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do wniosku na stopień doktora habilitowanego

na podstawie cyklu prac na temat:

Szukanie nowych stanów materii
poprzez fluktuacje i

niekonwencjonalne sygnatury

Ewa G ladysz-Dziaduś
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2.2 G lówny cel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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3.1 Wste֒p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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cza֒stek promieniowania kosmicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2.4 Fluktuacje krotności w zakresie energii akceleratorowych . . . . . . 27
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1 PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

W latach 1968-1973 studowa lam fizyke֒ na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Prace֒ magisterska֒ pt. ”Wyznaczanie energii kaskad elektronowo-
fotonowych za pomoca֒ filmów rentgenowskich” wykona lam w V Zak ladzie Instytutu Fi-
zyki Ja֒drowej w Krakowie, kierowanym przez prof. dr hab. M. Mie֒sowicza, w 1973
roku. Ta praca by la pocza֒tkiem mojej kilkuletniej dzia lalności w Eksperymencie PA-
MIR, w którym fizycy z wielu laboratoriów, rozsianych po ca lym terenie by lego Zwia֒zku
Radzieckiego (A lma - Aty, Taszkientu, Duszanbe, Tbilisi, Moskwy) oraz z Polski (z Kra-
kowa i  Lodzi) badali oddzia lywania cza֒stek promieniowania kosmicznego z ja֒drami atmos-
fery, przy pomocy ustawianych wysoko w górach, dużych komór emulsyjnych, be֒da֒cych
przek ladankami bloków grafitowych i o lowiowych oraz filmów rentgenowskich.

Pracowa lam w eksperymencie PAMIR, w grupie kierowanej przez doc. dr Z. Buje֒ z
V Zak ladu IJF w Krakowie, aż do 1983 roku, ale tematyka ta pozosta la w kre֒gu mo-
ich zainteresowań również w późniejszych latach. W eksperymencie PAMIR zajmowa lam
sie֒ pocza֒tkowo problemami metodycznymi, takimi jak np. problem tzw. dekaskado-
wania, wyznaczania energii kaskad, rozwojem oprogramowania do opracowywania i ana-
lizy przypadków, wykonywaniem skaningu oraz pomiarów energii i wspó lrze֒dnych kaskad
elektronowych i hadronowych. Wyniki swojej pracy wielokrotnie prezentowa lam na ze-
braniach roboczych i jestem wspó lautorka֒ wielu publikacji Wspó lpracy Pamir. W 1980
roku obroni lam prace֒ doktorska֒ pt.“Analiza rodzin 1 fotonowych i hadronowych, genero-
wanych w oddzia lywaniach ja֒drowych promieniowania kosmicznego o energii oko lo 1000
TeV, zarejestrowanych w komorach emulsyjnych z filmami rentgenowskimi”, wykonana֒
pod kierunkiem doc. dr Z. Buji.

W późniejszym okresie czasu interesowa l mnie g lównie problem tzw. egzotycznych
przypadków oraz super-rodzin, powsta lych w oddzia lywaniach skrajnie wysokich energii,
powyżej 1000 TeV. Na Mie֒dzynarodowej Konferencji Promieni Kosmicznych (ICRC) w
Paryżu, w 1981 r., wyg losi lam dwa referaty, oba oparte na wynikach pomiarów, analizie
i interpretacji wyników wykonanych w naszej krakowskiej grupie. Pierwszy z nich do-
tyczy l problematyki dużych pe֒dów poprzecznych i możliwości produkcji “jetów” cza֒stek
w twardych rozpraszaniach partonów [1], a w drugim przedstawi lam zadziwiaja֒cy przy-
padek typu Centaur, bogaty w sk ladowa֒ hadronowa֒ oraz stowarzyszony z silnie pene-
truja֒cymi, wielomaksimowymi kaskadami [2]. Na prośbe֒ kierownika Eksperymentu PA-
MIR, prof. S. A. Slavatynskiego, zaprezentowalam ten egzotyczny przypadek również na
Mie֒dzynarodowej Konferencji Promieni Kosmicznych w Samarkandzie, w 1981 roku.

Te niezwyk le kaskady kojarzy ly sie֒ z zaobserwowana֒ w kalorymetrze na Tień-Szaniu
tzw. dalekoleca֒ca֒ sk ladowa֒ (long flying component), ale zarejestrowane przez nas zjawisko
wielomaksimowości silnie penetruja֒cych kaskad, musia lo czekać na bezpośrednie potwier-
dzenie aż do 1994 roku, kiedy to opublikowano, znalezione przez fizyków ze Wspó lpracy
Chacaltaya i Pamir, w podobnego typu aparaturze, egzotyczne kaskady [3].

1W terminologii używanej przez fizyków badaja֒cych oddzia lywania cza֒stek promieniowania kosmicz-

nego rodzina֒ nazywa sie֒ grupe֒ genetycznie powia֒zanych cza֒stek.
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Przypadek ten, który intrygowa l mnie przez wiele lat, sta l sie֒ de facto bezpośrednia֒ in-
spiracja֒ do moich późniejszych badań nad opracowaniem nowej sygnatury plazmy kwarkowo-
gluonowej i unikalnego detektora do poszukiwania nowych stanów materii.

Na prze lomie lat 1981/1982 pracowa lam w grupie prof. P. Trowera, na Uniwersytecie
Stanowym w Blacksburgu (USA, Wirginia), również zainteresowanym egzotycznymi przy-
padkami, rejestrowanymi w promieniowaniu kosmicznym, a w szczególności, możliwościa֒
rejestracji hipotetycznych monopoli magnetycznych.

Po wysta֒pieniu grupy krakowskiej z Eksperymentu PAMIR, w latach 1983-1987, pra-
cowa lam w Zak ladzie doc. dr W. Woltera, w IFJ w Krakowie. Bada lam oddzia lywania
ja֒der neonu z ja֒drami emulsji fotograficznej, przy pe֒dzie 4.1 A GeV/c (Wspó lpraca emul-
syjna: A lma-Ata, Bukareszt, Gatczina, Dubna, Duszanbe, Erewań, Koszyce, Kraków,
Leningrad, Moskwa, Taszkient, Tbilisi, U lan-Bator). By l to pocza֒tek mojej pracy w
tematyce dotycza֒cej badania oddzia lywań ja֒dro-ja֒dro przy energiach akceleratorowych
i równocześnie wej́scie w nowa֒ dla mnie technike֒ rejestracji cza֒stek i pomiaru ich pa-
rametrów, przy pomocy emulsji ja֒drowych. Wykonywa lam pomiary oraz analize֒ fi-
zyczna֒, badaja֒c mie֒dzy innymi krotności produkowanych cza֒stek i ich rozk lady w zmien-
nej pseudorapidity. G lównym tematem moich zainteresowań by la asymetria azymutalna
i potencjalne ślady efektów kolektywnych. Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych zebra-
niach roboczych Wspó lpracy, bra lam udzia l również w zebraniach tzw. Komitetów Du-
bieńskich. Wymiernym efektem tego okresu mojej pracy jest wspó lautorstwo w publika-
cjach Wspó lpracy.

Od 1987 roku kontynuowa lam tematyke֒ oddzia lywań ja֒dro-ja֒dro, w pracowni prof. dr
hab. A. Eskreysa, w grupie kierowanej przez prof. dr hab. J. Bartke. Badania prowa-
dzilísmy przy wyższych energiach, 60-200 A GeV, osia֒ganych w zderzeniach kilku różnych
rodzajów ja֒der, na akceleratorze SPS w CERN-ie (Eksperyment NA35 i jego kontynuacja
NA49, obydwa realizowane we wspó lpracy fizyków z wielu laboratoriów, z ca lego świata
(Ateny, Bari, Berkeley, CERN, Kraków, Darmstadt, Frankfurt, Freiburg, Marburg, Mo-
nachium, Warszawa, Zagrzeb). Uczestnictwo w seansach naświetlań aparatury wia֒zka֒
ja֒der z akceleratora, prace przy wywo lywaniu filmów z komory “streamerowej” (be֒da֒cej
g lówna֒ cze֒ścia֒ eksperymentu NA35) oraz wykonywanie skaningu przypadków by ly dla
mnie interesuja֒cym doświadczeniem, chociaż zajmowa lam sie֒ g lównie analiza֒ danych.

Kontynuuja֒c swoje zainteresowania problemami krotności, wyniesione z badania od-
dzia lywań ja֒dro-ja֒dro przy energiach dubieńskich, bada lam mie֒dzy innymi krotności
cza֒stek produkowanych w zderzeniach O+Cu, O+Au, S+S, S+Cu przy energiach 60 i
200 A GeV. Resultaty prezentowa lam na zebraniach wspó lpracy. Pierwsze moje wy-
niki, przemawiaja֒ce za możliwościa֒ wyste֒powania nieprzewidzianych przez modele, dy-
namicznych fluktuacji zreferowa lam na Mie֒dzynarodowym Sympozjum w 1990 roku (VII
Symposium on Very High Energy Cosmic Ray Interactions, Tarbes, France) [4]. Rozwi-
jaja֒c i pog le֒biaja֒c to zagadnienie, bada lam tzw. gruboziarniste fluktuacje (coarse grain
fluctuations), analizuja֒c rozk lady krotności cza֒stek, w różnych przedzia lach rapidity, me-
todami zasugerowanymi przez teoretyczne prace R.C. Hwa’y, P. Carruthers’a i R.M. We-
iner’a [5]. Wyniki, wskazuja֒ce na obecność s labych, d lugozasie֒gowych korelacji, o
d lugości w pseudorapidity ∆η > 3, w centralnych zderzeniach S+S, przedstawi lam na
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Mie֒dzynarodowej Konferencji (Quark Matter’91) w USA w 1991 roku [6] oraz opisa lam w
pracy, opublikowanej w 1992 roku w Zeitschrift fur Physik C [7], jako praca Wspó lpracy
NA35. Wesz ly one również w sk lad innych prezentacji konferencyjnych [8]. Warto przy-
pomnieć o tym wyniku teraz, kiedy Wspó lpraca CMS na akceleratorze LHC znalaz la
d lugozasie֒gowe korelacje (∆η > 4) w zderzeniach Pb+Pb [9].

Rozszerzeniem tematu fluktuacji krotności by la analiza entropii Renyi’ego i momentów
fraktalnych, która֒ wykonywalísmy razem z dr P. Stefańskim. Pierwsze wyniki, uzyskane
dla zderzeń S+S, zaprezentowa lam na Mie֒dzynarodowej Konferencji (Quark Materr’91)
w USA w 1991 roku [10], a naste֒pne, z badania oddzia lywań S+S i O+Au przy energiach
60 i 200 GeV/n referowa lam na zebraniu Wspó lpracy NA35.

Równocześnie, zainspirowana, zaproponowana֒ przez A. Bia lasa i R. Peschanskie’go,
metoda֒ badania fluktuacji w wa֒skich przedzia lach (tzw. intermitencja) [11], zanali-
zowa lam zmierzone przez nas w Krakowie, wysokoenergetyczne przypadki z Ekspery-
mentu Pamir. Wyniki, które opublikowa lam w Modern Physics Letters A [12], by ly
pierwszymi wynikami w świecie, wskazuja֒cymi na obecność bardzo silnej intermitencji w
oddzia lywaniach cza֒stek promieniowania kosmicznego z ja֒drami atmosfery.

