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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)

