
Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono badanie moøliwej termalizacji uk≥adu powsta≥ego w zderzeniach relaty-

wistycznych ciÍøkich jonów metodπ wykorzystujπcπ zmienne stoøka úwietlnego. Do analizy uøyto wygen-

erowane zdarzenia przy energiach RHIC i dane z eksperymentu ALICE przy energiach LHC uzyskane

na Duøym Zderzaczu Hadronów. Opisano koncepcjÍ wystÍpowania materii sk≥adajπcej siÍ z uwolnionych

kwarków i gluonów oraz eksperymentalne próby wytworzenia takiej materii w laboratorium w zderzeniach

ciÍøkich jonów. Omówiono pojÍcie temperatury i sygnatury istnienia uk≥adu, który osiπgnπ≥ równowagÍ ter-

micznπ w takich zderzeniach. Przedstawiono szczegó≥owy opis analizy z wykorzystaniem zmiennych stoøka

úwietlnego oraz metod i koncepcji geometrycznych wykorzystanych w naszych badaniach. Modele UrQMD,

EPOS i HIJING zosta≥y zastosowane do symulacji zderzeÒ ciÍøkich jonów przy róønych energiach, a uøy-

cie zmiennych stoøka úwietlnego na poziomie fenomenologicznym do ich badania by≥o wstÍpnym krokiem

w kierunku analizy danych LHC. Schemat analizy pozwala podzieliÊ czπstkiw przestrzeni fazowej na dwie

grupy. Pokazano, øe rozk≥ady kwadratu pÍdu poprzecznego, kπta biegunowego i zmiennej stoøka úwiat≥a

czπstek naleøπcych do jednej z tych dwóch grup moøna opisaÊ przy pomocy boltzmannowskiego rozk≥adu

sparametryzowanego przez tÍ samπ, w granicach b≥edów, wartoúÊ temperatury zaleønπ od masy czπstki.

Udaje siÍ to zrobiÊ dla czπstek o róønych masach i energiach zderzenia. AnalizÍ przeprowadzono dla fi±, K±,

p(p̄), ÷0, hiperony Ë, Ï, and È dla zderzeÒ Au-Au w modelu UrQMD przy
Ô
s = 200 GeV, dla fi±, K± i p(p̄)

dla zderzeÒ Au-Au w modelu EPOS przy
Ô
s = 200GeV oraz fi±, K± i p(p̄) dla zderzeÒ Pb-Pb w modelu

HIJING przy
Ô
s = 2.76 TeV. To pozwala nam myúleÊ, øe osiπgniÍto termalizacjÍ w uk≥adzie, z którego emi-

towane sπ te czπstki. Model HIJING zosta≥ równieø wykorzystany do wykazania, øe wydzielenie grupy czπstek

termalizowanych z uøyciem zmiennych stoøka úwiat≥a jest wykonalne, nawet jeúli mamy kinematyczne ciÍcia

na poúpiesznoúci i pÍdu poprzecznym, zwiπzanych ze cechami detektorów w eksperymentach. Podano opis

detektorów eksperymentu ALICE w punkcie 2 Duøego Zderzacza Hadronów, a nastÍpnie przedstawiono anal-

izÍ przy pomocy zmiennych stoøka úwietlnego zderzeÒ Pb-Pb przy
Ô
s = 2.76 TeV z eksperymentu ALICE

dla zidentyfikowanych fi±, K±, p(p̄) i deuteronów w zderzeniach o róønych centralnoúciach. Zawsze mogliúmy

znaleüÊ grupÍ czπstek zachowujπcych siÍ zgodnie ze statystykπ Boltzmanna. To sk≥ania nas domyúlenia, øe

dla tak wybranej grupy czπstek powsta≥ych w zderzeniach ciÍøkich jonów w eksperymencie ALICE na LHC,

termalizacja zosta≥a osiπgniÍta.
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