Równolegle z pracami zwia֒zanymi z badaniem oddzia lywań ja֒dro-ja֒dro przy energiach
akceleratorowych odży ly moje wcześniejsze zainteresowania, dotycza֒ce intryguja֒cych przy-
padków, rejestrowanych w eksperymentach z promieniowaniem kosmicznym. Istotnym
argumentem za ponownym zainteresowaniem sie֒ tym zagadnieniem by lo opublikowanie w
1994 r., przez Wspó lprace֒ Chacaltaya i Pamir, doniesienia o znalezieniu egzotycznych i
wielomaksimowych kaskad [3], co potwierdza lo nasza֒ pionierska֒ obserwacje֒ z 1981 roku.
Ponowne przyjrzenie sie֒ starym danym oraz liczne dyskusje, zarówno z fizykami z wyso-
kogórskich eksperymentów kosmicznych, jak i z fizykami, z którymi wspó lpracowa lam w
eksperymentach CERN-owskich, utwierdzi ly mnie w przekonaniu o celowości przeprowa-
dzenia, w kontrolowanych warunkach akceleratorowych, eksperymentu zadedykowanego
szukaniu silnych fluktuacji oraz egzotycznych zjawisk, zaobserwowanych w promieniowa-
niu kosmicznym i pokrywaja֒cego obszar rapidity “wprzód”. W szczególności, chcia labym
wspomnieć o dyskusjach z prof. M. Tamada֒ z Japonii, prof. N.G. Antoniou i prof. A.D.
Panagiotou z Aten. Moje pierwsze przemyślenia i sugestie na ten temat, przedstawi lam
w notach eksperymentu ALICE [13, 14] oraz na referacie, wyg loszonym na seminarium
“Heavy Ion Forum” w CERN-ie [15].

Obok prac zwia֒zanych z analiza֒ danych z eksperymentów akceleratorowych w la֒czy lam
sie֒ do prac, prowadzonych przez fizyków greckich, nad modelem przypadków typu Cen-
taur. Zwracaja֒c uwage֒ na problem znikomego strumienia cie֒żkich ja֒der w promieniowaniu
kosmicznym na wysokościach gór, zapostulowa lam formacje֒ d lugożyciowego firebala dziw-
nej materii kwarkowej. Wyg losi lam na ten temat proszony referat na Mie֒dzynarodowym
Sympozjum “Strangeness in Quark Matter” na Krecie w 1994 roku i zosta l on opubliko-
wany jako rozdzia l w ksia֒żce [16]. Model produkcji przypadków typu Centaur, oparty na
tym scenariuszu, opisalísmy też w pracy opublikowanej w Astroparticle Physics [17].

Przewidywana przez nasz model możliwość obecności, wśród produktów rozpadu fire-
bala Centaur, hipotetycznych obiektów, z duża֒ liczba֒ kwarków dziwnych, tzw. dziwade lek
(strangeletów) popiera la postawiona֒ przeze mnie hipoteze֒, że egzotyczne, d lugozasie֒gowe
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kaskady moga֒ byċ spowodowane przej́sciem takich obiektów przez komory emulsyjne.
Sprawdzilísmy i potwierdzilísmy te֒ hipoteze֒ z prof. dr hab. Z. W lodarczykiem, opraco-
wywuja֒c algorytm i symuluja֒c przej́scie stabilnych, metastablilnych i niestabilnych stran-
geletów przez g le֒boka֒, wielowarstwowa֒ komore֒ o lowiowa֒. Wyniki pracy, zreferowane
przez mnie (proszony referat) na Mie֒dzynarodowym Symposium “Strangenes in Quark
Matter” na Santorini, opisalísmy w wewne֒trznej nocie Eksperymentu ALICE i zosta ly
one opublikowane w Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics[18].

W tym czasie w la֒czy lam sie֒ również w prace krakowskiej grupy nad przygotowaniem
eksperymentów planowanych w CERN-ie na przysz lym akceleratorze LHC (Large Hadron
Collider). Pocza֒tkowo zajmowa lam sie֒ symulacjami dla detektora TPC, który stanowi
podstawowa֒ cze֒ść aparatury eksperymentu ALICE (Wspó lpraca ponad 1000 fizyków,
inżynierów i techników z ∼ 116 instytutów z 33 krajów ca lego świata), zadedykowanego
badaniu oddzia lywań ja֒dro-ja֒dro.

Jednak wkrótce praca nad pomys lem i projektem nowego detektora, który zapropo-
nowalísmy z fizykami greckimi (prof. A.D. Panagiotou i dr A. Angelis), jako uzupe lnienie
planowanego do badania przez ALICE zakresu kinematycznego o tzw. obszar “wprzód”,
poch lone֒ la mnie w znacznym stopniu. Nazwalísmy go CASTOR (Centauro And STrange
Object Research). W pocza֒tkowej fazie projekt by l przygotowywany i realizowany przez
kilkuosobowy grecko-polsko-rosyjski zespó l. Nasz pierwszy techniczny propozal projektu
zosta l przygotowany przez siedmiu fizyków w 1997 roku [19]. Jako jedna z inicjatorek
projektu, bra lam udzia l w pracach panelu CERN-owskich ekspertów, powo lanego do zba-
dania jego celowości i merytorycznej oceny. Prezentowa lam projekt (proszone referaty)
na Mie֒dzynarodowym Sympozjum Teorii Ja֒dra w Rile (Bu lgaria) w 2002 roku (proszony
referat) [20], w Polskiej Akademii Umieje֒tności w 2003 roku [21], na Mie֒dzynarodowym
Sympozjum Fizyki i Techniki dla Eksperymentów LHC i RHIC w Delfach w 2003 roku
[22]. Bra lam udzia l we wszystkich etapach projektowania i realizacji CASTOR-a, koncen-
truja֒c sie֒ g lównie nad opracowaniem motywacji fizycznej dla projektu, oprogramowania
i wykonywaniem prac symulacyjnych. Zajmowa lam sie֒ badaniem możliwości wyprodu-
kowania w akceleratorze LHC egzotycznych zjawisk, obserwowanych w eksperymentach
z promieniowaniem kosmicznym, oraz projektowaniem detektora CASTOR do ich reje-
stracji [14, 23]. Opracowalísmy program komputerowy do generacji przypadków typu
Centaur i strangeletów, nazwany CNGEN [24, 25], który naste֒pnie wykorzystywa lam
do badania w lasności egzotycznych przypadków, wyprodukowanych w warunkach i przy
energiach LHC. Zaimplementowa lam nasz kod przej́scia strangeletów przez materie֒ [18]
do programu symulacji przej́scia cza֒stek przez detektor CASTOR-ALICE. W wyniku
symulacji, które wykona lam dla różnych wersji projektowanego kalorymetru, zapropo-
nowa lam depozyt energii w g le֒bokich kalorymetrach z pod lużna֒ segmentacja֒, jako nowa֒
sygnature֒ strangeletów oraz plazmy kwarkowo-gluonowej. Opublikowalísmy te
wyniki w European Physical Journal C [26]. Przesymulowa lam i zanalizowa lam również
tzw. mieszane przypadki, z lożone z produktów rozpadu firebala Centaur, strangeletu i
t la od “zwyk lej” produkcji [27]. Jestem ponadto autorka֒ lub wspó lautorka֒ innych prac
dotycza֒cych projektu CASTOR-ALICE, publikowanych w recenzowanych czasopismach,
materia lach konferencyjnych lub wewne֒trznych notach eksperymentu ALICE [28].
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W 2003 roku opublikowa lam w Physics of Particles and Nuclei obszerna֒ kilkudziesie֒cio-
stronnicowa֒ prace֒ [29], zawieraja֒ca֒ podsumowanie opracowanej motywacji fizycznej, zarówno
teoretycznej, jak i eksperymentalnej dla tego unikalnego projektu, opis proponowanej apa-
ratury i ocene֒ możliwości detekcji nowych stanów materii. W pracy dokona lam przegla֒du
i analizy egzotycznych przypadków rejestrowanych w promieniowaniu kosmicznym, przez
różne wysokogórskie eksperymenty, podkreślaja֒c nieznany dotychczas aspekt możliwego
zwia֒zku mie֒dzy zjawiskami typu Centaur, a tzw. silnie penetruja֒ca֒ sk ladowa֒. Pozwoli lo
to na podkreślenie argumentów natury eksperymentalnej, silnie przemawiaja֒cych za re-
alizacja֒ projektu.

Projekt CASTOR dla eksperymentu ALICE zosta l oceniony przez panel CERN-owskich
ekspertów i zatwierdzony w 1998 r. W naste֒pnych latach jednakże, sta lo sie֒ jasne, że in-
frastruktura eksperymentu CMS jest stosowniejsza do prowadzenia tego typu badań. W
2003 roku, projekt CASTOR, zosta l przeniesiony do eksperymentu CMS na LHC.

Prototypy kalorymetru zosta ly przetestowane. Wzie֒ lam udzia l w testach na wia֒zce z
akceleratora SPS w CERN-ie, w 2003 i 2004 roku. Rezultaty pierwszego testu, oparte na
przeprowadzonej przeze mnie analizie i potwierdzaja֒ce możliwość użycia p lyt kwarcowych,
zamiast w lókien, zosta ly opublikowane w Acta Physica Polonica B [30], a drugiego w
European Physical Journal C [31], jako wspó lautorskie prace osób, uczestnicza֒cych w
testach.

CASTOR zosta l zatwierdzony jako oficjalny subdetektor CMS-u w 2005 roku [32], za-
instalowany w tym eksperymencie w czerwcu 2009 roku i w la֒czony do seansów naświetlań
CMS-u wia֒zka֒ z LHC [33].

Usytuowanie kalorymetru CASTOR w obszarze ma lych ka֒tów produkcji (5.2 < η <
6.6) czyni z uk ladu detektorów: CMS, CASTOR i TOTEM, hermetycznie zamknie֒ty
system o najwie֒kszej akceptancji, zbudowany kiedykolwiek w fizyce hadronowej.

W świetle nowych wyników, otrzymanych z akceleratora HERA i RHIC (saturacja
gluonów, hipoteza CGC (Colour Glass Condensate) itd.), rozszerzylísmy program fi-
zyczny CASTOR-a o badanie oddzia lywań pp i pA w tzw. obszarze w przód, przewiduja֒c
możliwość badania przez ten uk lad zjawisk przy ma lych x-Bjorkena (x ∼ 10−6 − 10−7,
przy skalach rze֒du kilku GeV). Bogaty i unikalny program fizyczny, proponowany dla
CASTOR-a wzbudzi l zainteresowanie innych fizyków. W przygotowywaniu projektu CA-
STOR pomagali również inni cz lonkowie polskiego zespo lu ALICE (fizycy - prof. J. dr
hab Bartke, prof. dr hab. Z. W lodarczyk, dr P. Stefański, dr M. Rybczyński).

Po przeniesieniu CASTOR-a do CMS-u, zorganizowalísmy 8-mio osobowy zespó l z
Krakowa i Kielc, reprezentowany przez prof. dr hab. J. Turnaua, który oficjalnie przysta֒pi l
do eksperymentu CMS, do grupy CASTOR-a, we wrześniu 2005 roku. By lam zaste֒pca֒
kierownika tego zespo lu. W realizacje֒ projektu w la֒czy ly sie֒ też grupy z innych krajów: z
Belgii, Grecji, Turcji, USA, Rosji, Niemiec (DESY).

Równocześnie kontynuowa lam prace nad modelem wyt lumaczenia egzotycznych zja-
wisk, obserwowanych w eksperymentach z promieniowaniem kosmicznym. W szczególności,
porówna lam nasz scenariusz dziwnej materii kwarkowej z nowym modelem, zapropono-
wanym przez autorów: A. Mironov, A. Morozov, and T.N. Tomaras [34], bazuja֒cym na
idei mini czarnych dziur. Wyniki przedstawi lam w [35] i sta ly sie֒ one podstawa֒ pracy,
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która֒ opublikowalísmy z prof. dr hab. Z. W lodarczykiem, jako rozdzia l w ksia֒żce pt.
Trends in Black Holes Research [36].

