Streszczenie
Aby doglȩbnie zrozumieć zjawisko tlumienia dżetów obserwowane w zderzeniach ciȩżkich
jonów, badaliśmy straty energii testowego wysokoenergetycznego partonu poruszaja̧cego
siȩ w plaźmie kwarkowo-gluonowej, w której rozklad pȩdu cza̧stek plazmy jest anizotropowy. Na skutek anizotropii uklad, który z zalożenia jest slabo sprzȩżony, jest niestabilny ze wzglȩdu na plazmowe mody chromomagnetyczne. Aby uzyskać widmo wzbudzeń
kolektywnych, które jest niezbȩdne do wyliczenia strat energii, rozważyliśmy rozklady
pȩdowe ze wszystkimi możliwymi jednowymiarowymi deformacjami wzdluż osi wia̧zki od
skrajnie ,,prolate” - nieskończenie wydlużonego, przez izotropowy, po skrajnie ,,oblate”
- nieskończenie splaszczony w kierunku wia̧zki. W każdym z rozważonych przypadków
rozwia̧zaliśmy analitycznie ba̧dź numerycznie równanie dyspersyjne, aby uzyskać pelne
spektrum wzbudzeń. Pokazaliśmy, iż niestatbilności wystȩpuja̧ w każdej konfiguracji
z wyja̧tkiem systemu izotropowego. W przypadku, gdy w ukladzie istnieja̧ mody niestabilne, wyprowadzony zostal warunek na wartość wektora falowego, kiedy pojawiaja̧ siȩ
niestabilności. Zostala przedstawiona również dyskusja modów stabilnych, które w przeciwieństwie do niestabilnych nie sa̧ ograniczone do pewnego zakresu wektora falowego
i dlatego maja̧ znacza̧cy wplyw na dynamikȩ ukladu. Wyliczone widmo modów kolektywnych zostalo użyte w dalszej czȩści pracy do określenia zderzeniowych strat energii
wysokoenergetycznego partonu. Podejście zaprezentowane w niniejszej rozprawie ma
opisywać uklady niestabilne, jednakże reprodukuje ono także dobrze znany wynik dla
ukladu równowagowego. Obliczaja̧c straty energii, rozważyliśmy dwa przyklady ukladów
niestabilnych - skrajnie ,,prolate” i ,,oblate”, oraz dwie klasy warunków pocza̧tkowych.
Jeśli pocza̧tkowe pole chromodynamiczne jest nieskorelowane z kolorowym stanem partonu, wówczas wielkość strat energii jest porównywalna z przypadkiem izotropowym. W
przypadku, gdy pole jest indukowane przez testowy parton, może on być przyśpieszany
ba̧dź spowalniany zależnie od wyboru warunku pocza̧tkowego. Wartość przekazu energii w takim wypadku rośnie eksponencjalnie w czasie, a jej absolutna wartość może
znacza̧co przewyższać wartość równowagowa̧. Wykazaliśmy, iż straty energii przejawiaja̧
silna̧ zależność od czasu i kierunku. Omówione zostaly fenomenologiczne konsekwencje
naszych spostrzeżneń. Podstawa̧ rozprawy sa̧ nastȩpuja̧ce oryginalne publikacje:
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