustracją postępu, jakki osiągnięto w badaniu tyych
bardzo interresujących pro
ocesów. Odda
aję głos tym au
utorom.
WIESŁAW CZ
ZYŻ

Wym
W
mro
ożen
nie
k arkó
kwa
ów i glu
uonó
ów
w haadro
ony
y
Ostatn
nia dekada w doświadczallnej fizyce jąd
drowej
wysokich energii
e
upłynęłła pod znakie
em badania skkrajnie
relatywistyccznych zderze
eń ciężkich jon
nów. Ciężkie jony
j
to
całkowicie zjonizowane atomy pierw
wiastków takicch jak
ołów lub zło
oto (tj. ich jądra atomowe), a określenie „skrajnie relatyw
wistyczne” wskkazuje na ich
h olbrzymie energie
e
kinetyczne. Energie te przewyższają
p
znacznie – typowo
ę spoczynkową
ą (związaną z masą
stokrotnie – tzw. energię
słynnym wzzorem Einstein
na E=mc2). Osstatnie eksperyymenty
miały miejsce w amerrykańskim ośśrodku Brookkhaven
aboratory, usyytuowanym w Upton, NY, (Long
National La
Island, nied
daleko Noweg
go Jorku), a akcelerator przzyspieszający ciężżkie jony i dop
prowadzający do ich zderze
eń nosi
nazwę RHIIC. Ta nazwa
a jest akronim
mem od Rela
ativistic
Heavy-Ion Collider (pol. Relatywistyczzny Zderzaczz Ciężkich Jonów
w).
Główn
nym celem przyświecający
p
ym badaniu relatywistycznych
h zderzeń ciiężkich jonów
w jest wytwo
orzenie
i analiza materii
m
poddan
nej ekstremaln
nym warunkom
m, podobnym do
o tych, jakie panowały
p
we wczesnym
w
Wsszechświecie (bardzo wysoka temperatura
t
i gęstość). Posszukuje
się tu ozna
ak powstania nowego stan
nu materii, zw
wanego
plazmą kwa
arkowo-gluonową. Kwarki i gluony to bu
udulec
hadronów, w szczególno
ości protonów
w i neutronów, które
orzą jądra atomowe. Na grruncie teoretycznym
z kolei two
oczekiwano
o, że w wynikku zderzeń gę
ęstość otrzym
manego
układu będ
dzie na tyle duża, że proto
ony i nukleonyy „roztopią się” i powstanie układ kolektyw
wnie zachowujjących
ów i gluonów.. W istocie, główne
g
wynikki ekssię kwarkó
perymentalne otrzymane
e przy pomoccy RHIC-a wskazują
nie stanu zach
howującego się jak ciecz zd
delokana powstan
lizowanych kwarków i glluonów. Analiza danych po
ozwala
wanie własnośści tej cieczy, bedącej tzw. „silnie
na oszacow
oddziałująccą plazmą kwa
arkowo-gluono
ową”.

Fot. Bogdan Zimowski

WO
OJCIECH BRON
NIOWSKI I WO
OJCIECH FLOR
RKOWSKI

Wo
ojciech Florkow
wski i Wojciech Broniowski
Warto nadmie
enić, że dziedzzina fizyki rela
atywistycznych
kich jonów zawiera istotnyy wkład fizyk
ków polskich.
ciężk
W trrzech z cztere
ech eksperym
mentów, które odbywały się
na akceleratorze
a
R
RHIC
brali udzział polscy doświadczalnicy
z Ins
stytutu Fizyki Uniwersytetu
u Jagiellońske
ego (Eksperyment BRAHMS), z Instytutu Fizzyki Jądrowej PAN (Ekspeent PHOBOS
S), oraz z P
Politechniki Warszawskiej
W
ryme
(Eks
speryment ST
TAR). Fizyka zzderzeń ciężk
kich jonów to
równ
nież arena wie
eloletniej dzia
ałalności teore
etyków z Krakowa
a, Warszawy, Wrocławia i Kielc. Właśnie
e w Krakowie
pows
stała w latacch 1970. konccepcja „zranio
onych nukleonów
w”, będąca podwaliną
p
opiisu wczesnej fazy reakcji
relattywistycznych ciężkich jonów
w [1].
(dokończenie – str. 3)

Fot. Bogdan Zimowski
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Prezes PAU
U Andrzej Białas oraz dyrekktor Wydziału III PAU Andrz
zej Pelczar wrę
ęczają Nagrod
dę PAU
im. Mariana
a Mięsowicza Wojciechowi Broniowskiem
mu i Wojciecho
owi Florkowskiiemu, 20 czerw
wca 2009.
(dokończenie ze
z str. 2)