Zajmowa lam sie֒ również generacja֒ przypadków typu Centaur i strangelet w nowym
obszarze akceptancji CASTOR-a, w celu określenia prawdopodobieństwa ich produkcji i
detekcji w nowych warunkach eksperymentalnych. Razem z P. Katsasem z Uniwersytetu
w Atenach i dr M. Rybczyńskim z Akademii Świetokrzyskiej w Kielcach, pracowa lam
nad w la֒czeniem naszego algorytmu przej́scia strangeletów przez aparature֒ [18] do sys-
temu oprogramowania CMS-u i wykonaniem symulacji. Wyniki generacji egzotycznych
obiektów i symulacji komputerowych ich przej́scia przez aparature֒, dla zmodyfikowanej
wersji kalorymetru, ustawionego w nowym obszarze akceptancji, odpowiedniej dla CMS-
u, przedstawi lam w imieniu grupy CASTOR-a, na Mie֒dzynarodowej Konferencji, XXIX
Mazurian Lakes Conference (proszony referat) i opublikowa lam w Acta Physica Polo-
nica B [37]. Przygotowa lam też plakat, obrazuja֒cy metody szukania egzotycznych stanów
materii przy pomocy detektora CASTOR, który by l prezentowany na Mie֒dzynarodowej
Konferencji Quark Matter 2006 w Chinach [38, 39].

Istotnym wk ladem naszego zespo lu, by ly też prace inżynierskie (dr inż. J. B locki i mgr
inż. P. Żychowski), takie jak, opracowanie projektu (3D) struktury i obudowy kaloryme-
tru, wykonanie wyliczeń ciep la i wzrostu temperatury, generowane przez elektronike֒ oraz
deformacji i napre֒żeń grawitacyjnych, zaprojektowanie urza֒dzenia do cie֒cia p lytek kwar-
cowych (z detektora RICH-DELPHI). Wyniki prac naszego zespo lu by ly przedstawiane
na zebraniach CMS-u, a cz lonkowie zespo lu sa֒ wspó lautorami publikacji esperymentu
CMS [33, 40, 41]. Niestety, z powodu braku finansowania, po wieloletniej, owocnej pracy
nad projektem CASTOR-ALICE i ponad dwuletniej oficjalnej dzia lalności w projekcie
CASTOR-CMS, zosta la podje֒ta decyzja o wycofaniu krakowskiej grupy z CMS-u.

Obecnie pracuje֒ w eksperymencie ALICE na LHC. Kontynuuja֒c tematyke֒ dotycza֒ca֒
szukania nowych stanów materii, zajmuje֒ sie֒ badaniem możliwości rejestracji silnie pene-
truja֒cych obiektów, przypadków typu Centaur oraz tzw. przypadków “pierścieniowych”
(ring-like events) w eksperymencie ALICE. Te ostatnie, interpretowane przez I. Dremina
i innych fizyków, jako sygna l promieniowania typu Czerenkowa przez gluony, mog lyby
być dodatkowym narze֒dziem do badania w lasności środowiska, wytworzonego w zde-
rzeniach ja֒der. W celu dodatkowego potwierdzenie wyste֒powania tego zjawiska w od-
dzia lywaniach cza֒stek promieniowania kosmicznego wysokich energii, odświeży lam nasze
krakowskie dane z Eksperymentu Pamir, pokazuja֒c, że ich dwu-maksimowy rozk lad w
pseudorapidity można zinterpretować, zak ladaja֒c mechanizm emisji gluonów Czerenkowa
[42, 43, 44].

Moje rachunki symulacyjne wskazuja֒, że przypadki typu Centaur mog lyby być poszu-
kiwane metoda֒ badania ekstremalnych fluktuacji w stosunku sk ladowej elektromagnetycz-
nej do hadronowej, krotności czy pe֒du poprzecznego wyprodukowanych cza֒stek, w takich
detektorach eksperymentu ALICE jak: Forward Multiplicity Detector (FMD), Photon
Multiplicity Detector (PMD) i Zero Degree Calorimeters (ZDCs). Najlepszym detektorem
do rejestracji strangeletów oraz innych silnie penetruja֒cych obiektów, wyprodukowanych
poza centralnym obszarem rapidity, jest w mojej ocenie kalorymetr CASTOR-CMS, ale
powinny one dawać charakterystyczne sygna ly również w innych g le֒bokich kalorymetrach
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pozosta lych eksperymentów na LHC, a w szczególności w ZDCs (Zero Degree Calori-
meters) kalorymetrach eksperymentu ALICE. Ostanie rozważania doprowadzi ly mnie do
wniosku, że nie tylko Centaury, strangelety, czy wa֒skie klastry pionów (DCC), ale również
inne egzotyczne obiekty, takie jak d lugożyciowe cza֒stki SUSY (R-hadrony) i magnetyczne
monopole mog lyby być rejestrowane i rozpoznane w g le֒bokich, pod lużnie segmentowanych
kalorymetrach typu CASTOR, z segmentacja֒ pozwalaja֒ca֒ na zbadanie pod lużnego pro-
filu rozwoju kaskady. Tym samym wzór depozytu energii w takich kalorymetrach
móg lby być nowa֒ sygnatura֒ różnych egzotycznych stanów materii.

Zastanawiaja֒c sie֒ nad wyt lumaczeniem nowych zagadek eksperymentalnych, stwier-
dzi lam w szczególności, na podstawie naszego modelu SQM firebala Centaur, że przyczyna֒
negatywnego wyniku poszukiwania strangeletów w eksperymencie STAR, na akceleratorze
RHIC, może być eksploracja nieodpowiedniego obszaru kinematycznego, pokrywaja֒cego
obszar zbyt ma lych ka֒tów produkcji.

Analiza zaskakuja֒cego wyniku, otrzymanego po ponownym zmierzeniu przypadku
Centaur I, i dyskusja z fizykami, badaja֒cymi oddzia lywania promieniowania kosmicz-
nego na wysokościach gór, wskazuje, że prawdopodobnym wyt lumaczeniem tej zagadki
by lby scenariusz oparty na dziwnej materii kwarkowej.

Wymienione powyżej punkty by ly przedmiotem moich proszonych referatów, wyg loszonych
na Mie֒dzynarodowym Sympozjum III Light Ion Nuclear Collisions w Protvino (Rosja)
w 2008 roku [45], Mie֒dzynarodowym Sympozjum Cosmic Rays at Mountain Altitude w
P locku w 2010 roku (by lam przewodnicza֒ca֒ sesji High Energy Interactions) [44] oraz na
Mie֒dzynarodowej Konferencji Epiphany On the first year of the LHC w 2011 roku [43].
Rezultaty w/w prac przedstawi lam w obszernej nocie eksperymentu ALICE [42] oraz w
artykule w Acta Physica Polonica B [43]. Sa֒ one również w la֒czone do wspólnego artyku lu
[44] referentów sesji High Energy Interactions, Sympozjum w P locku.

Podsumowywuja֒c, jestem autorka֒ lub wspó lautorka֒ ponad 260 prac, opublikowa-
nych g lównie w czasopismach naukowych. Sumaryczny “impakt faktor” jest wie֒kszy
niż 390, liczba cytowań przekracza 7800, indeks Hirscha wynosi 48 (wg bazy
inSpires).

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

ZAGADNIENIA

2.1 Aktualność i waga problemu

Ważnym zadaniem wspó lczesnej fizyki jest poszukiwanie nowych stanów materii, prze-
widywanych przez wspó lczesna֒ teorie֒ silnych oddzia lywań (Quantum Chromodynamics,
QCD) i oczekiwanych w ekstremalnych warunkach wysokich temperatur i/lub ge֒stości
barionowych. Zbadanie nowych stanów materii jest istotne dla zrozumienia ewolucji
Wszechświata po Wielkim Wybuchu, sposobu formacji gwiazd neutronowych, a rozpraco-
wanie równania stanu ja֒drowej, hadronowej i partonowej materii ma interdyscyplinarne
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znaczenie, leży w kre֒gu zainteresowań i wymaga wysi lków nie tylko fizyków cza֒stek ele-
mentarnych, ale też fizyków ja֒drowych, astrofizyków i kosmologów.

Kwantowa chromodynamika QCD przewiduje, że przy wysokich temperaturach za-
chodza֒ przej́scia fazowe (uwolnienia kwarków i odbudowy symetrii chiralnej) z materii
hadronowej do stanu plazmy kwarkowo-gluonowej (Quark Gluon Plasma, QGP). QGP
jest stanem, w którym kwarki i gluony, podstawowe sk ladniki materii, nie sa֒ już ukryte
wewna֒trz barionów, czy mezonów (hadronowych “worków”), ale poruszaja֒ sie֒ “swobod-
nie” w tej cze֒ści przestrzeni, w której sa֒ sprzyjaja֒ce warunki, tzn. odpowiednio wy-
soka temperatura i/lub ge֒stość. Uważa sie֒, że przej́scie fazowe z pierwotnego stanu pla-
zmy kwarkowo-gluonowej do materii hadronowej zasz lo oko lo 10 µs po Wielkim Wybu-
chu, kiedy Wszechświat mia l temperature֒ ∼ 150-200 MeV. Przypuszczamy, że plazma
kwarkowo-gluonowa może też istnieć w rdzeniach ge֒stych gwiazd, przy wysokich poten-
cja lach bariochemicznych µb. Plazme֒ kwarkowo-gluonowa֒ próbujemy wytworzyć w zde-
rzeniach cie֒żkich ja֒der, przyspieszanych do bardzo wysokich energii. Szukanie i badanie
QGP w zderzeniach relatywistycznych ja֒der jest g lówna֒ motywacja֒ do rozwoju fizyki
zderzeń cie֒żkich jonów, przyspieszanych w nowoczesnych akceleratorach.

Dotychczas badano różne sygna ly plazmy i zaobserwowano wiele efektów, w zasa-
dzie potwierdzaja֒cych hipoteze֒ istnienia nowego stanu materii. Jednakże nie udaje sie֒
wyt lumaczyć konsystentnie i jednoznacznie wszystkich wyników eksperymentalnych przy
pomocy tego samego scenariusza. W 2000 roku, na podstawie badań w CERN-ie (Conseil
Europeen pour la Recherche Nucleaire), og loszono o wytworzeniu warunków koniecznych
dla powstania plazmy, ale cia֒gle brakuje bezpośrednich dowodów na jej istnienie. Wyniki
ze zderzacza cie֒żkich jonów (RHIC) w Brookhaven (Au+Au o energii

√
s = 200 A GeV)

też wskazuja֒ na istnienie nowego stanu materii, ale różnia֒cego sie֒ od plazmy swobodnych
kwarków i gluonów. Hipotetyczny kondensat kolorowego szk la (Colour Glass Condensate,
CGC) jest bardziej podobny do silnie oddzia lywuja֒cej cieczy.

Pe lna identyfikacja plazmy kwarkowo-gluonowej, wytworzonej w zderzeniach cie֒żkich
jonów jest wyja֒tkowo skomplikowanym zadaniem. W tej sytuacji, konieczne jest przygo-
towanie innych eksperymentów, opartych na nowych pomys lach.

Poszukiwanie plazmy w obecnych i przysz lych eksperymentach, wykonywanych na
zderzaczach jonów, w znacznym stopniu jest ograniczone do badania centralnego obszaru
zmiennej rapidity, z nadzieja֒ na zbadanie w lasności wysokotemperaturowej plazmy, w
środowisku ubogim w bariony. Należy jednak zauważyć i podkreślić, że badanie w lasności
materii w ekstremalnych warunkach wysokich ge֒stości energii i niezerowego potencja lu
bariochemicznego wydaje sie֒ być równie interesuja֒ce. Zarówno wiele prac teoretycz-
nych, jak i niektóre wyniki eksperymentalne, wskazuja֒ że obszar poza centrum rapidity
jest potencjalnym miejscem wyste֒powania zjawisk, towarzysza֒cych formowaniu sie֒ no-
wych stanów materii. W środowisku z duża֒ ge֒stościa֒ energii, znacznie przewyższaja֒ca֒
ge֒stość w nukleonie, i z wysokim potencja lem bariochemicznym, przewidziano tworzenie
sie֒ różnych kwarkowych kondensatów i faz ch lodnej i ge֒stej materii kwarkowej, takich jak
np. kolorowe nadprzewodnictwo (Super Conductivity phase, 2SC), czy nadciek lość (Co-
lour Flavour Locked phase, CFL) [46]. Na diagramie fazowym, w p laszczyźnie T vs. µ,
oczekiwane jest pojawienie sie֒ punktu krytycznego E (critical endpoint), w którym kończy
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sie֒ linia przej́scia fazowego pierwszego rodzaju, przewidzianego dla µ > µE. Zgodnie z
rachunkami na siatkach [47], wykonanych dla µ 6= 0, temperatura TE ≃ 160 MeV, a po-
tencja l bariochemiczny µE ≃ 360 MeV. Zbliżaja֒c sie֒ do tego punktu z dwóch przeciwnych
stron, powinnísmy zaobserwować ekstremalne fluktuacje, zwia֒zane z niemonotonicznym
zachowaniem sie֒ niektórych kontrolnych parametrów.

