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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.
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