Nagroda PAU im. Mariana Mięsowicza w 2009 r.
p
[2], któ
óra dotyczy właśnie
w
została przzyznana za pracę
teorii relatyywistycznych zderzeń
z
ciężkkich jonów. Prraca ta
niezbicie po
otwierdziła tzw
w. termalny (sttatystyczny) charakc
ter produkkcji cząstek w zderzeniacch ciężkich jonów,
j
wprowadza
ając zarazem istotne uproszzczenia w jej teoretycznym opisie. Jak wspomniano
w
p
powyżej,
w wyniku
w
ężkich jonów wyprow
skrajnie relatywistycznycch zderzeń cię
dukowany zostaje
z
układ kwarków i gluonów, któryy przez
pewien cza
as tworzy rap
ptownie rozszzerzającą się ciecz.
Układ taki, wskutek rozzszerzania i związanego z tym
mperatury, sttopniowo „wyymraża” się w gaz
spadku tem
hadronów (hadrony
(
to ba
ariony, zbudow
wane z trzech
h kwarków, oraz mezony, zbud
dowane z par kwark-antykkwark).
W pewnej chwili hadron
ny zupełnie za
aprzestają oddziaływać, częśćć z nich (tzw. rezonanse) rozpada
r
się je
eszcze
na lżejsze hadrony, i ko
oniec końców
w stabilne lub długo
drony porusza
ają się swob
bodnie do ukkładów
żyjące had
detekcyjnycch. Z wcześn
niejszych ana
aliz innych au
utorów
wiadomo było,
b
że mod
del termalny hadronów, tj.. opis,
w którym hadrony tworzą
ą wieloskładniikowy gaz w równor
wadze term
modynamiczne
ej i chemicznejj, znakomicie opisuje obserwo
owane krotnośści cząstek ró
óżnego typu (piony,
(
kaony, nukkleony, hipero
ony). Praca [2
2] pokazała, że
ż podobnej jako
ości zgodnośćć można uzysskać dla tzw. widm
w pędzie poprzecznym
m dla różnych
h typów had
dronów
ówi nam, ile cząstek znajjduje się w danym
d
(widmo mó
przedziale pędu poprzeccznego, gdzie
e poprzecznośść odek w układzie środka
ś
nosi się do osi zderzająccych się wiąze
masy). W szczególności
s
, w naturalny sposób wyjaśśnione
zostały kształty widm ora
az zagadka przecinania się
ę widm
pionów i protonów orazz kaonów i prrotonów dla dużych
d
pędów pop
przecznych. Tym
T
samym, podejście terrmalne
zyskało dod
datkowy, mocn
ny argument.
Ponad
dto, wcześniej uważano, że
e proces zaprrzestania elastyczznego rozpra
aszania pomię
ędzy hadronam
mi poprzedzony jest innym, znacznie wczześniejszym procesem, poleg
gającym na zaniku reakccji nieelastyczznych,
zmieniającyych tzw. skład „chemiczny” gazu hadrono
owego,
tj. względne
e krotności zn
najdujących się
s w nim had
dronów
różnego typu. Nagrodzo
ona praca wyykazuje, że nie jest
konieczne rozróżnianie tych
t
dwóch procesów, tj. wymrow
żenia „chem
micznego” i elastycznego.
e
W wyniku eksploe
zywnego ch
harakteru reakkcji, prowadzą
ącego do gwałłtownej

eksp
pansji poprzeccznej, niemal natychmiast po ustaleniu
skład
du „chemiczne
ego” zaprzesttają też zacho
odzić procesy
rozp
proszeniowe. Ta
T koncepcja
a uniwersalnego wymrożenia wprowadziła
w
b
bardzo
duże u
uproszczenie w stosowaniu
modeli termodyna
amicznych. Po
odejście pozw
woliło na bezpośrrednią analizę
ę szeregu dalsszych wielkośc
ci fizycznych,
jak przepływ elip
ptyczny, tzw. promienie ko
orelacji HBT,
kore
elacje w pędzzie poprzecznym, itd. We
e wszystkich
przypadkach uzyyskano zgod
dność modelii termalnych
i dan
nych doświadcczalnych z RH
HIC-a.
Autorzy nada
al zajmują się
ę fizyką relattywistycznych
ciężk
kich jonów. W badaniach bio
orą również ud
dział dr Mikołaj
Chojjnacki (adiunktt, IFJ PAN), oraz dr Adam Kisiel
K
(stypendysta
a, CERN, adiiunkt, Politech
hnika Warszaw
wska). Model
sform
mułowany w pracy
p
[2] zosttał w ostatnich
h latach wbudowa
any w szerszzy schemat, zawierający również opis
hydrrodynamiczny,, dający pełłną czasowo--przestrzenną
ą
ewollucję wyprodu
ukowanej ma
aterii. Dużą inspiracją
i
do
tych rachunków była
b
praca [3],, pochodząca jeszcze z lat
0. Skonstruow
wany model zo
ostał użyty do
o wyjaśnienia
1980
szeregu trudnoścci, na które n
napotyka teorretyczny opis
zderrzeń relatywistycznych ciężkkich jonów, w szczególności
s
rozw
wiązany został tzw. paradokss promieni kore
elacji HBT [4].
y do symulacji
Uzyskane wyyniki oraz powsstałe programy
komputerowych będą wykorzysstane w analiz
zie przyszłych
kcji ciężkojonowych przy jesszcze większy
ych energiach
reak
na Wielkim
W
Zderza
aczu Hadronów
w (LHC) w CERN-ie.
W
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W
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Motyki – do lamusa