Z drugiej strony, w wysokogórskich eksperymentach z promieniowaniem kosmicznym,
przy energiach wyższych niż ∼ 1015 eV zaobserwowano egzotyczne zjawiska [29, 48, 49],
których nie można wyt lumaczyć standardowymi modelami. T lumaczymy je modelem,
opartym na na scenariuszu dziwnej materii kwarkowej i proponujemy, oparte na ich eks-
perymentalnych charakterystykach, sygna ly nowego stanu materii. Należy podkreślić, że
zarówno Centaury, silnie penetruja֒ca sk ladowa jak i inne obserwowane anomalie wyste֒puja֒
w obszarze bliskim fragmentacji pocisku.

LHC (Large Hadron Collider) jest pierwszym akceleratorem,w którym protony i cie֒żkie
ja֒dra sa֒ przyspieszane do energii bliskich lub wyższych, niż przedzia l energii, w którym
w eksperymentach z promieniowaniem kosmicznym zarejestrowano egzotyczne zjawiska.
Celem detektora CASTOR (Centauro And STrange Object Research) dla LHC jest bada-
nie produkcji cza֒stek, urodzonych w obszarze ma lych ka֒tów (duże pseudorapidity), tam
gdzie w centralnych zderzeniach Pb+Pb, przy energiach

√
sNN = 5.5 TeV, oczekujemy

tworzenia sie֒ środowiska bogatego w bariony (∼ 5 < η < 7). Mamy nadzieje֒ wytworzyć
w LHC i zbadać w detektorze CASTOR, wspomniane powyżej kosmiczne osobliwości, w
kontrolowanych warunkach i na dużych statystykach.

Istotnym zadaniem detektora CASTOR jest poszukiwanie silnie penetruja֒cych obiektów,
które mog lyby odpowiadać dziwnej, stabilnej materii kwarkowej (tzw. strangeletom, czyli
dziwade lkom). Dziwna materia kwarkowa (Strange Quark Matter, SQM), przewidziana
przez E. Wittena [50], sk lada sie֒ z porównywalnej liczby kwarków u, d i s, w zwia֒zku z
czym, stosunek dziwności do liczby barionowej jest rze֒du jedności. Ponieważ wprowadze-
nie trzeciego kwarkowego zapachu (flavour) zmniejsza energie֒ na barion, w porównaniu z
uk ladem sk ladaja֒cym sie֒ tylko z dwóch typów (zapachów) kwarków, to można oczekiwać
stabilnej materii kwarkowej. Przedzia l mas dla tej formy hipotetycznej materii rozcia֒ga
sie֒ od mas lekkich ja֒der do mas gwiazd neutronowych (A ≃ 1057), nazywanych w tym
przypadku gwiazdami dziwnymi. Ma le krople dziwnej materii kwarkowej nazywamy dzi-
wade lkami lub strangeletami (strangelets). W odróżnieniu od zwyk lych ja֒der, stabilność
SQM wzrasta wraz z masa֒. W lasności strangeletów, sposób ich formacji, i problem sta-
bilności sa֒ przedmiotem wielu prac teoretycznych (np.[50]- [54]). Proponowane sa֒ różne
scenariusze formacji strangeletów, zarówno w zderzeniach cie֒żkich jonów, jak i w kosmicz-
nym przej́sciu fazowym. W szczególności, mechanizm destylacji dziwności przewiduje
możliwość produkcji strangeletów w zderzeniach ja֒drowych ultra-relatywistycznych ener-
gii, droga֒ utworzenia bry lki plazmy kwarkowo-gluonowej, jej stopniowego wych lodzenia w
procesie emisji mezonów i na końcowym etapie wytworzenia strangeletu, z takim A, jak
liczba barionowa QGP. SQM jest kandydatem na tzw. ciemna֒ materie֒, wie֒c kwestia jej
istnienia jest zasadniczym pytaniem dla kosmologii.

Rozwia֒zanie problemu istnienia stabilnej materii kwarkowej można znaleźć tylko droga֒
eksperymentalna֒. Jednakże obecna sytuacja doświadczalna jest niejasna. Z jednej strony

11



nie znaleziono wyraźnych sygna lów, wskazuja֒cych na istnienie strangeletów w ekspery-
mentach akceleratorowych, a z drugiej strony - liczne osobliwości, obserwowane w eks-
perymentach z promieniowaniem kosmicznym można objaśnić istnieniem strangeletów
w promieniowaniu kosmicznym, np. [55, 56]. Zarówno negatywny wynik poszukiwania
strangeletów w eksperymencie STAR na zderzaczu RHIC, jak i zagadka przemierzonego
niedawno przypadku Centauro I [57] może być rozwia֒zana przy przyje֒ciu scenariusza
opartego na SQM [42, 43, 44].

W zwia֒zku z tym, poszukiwanie strangeletów na akceleratorze LHC, w obszarze ener-
gii, doste֒pnych do tej pory tylko w promieniowaniu kosmicznym, oraz w przedziale kine-
matycznym, bliskim fragmentacji ja֒dra pocisku jest istotnym i aktualnym zadaniem.

Istotna֒ wiadomościa֒, jedna֒ z pierwszych po uruchomieniu LHC, by lo potwierdzenie
starych wyników z eksperymentów z promieniownia kosmicznego, dotycza֒cych krotności
produkowanych cza֒stek [58]. Powinno to dodatkowo skierować uwage֒ środowiska fizyków
akceleratorowych na inne wyniki z eksperymentów z promieniowania kosmicznego, a w
szczególności na potrzebe֒ szukania i badania w LHC, obserwowanych w promieniowaniu
kosmicznym egzotycznych zjawisk [42, 43, 44].

2.2 G lówny cel

Rozwój pomys lów, zarówno teoretycznych, jak i dotycza֒cych eksperymentalnych rozwia֒zań
oraz opracowanie projektu CASTOR, unikalnego detektora do badania cza֒stek, wypro-
dukowanych w zderzeniach ja֒drowych ultrarelatywistycznych energii, na zderzaczu LHC
(
√
sNN = 5.5 TeV), w obszarze ma lych ka֒tów. CASTOR (Centauro And STrange Object

Research) daje możliwość poszukiwania nowych stanów materii, w obszarze niezerowego
potencja lu bariochemicznego i sprawdzenia zaproponowanego przez nas sygna lu strange-
letów oraz innych nowych stanów materii.

2.3 Naukowe novum i wartość praktyczna

Przedstawione wyniki doświadczalne (dotycza֒ce przypadku typu Centaur, stowarzyszo-
nego z silnie penetruja֒cymi, wielo-maksimowymi kaskadami, silnej intermitencji obserwo-
wanej w wysokoenergetycznych rodzinach, zarejestrowanych w grubych komorach emul-
syjnych, dalekozasie֒gowych korelacji w zderzeniach S+S przy energiach SPS-u), otrzy-
mane i opisane po raz pierwszy przez nas, świadcza֒ o konieczności rozszerzenia badanego
lub planowanego do badania w obecnych i przysz lych eksperymentach akceleratorowych
obszaru kinematycznego oraz o potrzebie zastosowania nowych pomys lów do szukania
przej́sć fazowych. Nowatorstwo naszych prac polega na:

1. Nowej interpretacji osobliwości obserwowanych w eksperymentach z promieniowa-
niem kosmicznym, bazuja֒cej na idei formacji i rozpadu “firebala” dziwnej materii
kwarkowej.

2. Zaproponowaniu nowego sygna lu egzotycznych stanów materii, powstaja֒cych w zde-
rzeniach ja֒drowych, w ekstremalnych warunkach dużych ge֒stości energii i niezero-
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wego potencja lu bariochemicznego.

3. W realizacji unikalnego projektu, g le֒bokiego kalorymetru wolframowego, z kwarco-
wymi p lytkami i drobna֒, pod lużna֒ segmentacja֒, konieczna֒ w celu badania struktur
w pod lużnym rozwoju kaskad hadronowych (detektor CASTOR).

Praktyczna֒ wartość projektu stanowi dope lnienie uk ladu detektorów eksperymentu
CMS przez kalorymetr CASTOR, pokrywaja֒cy obszar zmiennej pseudorapidity ∼ 5.2 <
η < 6.5. Dzie֒ki temu, eksperyment CMS, wype lniony detektorami aż do 13-stu jednostek
pseudorapidity, posiada najwie֒ksza֒ akceptancje֒ wśród eksperymentów na LHC. Badanie
procesu generacji cza֒stek w obszarze bliskim fragmentacji pocisku ma ponadto istotne
znaczenie dla fizyki zjawisk dyfrakcyjnych, fizyki partonów, badania obszaru ma lych x-
Bjorkena oraz dla dok ladniejszego ustalenia parametrów modeli, używanych do inter-
pretacji wyników eksperymentów z promieniowaniem kosmicznym przy ultra wysokich
energiach.

2.4 Najważniejsze osia֒gnie֒cia naukowe

Wszystkie, wyliczone poniżej rezultaty naukowe należa֒ do kategorii tych, w których oso-
bisty wk lad autorki by l istotny i wyraźnie określony, w czasie pracy w kolaboracjach
PAMIR, NA35, ALICE, CMS (detektor CASTOR).

1. W wysokogórskich eksperymentach, badaja֒cych oddzia lywania cza֒stek promienio-
wania kosmicznego z ja֒drami atmosfery zosta ly zaobserwowane różne osobliwości,
stanowia֒ce kilka procent wysokoenergetycznych (E ∼ 1000 TeV) przypadków i
wyste֒puja֒ce w obszarze bliskim fragmentacji pocisku. Najbardziej znanymi sa֒ zja-

wiska typu Centaur i silnie penetruja֒ca sk ladowa, przypadki kolinearne i
pierścieniowe (ring-like events).

Opracowano przegla֒d danych eksperymentalnych i po raz pierwszy przeanalizowano
[29] stare i nowe wyniki z wysokogórskich eksperymentów, z punktu widzenia ma lo
znanego do tej pory zwia֒zku mie֒dzy anomalna֒ dominacja֒ hadronów w zjawiskach
typu Centaur, a silnie penetruja֒ca֒ sk ladowa֒. W pracy [29] opisano modele, propo-
nowane przez różnych autorów dla wyjaśnienia przypadków typu Centaur, a także
przedyskutowano możliwość i celowość poszukiwania tych anomalii w eksperymen-
tach akceleratorowych.

2. Odkryto, zmierzono i zanalizowano pierwszy w świecie przypadek typu Cen-

taur, stowarzyszony z silnie penetruja֒cymi, wielogarbnymi kaskadami,
w wielowarstwowej komorze o lowiowej eksperymentu PAMIR [2].

3. Fluktuacje krotności moga֒ być sygna lem przej́scia fazowego.

Badanie różnych momentów faktorialnych i multifraktalnych wymiarów w rozk ladach
krotności produkowanych cza֒stek sa֒ prostymi i spektakularnymi metodami szukania
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nowych stanów materii, ale warunkiem koniecznym jest pomiar krotności w szero-
kim przedziale (kilka jednostek) rapidity, obejmuja֒cym nie tylko obszar centralny,
ale również obszar fragmentacji.

Przedstawiono wyniki, wskazuja֒ce na konieczność pomiaru w eksperymentach ak-
celeratorowych, rozk ladów krotności w szerokim przedziale rapidity [7, 12, 13].

• Odkryto silne fluktuacje krotności, w rozk ladach pseudorapidity cza֒stek wypro-
dukowanych w wysokoenergetycznych przypadkach (E ∼ 1000 TeV), widoczne
zarówno w sk ladowej fotonowej, jak i hadronowej [12]. “Silna” intermiten-
cja, znaleziona metoda֒ badania faktorialnych kumulantów w oddzia lywaniach
cza֒stek promieniowania kosmicznego, w obszarze bliskim fragmentacji pocisku,
wyraźnie sie֒ różni od “s labej” intermitencji, obserwowanej w eksperymentach
akceleratorowych, gdzie wyk ladniki intermitencji sa֒ kilka razy mniejsze.

• W zderzeniach cie֒żkich ja֒der na akceleratorze SPS w CERN-ie badalísmy
różne sygna ly plazmy i znaleźlísmy wiele efektów, które przemawiaja֒ za ist-
nieniem nowego stanu materii. Szczególnie interesuja֒cym i nieoczekiwanym
wynikiem by lo odkrycie śladów s labych, dalekozasie֒gowych korelacji w zderze-
niach cie֒żkich ja֒der z pe֒dem 200 A GeV/c [7], w eksperymencie NA35, metoda֒
badania tzw. gruboziarnistych fluktuacji (coarse grain fluctuations), spowodo-
wanych dynamicznymi korelacjami w rapidity.

4. Rozwinie֒to fenomenologiczny model wyjaśniaja֒cy zjawiska typu Centaur, poprzez
formacje֒ i rozpad firebala dziwnej materii kwarkowej (SQM) na bariony i strangelety
[16, 17, 18, 29].

Jest to unikalny model, który:

• Przyjmuje tworzenie sie֒ przypadków typu Centaur w oddzia lywaniach ja֒dro-
ja֒dro, w obszarze bliskim fragmentacji ja֒dra pocisku i w środowisku o wysokim
potencjale bariochemicznym.

• Zawiera interesuja֒ce przewidywanie - produkcje֒ strangeletów.

• W odróżnieniu od innych modeli, koncentruja֒cych sie֒ na wyjaśnieniu anomal-
nej dominacji hadronów, model firebala SQM zadowalaja֒co opisuje nie
tylko w lasności przypadków typu Centaur, ale z dodatkowym w la֒czeniem
naszego scenariusza przej́scia strangeletów przez materie֒ [18] wyjaśnia równo-
cześnie silnie penetruja֒ca֒ sk ladowa֒.

• Pozwala zrozumieć dotychczasowe, negatywne wyniki poszukiwania Centaurów
w eksperymentach akceleratorowych.

5. W ramach modelu SQM-Centauro-firebala zosta l opracowany generator przypadków,
nazwany CNGEN (CeNtauro GENerator) [25]. Odtwarza on wszystkie parametry
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kinematyczne przypadków Centaur, obserwowanych w eksperymentach z promie-
niowaniem kosmicznym i pozwala przewidzieć charakterystyki Centaurów i strange-
letów, utworzonych w zderzeniach ja֒drowych w eksperymentach akceleratorowych,
w szczególności na LHC.

6. Po raz pierwszy przeprowadzono symulacje (po opracowaniu algorytmu i napisaniu
programu) przej́scia stabilnych, metastabilnych i niestabilnych strangeletów przez
o lowiowe komory emulsyjne [18] i g le֒bokie kalorymetry [26].

• W wyniku symulacji przej́scia stabilnych, metastabilnych i niestabilnych stran-
geletów przez komory emulsyjne z filmami rentgenowskimi, otrzymuje sie֒ silnie
penetruja֒ce, wielogarbne kaskady [18], podobne do obserwowanych w górskich
eksperymentach z promieniowaniem kosmicznym. Otrzymane w symulacjach
wielogarbne struktury powstaja֒ w wyniku sukcesywnego wydzielenia energii
strangeletu, w kolejnych aktach jego rozpadu lub oddzia lywania z ja֒drami ab-
sorbenta. Wielogarbna struktura jest widoczna zarówno w krzywych przej́scia
krótkożyciowych, jak i d lugożyciowych strangeletów.

• Strangelety, generowane przy energiach LHC, wytwarzaja֒ w g le֒bokim kalory-
metrze charakterystyczne sygna ly, które, dzie֒ki ich wielogarbnej strukturze,
s labemu poch lanianiu i rozcia֒g lości sygna lu, nawet do najg le֒bszych warstw
kalorymetru, można odróżnić od t la standardowych przypadków [26].

• Ta metoda [26] pozwala zidentyfikować zarówno na ladowane, jak i neutralne
strangelety, niezależnie od ich czasu życia, i w odróżnieniu od wie֒kszości eks-
perymentów, których czu lość jest ograniczona do d lugożyciowych (τ > 10−9s)
strangeletów.

• Symulacje przechodzenia przez kalorymetr innych egzotycznych obiektów (Cen-
taurów, tzw. mieszanych przypadków, klastrów na ladowanych lub neutral-
nych pionów) pokaza ly, że każdy rodzaj przypadku charakteryzuje specyficzna
krzywa depozytu energii, różnia֒ca sie֒ od krzywej dla standardowych przy-
padków [20, 29].

7. Zaproponowano depozyt energii w g le֒bokich kalorymetrach, z odpowiednia֒ seg-
mentacja֒, jako sygna l nowych stanów materii oraz egzotycznych zjawisk,
towarzysza֒cych tworzeniu sie֒ plazmy kwarkowo-gluonowej [20, 26, 43].
Krzywa depozytu energii w g lebokich kalorymetrach mog laby być również nowa֒
sygnatura֒ relatywistycznych monopoli magnetycznych oraz d lugożyciowych cza֒stek
SUSY [42, 43, 44].

8. Zaproponowano, opracowano i zrealizowano projekt uzupe lnienia aparatury eks-
perymentu CMS na zderzaczu LHC, przez nowy, unikalny detektor CASTOR
(Centauro And STrange Object Research) [40, 41] do badania cza֒stek wy-
produkowanych pod ma lymi ka֒tami.
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• Program fizyczny CASTOR-a jest bogaty i różnorodny, ale zosta l on zadedyko-
wany szukaniu nowych stanów materii droga֒ badania silnych fluktuacji. W ra-
chunkach symulacyjnych pokazano, że proponowany kalorymetr be֒dzie dobrym
narze֒dziem do detekcji różnych egzotycznych stanów materii [20, 26, 29, 37].

• Zasady dzia lania kwarcowo-wolframowego kalorymetru CASTOR zosta ly spraw-
dzone w testach prototypów kalorymetru, na wia֒zkach elektronów, pionów i
mionów w przedziale energii 20-350 GeV/c (CERN-SPS) [30, 31]. Wyniki
testów by ly zadowalaja֒ce, parametry kalorymetru spe lniaja֒ wymagania ekspe-
rymentu. W wyniku testów dokonano niewielkich zmian w konfiguracji kalo-
rymetru. W szczególności zmieniono jego azymutalna֒ strukture֒ (podzia l na 8
azymutanych sektorów zasta֒piono podzia lem na 16 segmentów), oraz w lókna
kwarcowe zasta֒piono p lytkami kwarcowymi.

CASTOR, zainstalowany w CMS-ie w 2009 roku, jest w pe lni dzia laja֒cym detek-
torem, na którym w 2011 roku wykonano już pierwsze pomiary. CASTOR, razem
z innymi detektorami CMS-u, dzia laja֒cymi w obszarze dużych rapidity (forward
rapidity) jest uk ladem, obejmuja֒cym najwie֒kszy zakres rapidity wśród detek-
torów zastosowanych kiedykolwiek w eksperymentach akceleratorowych.

9. Zaproponowano szukanie nowych stanów materii w LHC, metodami zainspirowa-
nymi przez wyniki eksperymentów z promieniowania kosmicznego, nie tylko przy po-
mocy detektora CASTOR-CMS, ale również w innych eksperymentach, a w szczególności
w eksperymencie ALICE [42, 43].

2.5 Udokumentowanie osia֒gnie֒ć - cykl wybranych prac na te-
mat: ”Szukanie nowych stanów materii poprzez fluktuacje i niekon-

wencjonalne sygnatury”

1. “Long-Range Cascades in a Thick Lead Chamber”,
Z. Buja, E. G ladysz, S. Mikocki. M. Szarska and L. Zawiejski,
presented by E. G ladysz,
17th Intern. Cosmic Ray Conf., Paris, 1981,
Proc. 17th ICRC, Paris, 1981, Vol.11, p.104-107.

2. “Intermittency in Super High Energy Cosmic Ray Events”,
Ewa G ladysz-Dziaduś,
Mod. Phys. Lett. A26 (1989) 2553-2560.

3. “Fluctuations of multiplicities in rapidity windows in sulphur-sulphur collisions at
200 A GeV”,
NA35 Coll., J. Bächler...E. G ladysz-Dziaduś...et al.,
Z. Phys. C56 (1992) 347-354;
oparte na wcześniejszych prezentacjach konferencyjnych, np.
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J. Bartke, E. G ladysz-Dziaduś and P. Stefański,
plakat przygotowany i prezentowany przez E. G ladysz-Dziaduś,
Intern. Conf. on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions Quark Matter‘91,
Gatlinburg, USA, 1991, Proc. of Quark Matter’91, eds. T. C. Awes et al., Amster-
dam, p. 627c (abstract).
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J. Bartke, E. G ladysz-Dziaduś. M. Kowalski, P. Stefański, A.D. Panagiotou,
Internal Note ALICE/PHYS 93-12, 1993.
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Astroparticle Phys. 2 (1994) 167-174.

6. “ Strangelet Formation in Centauro Cosmic Ray Events”,
E. G ladysz-Dziaduś and A.D. Panagiotou,
referat proszony prezentowany przez E. G ladysz-Dziaduś,
Intern. Symposium Strangeness and Quark Matter, Krete, Greece, 1994,
rozdzia l w ksia֒żce: World Scientific, Singapore, ISBN 9810222696 9789810222697,
eds G. Vassiliadis et al., 1995, 265-275;
ALICE Internal Note/PHY/18/1995.

7. “Is the Strongly Penetrating Component a Sign of the Strangelet Passage through
the Matter?”
E. G ladysz-Dziaduś and Z. W lodarczyk,
referat proszony prezentowany przez E. G ladysz-Dziaduś,
Intern. Symposium Strangeness and Quark Matter, Santorini, Greece, 1997,
J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 23 (1997) 2057;
ALICE/97-17,Internal Note/Cas, 1997.

8. “The Energy Deposition Pattern as the Unconventional Strangelet Signature and its
Application to the New Accelerator Experiments”,
A. L. S. Angelis, J. Bartke, E. G ladysz-Dziaduś and Z. W lodarczyk,
Eur. Phys. J. direct C1 (1999) 1-18, DOI 10.1007/s1010500c009;
CERN-ALICE-PUB-99-55, Dec 1999, 21 pp.; INP Report No. 1800/PH, Kraków,
1998.

9. “Model for Describing the Production of Centauro Events and Strangelets in Heavy-
Ion Collisions”,
S. A. Sadovsky...E. G ladysz-Dziaduś...et al.,
Phys. Atom. Nucl. 67 (2004) 396-405; nucl-th/0301003;
oparte na wcześniejszych notach i prezentacjach konferencyjnych:
“Generator for Centauro Event Simulation”,
E. G ladysz-Dziaduś, Yu. V. Kharlov, A. D. Panagiotou, S. A. Sadovsky,
ALICE/97-06, Internal Note/PHYS, 1997;
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Proc. 3rd ICPA-QGP, Jaipur, 1997, eds. Bikas C. Sinha et al., Narosa Publishing
House, New Delhi, 1998, p.554.

10. “ CASTOR: Centauro And STrange Object Research in Nucleus-Nucleus Collisions
at LHC”,
E. G ladysz-Dziaduś for the CASTOR group, referat proszony,
XXI Intern. Workshop on Nuclear Theory, Rila Mountains, 2002,
rozdzia l w monografii (25 stron): Proc. XXI Intern. Workshop on Nuclear
Theory, ed. by V. Nikolaev, Heron Press Science Series, Sofia, 2002, ISBN 954-580-
125-5, p.152-175; (hep-ex/0209008).