ABBA
18 grudnia 2009

Adam Korpak

Kreatywność i innowacyjność to dziś modne słowa, odmieniane wszędzie i we wszystkich przypadkach. Kilka lat temu
Unia Europejska ogłosiła nawet specjalną strategię, zgodnie
z którą Europa w ciągu 10 lat miała prześcignąć w tym zakresie
Stany Zjednoczone. Oczywiście nic z tego nie wychodzi: myśl,
że innowacyjność i kreatywność można sobie tak po prostu zadekretować, mogła zrodzić się tylko w bardzo naiwnych głowach.
Bo przecież odkrycie nowego faktu, nowego zjawiska,
nowej prawdy, nie jest łatwe. Wymaga niemal zawsze ogromnej
– często wieloletniej – pracy. Gdy zapytano Alberta Einsteina,
w jaki sposób odkrył teorię grawitacji, odpowiedział: myśląc
o niej bez przerwy przez kilkanaście lat.
Oczywiście nie wszystkie problemy są aż tak trudne. Ale łatwe
to nigdy nie jest. Po pierwsze, wybranie właściwego problemu
nie może obejść się bez odpowiedniej wiedzy (żeby nie wyważać otwartych drzwi, lub nie wymyślać perpetuum mobile).
Pewnej wiedzy wymaga również zrozumienie, o co chodzi.
Wreszcie trzeba zazwyczaj ciężkiej pracy, aby udowodnić to,
co podpowiada nam intuicja.
Największa trudność leży jednak gdzie indziej: odkrycie
lub zrozumienie nowego zjawiska wymaga NIEZALEŻNOŚCI
MYŚLENIA. Nowy pomysł wybiega bowiem zawsze poza dotychczasowy stan rzeczy, często łamie powszechnie przyjęte
reguły i bywa sprzeczny z tzw. zdrowym rozsądkiem. W końcu
naprawdę ważne odkrycia prawie zawsze kwestionowały zdrowy rozsądek. Np. twierdzenie, że to Ziemia krąży wokół Słońca,
a nie Słońce wokół Ziemi jest w oczywisty sposób sprzeczne

z codziennymi obserwacjami. Albo kulistość Ziemi: przecież
każdy widzi, że Ziemia jest płaska (niektórzy twierdzą nawet, że
wklęsła, bo wiadomo, że podeszwy butów ścinają się najbardziej przy szpicach i na obcasach).
A głosić opinie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, z poglądami większości, z autorytetami, to niebezpieczna sprawa.
Wymaga intelektualnej odwagi i podjęcia ryzyka. Choćby takiego, że koledzy lub przełożeni – wyśmieją. Gorzej, że stracimy czas (bywa, że i pieniądze) na jałowe rozważania, które
wszyscy wokół uważają za bezsensowne. Jeszcze gorzej: przy
okazji naruszamy czyjeś interesy.
Ale to właśnie jest kluczowe: potencjalny odkrywca nie
może bać się ryzyka. Sukces bowiem jest rzadki i przychodzi
zazwyczaj po wielu nieudanych próbach. Rozumieją to świetnie
Amerykanie. Tam jest właśnie znakomicie rozwinięta kultura
ryzyka. W Stanach Zjednoczonych porażka nie jest klęską, jeżeli
nie prowadzi do zniechęcenia, lecz do nowych, ulepszonych
prób. I dlatego Amerykanie przodują w odkryciach i wynalazkach.
Tej kultury ryzyka brakuje Europejczykom i to właśnie jest
największy mankament naszego kontynentu. Aby temu zaradzić, trzeba – rzecz jasna – maksymalnie ułatwić działanie
i stworzyć możliwości ludziom, którzy gotowi są ryzykować.
Ale gdzie ich znaleźć? Najtęższe głowy europejskie zastanawiają się nad tym pytaniem.
Tymczasem rozwiązanie jest oczywiste. Gdzie, jak nie
w Polsce, która przez wieki potwierdzała, że jest krajem szalonych ryzykantów, gotowych porywać się z motyką na słońce?
Gdyby tak jeszcze dać im lepsze, nowoczesne narzędzia...
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