11. ”Are Centauros exotic signals of the Quark Gluon Plasma?”,
E. G ladysz-Dziaduś,
Phys. Part. Nucl. 34 (2003) 285-347, (63 strony); Fizika Elementarnykh Chastic
i Atomnogo Yadra 34 (2003) 565-678, (114 stron).

12. “Centaury, kosmiczne strangelety, czy egzotyczne przypadki oddzia lywań cza֒stek pro-
mieniowania kosmicznego ?”
E. G ladysz-Dziaduś, proszony wyk lad,
Polska Akademia Umieje֒tności, Kraków, 2003, PAU, Prace Komisji Astrofizyki, 8,
str. 100-122.

13. E. G ladysz-Dziaduś and Z. W lodarczyk,
rozdzia l w monografii (19 stron): Trends in Black Hole Research, ed. P. V.
Kreitler, Nova Science Publishers, ISBN 1-59454-475-1, 2006, pp. 163-181;
oparte na e-preprincie:
Black Holes versus Strange Quark Matter,
Ewa G ladysz-Dziaduś,
e-Print: hep-ph/0405115, 2004, 15 pp.

14. “CASTOR: Centauro And STrange Object Research, exotic aspects of forward phy-
sics at the LHC”,
E. G ladysz-Dziaduś for the CASTOR group, proszony referat,
XXIX Intern. Mazurian Lakes Conf. on Nuclear Physics and Fundamental Proces-
ses, Piaski, Poland, 2005,
Acta Phys. Polonica, B37 (2006) 153-160.

15. “First performance studies of a prototype for the CASTOR forward calorimeter at
the CMS experiment,”
X. Aslanoglou...E. Gladysz-Dziadus...et al.,
Acta Phys. Polon. B39 (2008) 1429-1454;
oparte na raporcie:
“Analysis of tests of the CASTOR calorimeter prototype”,
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Report No 1942, Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, 2004;
arXiv:0706.2576 (physics.ins-det).

16. “ CMS physics technical design report: Addendum on high density QCD with heavy
ions”, CMS Collab., D.d’Enterria...E. G ladysz-Dziaduś... et al., J. Phys. G: Nucl.
Part. 34 (2007) 2307-2455, (cited 153 times);
“The CMS experiment at the CERN LHC”,
By CMS Collaboration, S. Chatrchyan...E. Gladysz-Dziadus... et al.,
JINST 3: S08004, 2008, 361pp, cited 293 times.

17. “Cosmic Ray Inspired Searches at the LHC”,
E. G ladysz-Dziaduś, proszony referat,
International Conference “EPIPHANY - On the First Year of the LHC”,
Cracow, Poland, 2011, Acta Phys. Polonica B42 2011 1377-1391;
d luższa wersja:
“Cosmic Ray Inspired Searches at the ALICE experiment”,
E. G ladysz-Dziaduś,
ALICE Internal Note, ALICE-INT-2011-001.

3 OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH OSIA֒GNIE֒Ć

3.1 Wste֒p

Szukanie i badanie QGP jest interdyscyplinarnym zadaniem, które przycia֒ga uwage֒ i
wymaga wspó lpracy fizyków ja֒drowych, fizyków cza֒stek elementarnych, astrofizyków i
kosmologów. Sa֒dzimy że przej́scie fazowe ze stanu plazmy kwarkowo-gluonowej do gazu
hadronowego zasz lo oko lo 10 µs po Wielkim Wybuchu, przy temperaturze Wszechświata
∼ 150-200 MeV. Przypuszczamy też, że QGP może istnieć w rdzeniach ge֒stych gwiazd,
przy wysokich potencja lach bariochemicznych µb. Mamy nadzieje֒ na utworzenie pla-
zmy w zderzeniach cie֒żkich ja֒der wysokich energii. Oczekujemy, że wiele interesuja֒cych i
nieoczekiwanych zjawisk be֒dzie towarzyszyć formacji, ekspansji, ch lodzeniu, zamrażaniu i
hadronizacji tego skomplikowanego stanu. Standardowymi metodami jej poszukiwania sa֒:
badanie zachowania sie֒ wielkości termodynamicznych (ge֒stości energii, entropii i císnienia
w funkcji temperatury T i potencja lu bariochemicznego µb), badanie elektromagnetycz-
nych sygna lów emitowanych z wne֒trza gora֒cego obszaru plazmy, szukanie nadwyżki w
produkcji dziwności, t lumienie produkcji mezonów J/ψ i ψ

′

(charmonium), t lumienie
twardych “jetów” i badanie innych efektów zwia֒zanych z propagacja֒ szybkiego partonu
w ge֒stej materii (“shadowing”,“quenching”). Termodynamiczne niestabilności w czasie
przej́scia fazowego moga֒ prowadzić do wysta֒pienia dużych fluktuacji. W zwia֒zku z tym
proponuje sie֒ poszukiwanie krytycznych fluktuacji w ge֒stości energii, entropii, krotności
cza֒stek i ich badanie w funkcji pe֒du poprzecznego, zmiennej rapidity, ka֒tów azymutal-
nych. Interesuja֒cym przewidywaniem jest też możliwość pojawienia sie֒ dużych fluktuacji
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w stosunku pionów neutralnych do na ladowanych, be֒da֒ca wynikiem formacji domen tzw.
zdezorientowanych chiralnych kondensatów (DCC) w momencie odbudowy symetrii chi-
ralnej.

Eksperymentalne poszukiwanie plazmy kwarkowo-gluonowej w zderzeniach ultrarela-
tywistycznych cie֒żkich jonów rozpocze֒to w Dubnej i w LBNL w Berkeley, a naste֒pnie kon-
tynuowano, przy wyższych energiach (od ∼ 1986 roku) w Brookhaven (eksperymenty na
akceleratorze AGS na wia֒zkach jonów Si i Au o pe֒dzie 14 i 11 A GeV/c) i w CERN-ie (na
akceleratorze SPS, na wia֒zkach jonów O, S, Si, Cu i Pb o pe֒dzie 20 - 200 A GeV/c). W
eksperymentach badano różne sygna ly plazmy i zaobserwowano wiele efektów, zwia֒zanych
z ekwilibracja֒ materii hadronowej, odbudowa֒ symetrii chiralnej, czy uwolnienia kwarków
(deconfinement), które generalnie wydaja֒ sie֒ popierać hipoteze֒ istnienia nowego stanu
materii. Popieraja֒ ja֒ również wyniki ze zderzacza cie֒żkich jonów (RHIC) w Brookha-
ven. Cia֒gle jednak brakuje bezpośrednich dowodów na istnienie stanu QGP i nie udaje
sie֒ wyt lumaczyć konsystentnie i jednoznacznie wszystkich wyników eksperymentalnych
przy pomocy tego samego scenariusza. Konieczne jest wykonanie innych eksperymentów
(przy niższych i wyższych temperaturach), opartych na nowych pomys lach, aby de-
finitywnie potwierdzić istnienie nowego stanu materii oraz w pe lni scharakteryzować jego
cechy.

G lówna֒ motywacja֒ i tematem moich prac jest szukanie nowych stanów materii po-
przez badanie fluktuacji. Ważnym wynikiem jest zaproponowanie niekonwencjonalnych
sygna lów nowych stanów materii, opartych na badaniu fluktuacji, oczekiwanych w
krotności i pe֒dzie poprzecznym produkowanych cza֒stek, w stosunku sk ladowej elektroma-
gnetycznej do hadronowej oraz w charakterystykach tzw. silnie penetruja֒cych obiektów.
Wskazana zosta la możliwość wykorzystania tych sygnatur w obecnych i przysz lych ekspe-
rymentach akceleratorowych, z podkreśleniem konieczności uzupe lnienia projektowanych
eksperymentów o detektory badaja֒ce obszary bliskie fragmentacji ja֒dra pocisku. Pierw-
szym projektem, bazuja֒cym na tych pomys lach jest zrealizowany przez nas detektor CA-
STOR - subdetektor eksperymentu CMS na akceleratorze LHC.

3.2 Wybrane wyniki doświadczalne

Finalny efekt niniejszej pracy, detektor CASTOR, zosta l zaprojektowany i zrealizowany
na bazie szczegó lowej analizy wyników doświadczalnych, otrzymanych zarówno w ekspe-
rymentach akceleratorowych, jak i z promieniowaniem kosmicznym, zarówno niedawno,
jak i wiele lat wcześniej.

3.2.1 Osobliwości w promieniowaniu kosmicznym

Oddzia lywania cza֒stek promieniowania kosmicznego, zarejestrowane w dużych komorach
z filmami rentgenowskimi, naświetlanych na wysokościach gór (Mt. Chacaltaya - 5200
m.n.p.m., Pamir ∼ 4300 i 4900 m.n.p.m.), można wyjaśnić w ramach istnieja֒cych sce-
nariuszy do energii E0 ≤ 1015 eV. Powyżej tego progu, fotonowe i hadronowe rodziny
wykazuja֒ wiele niezwyk lych cech [59]. I tak np. w Eksperymencie PAMIR zaobserwo-
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walísmy: kilkakrotnie mniejsze nate֒żenie rejestrowanych rodzin niż przewidywane przez
standardowe modele [60]-[63], wyste֒powanie tzw. “halo” (duża dyfyzyjna plama) w cen-
trum super-rodzin [60, 61], zaskakuja֒co duża֒ liczbe֒ dwu i wielo-jetowych przypadków,
przejawiaja֒cych silna֒ azymutalna֒ asymetrie֒ [63]. Silna֒ azymutalna֒ asymetrie֒, obserwo-
wana֒ zarówno w krotności, jak i w strumieniu pe֒du poprzecznego, zaobserwowalísmy
również w przypadkach zarejestrowanych w grubej o lowiowej komorze eksperymentu PA-
MIR, opracowanych przez nasza֒ krakowska֒ grupe֒ [1].

Oprócz tego, przy energiach ∼ 1015 − 1016 eV, znaleziono takie typy przypadków
(Centaury, mini-Centaury, Chejrony, mini-klastry, halo, daleko-leca֒ca sk ladowa), których
dotychczas nie zaobserwowano w eksperymentach akceleratorowych niższych energii i
których nie można wyjaśnić w ramach istnieja֒cych scenariuszy [29, 48].

Pierwszy przypadek typu Centaur zosta l znaleziony w 1972 roku [48], w dwu-segmentowej
komorze emulsyjnej, naświetlanej promieniowaniem kosmicznym na Mt Chacaltaya. W
górnej komorze (Γ-block) zarejestrowano 7 kaskad, zidentyfikowanych jako jeden γ/e i 6
kaskad hadronowych (Pb - jets), a w dolnej 43 kaskady hadronowe. W wyniku analizy,
uwzgle֒dniaja֒cej efektywność detekcji hadronów i rozmnożenia kaskadowego w atmosferze,
wyliczono, że w pierwotnym oddzia lywaniu nad komora֒ zosta l wyprodukowany jeden γ/e
(Eγ = 9 TeV) i 74 hadrony z sumaryczna֒ energia֒ kaskad hadronowych ΣEγ

h = 321 TeV. W
typowych rodzinach, rejestrowanych w komorach rentgeno-emulsyjnych, energia sk ladowej
hadronowej, stanowi mniej niż ∼ 30% ca lkowitej, zarejestrowanej energii, a liczba kaskad
w bloku Γ jest o wiele wie֒ksza niż liczba kaskad obserwowanych w bloku hadronowym.
Przeciwna obserwacja by la wie֒c ca lkowitym zaskoczeniem. Ten niezwyk ly przypadek do
dzís jest przedmiotem dyskusji i stanowi nierozwia֒zana֒ zagadke֒ [35, 43, 57, 64]. Wykonane
w ostatnich latach powtórne pomiary przypadku Centaur I (przez dwie niezależne grupy
[57, 64]) pokaza ly niewielka֒ różnice֒ w kierunku przylotu grup kaskad zarejestrowanych w
górnej i dolnej komorze. Ten wynik może wskazywać na trywialny efekt aparaturowy lub
ultra egzotyczna֒ nature֒ przypadku. Autorzy szczegó lowej analizy [57] wskazuja֒ na bardzo
niskie prawdopodobieństwo (∼ 10−4) wyprodukowania tej anomalii przez efekty apara-
turowe oraz pokazuja֒, że nie da sie֒ wyjaśnić wielu cech tego przypadku, przy przyje֒ciu
hipotezy przej́scia wa֒skiej rodziny przez przerwe֒ mie֒dzy blokami komory (passing thro-
ugh the gap hypothesis). Zwrócilísmy uwage֒ na możliwość wyjaśnienia tej zagadki przez
produkcje֒ cza֒stek z bardzo dużymi pe֒dami poprzecznymi (przewidywanymi w rozpadzie
mini czarnych dziur) [35]. Rozważania i dyskusje (np. przeprowadzone przez nas na
Mie֒dzynarodowym Sympozjum w P locku w 2010 roku [44]) prowadza֒ do przekonania,
że Centaur I wydaje sie֒ być przypadkiem o wiele bardziej egzotycznym, niż uważa lo sie֒
do tej pory, a najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie jest oparte na scenariuszu dziwnej
materii kwarkowej [43, 44, 57].

W naste֒pnych latach znaleziono wiele innych przypadków typu Centaur. Ekspery-
menty na Mt. Chacaltaya i w Pamirze pokaza ly, że rodziny typu Centaur, bogate w
hadrony, stanowia֒ nie mniej niż kilka procent wszystkich wysokoenergetycznych przy-
padków. Wydzielono kilka typów bogatych w hadrony przypadków, takie jak: Centaury,
mini-Centaury, Chejrony.

Ich wspólne cechy to:
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• Anomalnie wysoka sk ladowa hadronowa (zarówno w krotności, jak i energii) i
silnie zredukowana sk ladowa fotonowa. Dla “klasycznych” Centaurów z Chacaltaya
średnia krotność hadronów w pierwotnym oddzia lywaniu < Nh >≃ 75 (< Nh >≃ 15
dla mini-Centaurów), a krotność fotonów/elektronów < Nγ >≃ 0 [48].

• Relatywnie ma la krotność w porównaniu z krotnościa֒ oczekiwana֒ dla ja֒drowych
oddzia lywań o podobnej energii.

• Pe֒d poprzeczny wtórnych cza֒stek pT o wiele wie֒kszy od obserwowanego w “zwyk lych”
oddzia lywaniach (pT ≃ 1.7 GeV/c dla Centaurów i mini-Centaurów, pT ≃ 10-15
GeV/c dla Chejronów, zak ladaja֒c wspó lczynnik nieelastyczności Kγ = 0.2).

• Charakterystyki eksperymentalne zgodne ze scenariuszem formacji i rozpadu fire-
balla z masa֒ Mfb ∼ 180 GeV dla Centaurów i Chejronów, Mfb ∼ 35 GeV dla
mini-Centaurów.

Przypadki, rejestrowane w górskich eksperymentach, pochodza֒ z różnych wysokości, z
różnego rodzaju komór, by ly mierzone i opracowywane w różnych laboratoriach, nie-
kiedy różnia֒cymi sie֒ metodami. W pracy [61] opisalísmy różne komory naświetlane
w eksperymencie PAMIR. Pierwszy wspólny przegla֒d wyników eksperymentalnych, z
uwzgle֒dnieniem problemu egzotycznych przypadków, znalezionych i opracowanych w trzech
różnych eksperymentach, takich jak: Wspó lpraca Pamir, Wspó lpraca Fuji i Wspó lpraca
Chacaltaya, opublikowalísmy w 1981 roku [60]. Potem pojawi ly sie֒ kolejne, interesuja֒ce
wyniki [49, 59, 65].

W szczególności, w 1992 roku, fizycy z trzech eksperymentów przedstawili wspólna֒
analize֒ 737 rodzin z energiami ΣEvis > 100 TeV (135 z Eksperymentu “Pamir”, 429 z
Chacaltaya, 173 z polsko-rosyjsko-japońskiej Wspó lpracy “Pamir-Joint-Chambers” [65].
Analiza ca lego zbioru danych pokaza la, że ∼ 20% przypadków stanowia֒ rodziny z ano-
malna֒ dominacja֒ hadronów [65].

W mojej pracy [29] zosta l zanalizowany i ujawniony ma lo dotychczas znany zwia֒zek
mie֒dzy silnie penetruja֒ca֒ sk ladowa֒, a dominacja֒ hadronów w przypadkach typu Centaur.

Obszerny przegla֒d tych i innych osobliwości obserwowanych w eksperymentach z pro-
mieniowaniem kosmicznym zawiera ksia֒żka [59].

3.2.2 Przypadek typu Centaur stowarzyszony z silnie penetruja֒cymi kaska-
dami

Najbardziej znana֒ cecha֒ przypadków typu Centaur jest anomalna dominacja ha-
dronów, widoczna zarówno w krotności, jak i energii. Intryguja֒cym fenomenem zwia֒zanym
z tworami typu Centaur jest tzw. silnie penetruja֒ca sk ladowa. Zjawisko to ma dwa
oblicza. Pierwsze jest zwia֒zane z przej́sciem d lugożyciowych, egzotycznych tworów przez
g le֒bokie komory emulsyjne. Obserwuje sie֒ silnie penetruja֒ce pojedyncze kaskady, klastry
kaskad i tzw. halo, a ich krzywe przej́scia manifestuja֒ce wielomaksimowa֒ strukture֒ oraz
bardzo d lugi zasie֒g, świadcza֒ o s labej attenuacji leca֒cego obiektu. Drugie jest zwia֒zane z
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Tablica 1: Niezwyk le kaskady w przypadku typu Centaur C-K [2].

Kaskada Pocza֒tek Koniec Zasie֒g Liczba
nr c.u. nr warstwy c.u. nr warstwy c.u. maksimów

197.08 11.8 5 120.7 uciek ly 108.9 11
748.01 48.3 23 120.7 przez dno 72.4 5

komory

anomalnie duża֒ si la֒ penetracji pewnych obiektów przez atmosfere֒. Oba aspekty wydaja֒
sie֒ być ze soba֒ powia֒zane i moga֒ być różnymi przejawami tego samego zjawiska.

Pierwszy w świecie, unikalny przypadek, charakteryzuja֒cy sie֒ bogata֒ sk ladowa֒
hadronowa֒ i obecnościa֒ egzotycznych, wielomaksimowych i silnie penetruja֒cych
kaskad [2], znaleźlísmy w g le֒bokiej o lowiowej komorze “Pamir 76/77” (60 cm Pb ≃ 3.5
Λint ≃ 120 X0), w której warstwy detekcyjne (filmy rentgenowskie) by ly przedzielone
warstwami o lowiu o grubości 2 cm. W takich komorach kaskady elektronowo-fotonowe
rejestruje sie֒ w wielu punktach, na różnych etapach rozwoju kaskad. Opracowana meto-
dyka pomiaru i analizy materia lu doświadczalnego w takiej aparaturze różni sie֒ od me-
todyki stosowanej w komorach grafitowych [61]. Pomiar wielkości zaczernienia na filmie
rentgenowskim w wielu punktach daje możliwość obserwacji pe lnego rozwoju kaskady i
znalezienia struktur na krzywej przej́scia, a także określenia energii na podstawie kszta ltu
krzywej kaskadowej.

Nasz spektakularny przypadek jest intryguja֒cy z dwóch powodów. Po pierwsze, ro-
dzina wykazuje charakterystyczne cechy Centaurów - sk ladowa hadronowa jest domi-
nuja֒ca, zarówno w krotności, jak i energii wtórnych cza֒stek [2, 29].

Po drugie, wśród cza֒stek należa֒cych do rodziny znaleźlísmy dwie niezwyk le kaskady.
Obie “urodzi ly” sie֒ w g le֒bi komory i przelecia ly przez nia֒ praktycznie bez zauważalnego
os labienia, wykazuja֒c zaskakuja֒co d lugi zasie֒g i wielomaksimowa֒ strukture֒. W tablicy 1
pokazane sa֒ ich g lówne charakterystyki. D luższa kaskada, pokazana dla ilustracji na
rys. 1, by la widoczna na odcinku ∼ 109 jednostek kaskadowych (c.u.), a na jej krzywej
przej́scia znaleźlísmy 11 garbów. Średnia odleg lość mie֒dzy nimi < ∆t >= 10.4 ± 4c.u..

Tych w lasności nie można wyjaśnić przej́sciem zwyk lego hadronu przez komore֒. Ka-
skada, pochodza֒ca od oddzia lywania zwyk lego hadronu o energii 100 TeV, może być
widoczna w takiej komorze do odleg lości nie wie֒kszej niż 45.5 c.u., może rozwina֒ć nie
wie֒cej niż 2-3 maksima, a średnia odleg lość mie֒dzy garbami jest ∼ dwa razy wie֒ksza niż
obserwowana w naszych egzotycznych kaskadach [66]. Symulacje wykonane przez M. Ta-
made֒ i A. Ohsawe֒ [67], przy za lożeniu czterech różnych modeli, używanych standardowo
do opisu oddzia lywań hadron-ja֒dro (VENUS 4.12, QGSJET, HDPM, UA5), potwierdzi ly
niezwyk ly charakter dalekoleca֒cych kaskad.

Istnienie, odkrytych przez nas, egzotycznych, wielomaksimowych kaskad zosta lo po-
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Rysunek 1: Krzywe przej́scia dla kaskady nr 197.08 z przypadku Centaur C-K. Pokazane
jest zaczernienie D na filmie-X (fotometrowane w trzech różnych diafragmach o promieniu
R = 48, 84 and 140 µ), w funkcji g le֒bokości w komorze t, w jednostkach kaskadowych. Dla
każdego garbu pokazana jest energia (TeV), uwolniona w skladowa֒ elektromagnetyczna֒
[2]. Wielogarbna kaskada przesz la przez ca la֒ komore֒ bez zauważalnego os labienia [2].

twierdzone wiele lat później, kiedy Wspó lpraca Chacaltaya - Pamir opublikowa la [3]
naste֒pne przypadki silnie penetruja֒cych, wielogarbnych kaskad, znalezionych w g le֒bokich,
o lowiowych komorach emulsyjnych.

Detekcja dalekoleca֒cej sk ladowej jest z lożonym problemem eksperymentalnym. Naj-
lepsze do badania zjawiska silnej przenikliwości oraz anomalii w rozwoju kaskad sa֒ grube,
jednorodne komory o lowiowe. Niestety, stanowia֒ one niewielki procent wszystkich naświe-
tlanych komór. W komorach innego typu, silnie penetruja֒ca sk ladowa by la obserwowana
także w innych postaciach, takich jak klastry lub tzw. halo. Interesuja֒cym przyk ladem
jest halo w super-rodzinie “Tatyana” [60, 68], zarejestrowanej w komorze grafitowej “Pamir-
450-73/74”. W odróżnieniu od wie֒kszości komór, sk lada la sie֒ ona ze standardowego
bloku-Γ i czterech bloków hadronowych, o ca lkowitej grubości ∼ 5 Λint lub 55 jedno-
stek kaskadowych. Tatyana, z sumaryczna֒, zarejestrowana֒ energia֒ ∼ 11 000 TeV, jest
jedna֒ z najwie֒kszych rodzin w świecie, znalezionych w komorach rentgeno-emulsyjnych.
Halo, obserwowane w centralnej cze֒ści rodziny, praktycznie bez os labienia przenikne֒ lo
przez ca la֒ grubość komory. W dolnej cze֒ści komory, zamiast oczekiwanego os labienia
obserwowalísmy wzrost zaczernienia.

Zjawisko to by lo obserwowane również w dwu-segmentowych komorach naświetlanych
na Mt. Chacaltaya, w bogatych w hadrony rodzinach typu Chejron. Nasza analiza [29]
pokazuje, że ponad po lowa przypadków z anomalna֒ dominacja֒ hadronów jest stowarzy-
szona z silnie penetruja֒ca֒ sk ladowa֒.
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3.2.3 Intermitencja w wysokoenergetycznych przypadkach oddzia lywań cza֒stek
promieniowania kosmicznego

Analiza fluktuacji w indywidualnych przypadkach wysokich krotności, generowanych zarówno
w hadronowych, jak i ja֒drowych oddzia lywaniach, może ods lonić zjawiska, zwia֒zane z
zachowaniem materii hadronowej w ekstremalnych warunkach i jest metoda֒ szukania
przej́scia fazowego od materii hadronowej do plazmy kwarkowo-gluonowej. Interesuja֒cym
zjawiskiem jest silna intermitencja, zaobserwowana po raz pierwszy w świecie przez nas
[12], w wysokoenergetycznych przypadkach z wielowarstwowej komory o lowiowej “Pamir
76/77”.

Zmierzone przez nas w Krakowie rodziny zosta ly zanalizowane pod ka֒tem szukania
krótko-zasie֒gowych korelacji, poprzez badanie faktorialnych kumulantów w wa֒skich prze-
dzia lach pseudorapidity η (metoda A. Bia lasa i R. Peschanski’ego [11]). Analiza֒ zosta la
przeprowadzona osobno dla sk ladowej fotonowej i hadronowej.

Znormalizowane, faktorialne momenty Fi, dla indywidualnych rodzin, określa formu la:

Fi = M i−1ΣM
m=1(km(km − 1)...(km − i + 1))/(N(N − 1)...(N − i + 1)), (1)

a średnie momenty faktorialne:

< F >i= M i−1ΣM
m=1(km(km − 1)...(km − i+ 1))/ < N >i, (2)

gdzie M jest liczba֒ binów pseudorapidity, z szerokościa֒ δη = ∆η/M , N jest krotnościa֒
przypadku (w przedzia lach akceptancji ∆η), i jest rze֒dem momentu, km krotnościa֒ w
m-tym binie, < N > - średnia֒ krotnościa֒ badanych rodzin.

W pracy [12] badano fluktuacje w przestrzeni promienia-wektora R, odpowiednika
pseudorapidity dla kaskady elektromagnetyczno-ja֒drowej:

η ≃ −lntg(θ/2) ≃ −ln(R/2H), (3)

gdzie R jest odleg lościa֒ cza֒stki od środka cie֒żkości rodziny, a H wysokościa֒ jej po-
wstania. Dla cza֒stek urodzonych na tej samej wysokości:

δη ≃ δlnR. (4)

Analiza pokaza la pote֒gowy wzrost momentów faktorialnych ze zmniejszaniem sie֒ prze-
dzia lu pseudorapidity δη, opisany formu la֒ oczekiwana֒ dla zachowania typu faktorialnego:

< Fi >= (∆η/δη)φi. (5)

Zależność średnich momentów faktorialnych < Fi > od wielkości przedzia lu δη (lub
liczby binów M) dla sk ladowej fotonowej pokazana jest na rys. 2, dla rze֒du momentów i
od 2 do 6. Liniowa zależność, fitowana formu la֒:

log < Fi >= Ai + φilogM, (6)

25



Rysunek 2: Zależność średnich
faktorialnych momentów od sze-
rokości δη (liczby binów M) dla
rodzin fotonowych [12].

Tablica 2: Parametry nachylenia φi

δη φ2 φ3 φ4 φ5 φ6

Fotony .09 < δη < 5.75 .28 ± .04 .71 ± .05 1.19 ± .07 1.68 ± .08 2.18 ± .09
Hadrony .09 < δη < 5.75 .20 ± .06 .52 ± .08 .88 ± .10 1.30 ± .17 1.70 ± .18

zosta la pokazana dla dwóch przedzia lów: 0.09 < ∆η < 5.75 (linia cia֒g la) i dla ∆η < 1
(linia przerywana).

Parametry nachylenia, φi, charakteryzuja֒ce si le֒ intermitencji (periodyczności) struk-
tury, pokazuje tablica 2.

“Silna” intermitencja charakteryzuje zarówno sk ladowa֒ fotonowa֒, jak i hadronowa֒
w badanym obszarze (bliskim fragmentacji pocisku), w przeciwieństwie do “s labej” in-
termitencji, obserwowanej w eksperymentach akceleratorowych niższych energii, gdzie
wyk ladniki intermitencji sa֒ kilka razy mniejsze (np. [69]). Wyste֒powanie silnej inter-
mitencji, zarówno dla fotonów, jak i hadronów może świadczyć zarówno o niezależnych
fluktuacjach tych dwóch sk ladowych, jak i o ich wzajemnych korelacjach, a w szczególności
o fluktuacjach w stosunku pionów neutralnych i na ladowanych.

Niestety, pe lne zrozumienie otrzymanych wyników nie wydaje sie֒ być na obecnym
etapie możliwe. Proces rozwoju kaskady elektromagnetyczno-ja֒drowej w powietrzu jest
dodatkowym źród lem intermitencji, a interpretacja, wymagaja֒ca porównania z symulowa-
nymi metoda֒ Monte Carlo przypadkami, jest niestety bardzo silnie zależna od przyje֒tego
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modelu produkcji cza֒stek.
Należy podkreślić, że wyniki otrzymane przez autorów późniejszych analiz, wykona-

nych na wyższej statystyce wysokoenergetycznych przypadków rejestrowanych na Mt.
Chacaltaya i w Pamirze i porównanych z rodzinami otrzymanymi z symulacji, też prze-
mawiaja֒ za obecnościa֒ nietrywialnych fluktuacji krotności (korelacji mie֒dzy neutralnymi
i na ladowanymi pionami) w obszarze bliskim obszarowi fragmentacji pocisku [70].

Szansa֒ na pe lne wyjaśnienie charakteru tego zjawiska sa֒ eksperymenty na akcelerato-
rze LHC.

3.2.4 Fluktuacje krotności w zakresie energii akceleratorowych

Oprócz standardowych metod szukania plazmy, stosowanych w zderzeniach ja֒dro-ja֒dro na
akceleratorach, w eksperymentach NA35 i NA49 zajmowalísmy sie֒ też szukaniem silnych
fluktuacji, generowanych termodynamicznymi niestabilnościami, powstaja֒cymi w czasie
przej́scia fazowego.

Problemowi krotności produkowanych cza֒stek poświe֒cilísmy wiele prac, wykonanych
w ramach eksperymentu NA35. W pracach [4, 71] przedstawilísmy ogólne charakterystyki
rozk ladów krotności cza֒stek, wyprodukowanych w nieelastycznych i centralnych zderze-
niach ja֒dro-ja֒dro (O+Cu, O+Au, S+S, S+Cu z energiami 60 i 200 A GeV). Fluktuacje
i korelacje krotności w eksperymencie NA35 by ly badane różnymi metodami, zarówno w
wa֒skich [69], jak i szerokich komórkach przestrzeni fazowej [6, 7, 8, 10].

Badanie intermitencji przy energiach 200 A GeV [69] pokaza lo obecność niestatystycz-
nych fluktuacji, ale w odróżnieniu od “silnej” intermitencji, obserwowanej przez nas w
promieniowaniu kosmicznym (poprzedni rozdzia l), oddzia lywania ja֒drowe przy energiach
akceleratorowych, doste֒pnych na akceleratorze SPS wykazuja֒ “s laba֒” intermitencje֒. Mo-
menty faktorialne rosna֒ z liczba֒ binów, ale wyk ladniki intermitencji sa֒ kilka razy mniejsze
niż obserwowane przez nas w promieniowaniu kosmicznym (np. φ2 = 0.022 ± 0.003) dla
ujemnych cza֒stek, produkownych w zderzeniach S+S [69].

Interesuja֒cy i nieoczekiwany rezultat otrzymalísmy analizuja֒c tzw. grubo-ziarniste
fluktuacje (coarse grain fluctuations) [6, 7, 10]. Wyniki analizy rozk ladów krotności
ujemnych cza֒stek produkowanych w oddzia lywaniach S+S przy energiach 200 A GeV i
zarejestrowanych w CERN-owskiej komorze “strimerowej” eksperymentu NA35, świadcza֒
o obecności dynamicznych d lugozasie֒gowych korelacji [7]. Badanie grubo-ziarnistych fluk-
tuacji przeprowadzilísmy w:

1. Symetrycznych przedzia lach, z rosna֒ca֒ szerokościa֒ ∆y, skoncentrowanych wokó l
środka rozk ladu po rapidity, y = Ycms.

Dzie֒ki symetrii reakcji S+S, wzgle֒dem Ycms = 3.0, analiza, przeprowadzona w jed-
nej hemisferze, jest reprezentatywna dla ca lego obszaru kinematycznego. Badanie
momentów: C2 =< N2 > / < N >2, znormalizowanej dyspersji γ2 = D2/ < N >2

oraz faktorialnych kumulantów: f2 = 〈N(N−1)〉−〈N〉2, f2/〈N〉 i ν2 = f2/ < N >2

pokaza lo że:
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• Fluktuacje krotności cza֒stek produkowanych w nieelastycznych oddzia lywaniach
sa֒ g lównie natury geometrycznej i zachowanie sie֒ drugich momentów rozk ladów
krotności pozostaje w zgodności ze standardowymi modelami (FRITIOF i VE-
NUS).

• Dla zderzeń centralnych, zachowanie sie֒ drugich momentów rozk ladów krotności,
a w szczególności charakter wzrostu faktorialnych kumulantów (f2 i f2/〈N〉),
zarówno z szerokościa֒, jak i po lożeniem okna rapidity, jest wyraźnie inny niż
przewidywana przez modele, zgodna z rozk ladem Poissons, wartość f2 ≃ 0.
Dla ilustracji, na rys 3 pokazano zależność f2 i f2/〈N〉2 od szerokości okienka,
dla centralnych oddzia lywań S+S.

2. Niesymetrycznych przedzia lach, z ustalona֒ szerokościa֒ (∆y = 0.3, 0.5, 0.75, 1.0),
przesuwanych po osi rapidity.

Jak pokazalísmy w [7] dla zderzeń centralnych S+S, momenty f2 rosna֒ z wielkościa֒
przesunie֒cia okienka rapidity, od obszaru fragmentacji, w kierunku obszaru central-
nego, natomiast wartości f2/ < N >2 sa֒ prawie sta le i we֒ksze od zera, niezależnie
od po lożenia na osi rapidity.

Rysunek 3: Zależność faktorialnych momentów f2 i f2/ < N >2 od szerokości przedzia lu
rapidity ∆Y dla centralnych oddzia lywań S+S, przy energii 200 A GeV [7].

Zależność znormalizowanych momentów od szerokości przedzia lu rapidity pozwala
ocenić d lugość ξ(b) i si le֒ korelacji Γ(b). D lugość korelacji ξ(b) wskazuje jak daleko uk lad
znajduje sie֒ od punktu krytycznego, a w szczególności, ξ → ∞ świadczy o przej́sciu
fazowym drugiego rodzaju. Dla ma lych fluktuacji parametru zderzenia b (zderzenia cen-
tralne), znika źród lo fluktuacji geometrycznych i ν2 = f2/ < N >2 jest miara֒ fluktuacji
dynamicznych. Obserwowana [7] niezależność znormalizowanych momentów f2/ < N >2

od szerokości i po lożenia przedzia lu, w zakresie trzech jednostek rapidity, wskazuje, że
ν2 ≃ Γ(b) ≃ 0.03 i ξ >> 3 jednostki rapidity (lub w zwia֒zku z symetria֒ uk ladu nawet
ξ >> 6), co świadczy o wyste֒powaniu s labych, dalekozasie֒gowych korelacji.
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Kontynuacja֒ i rozszerzeniem tego tematu by la nasza analiza informacyjnej entropii
Renyi’ego. Analiza zachowania wymiarów fraktalnych, w symetrycznych przedzia lach
rapidity, zarówno dla centralnych, jak i nieelastycznych odzia lywań S+S przy energii 200
A GeV [10, 13] wskazuje, że:

• Istotna cze֒ść entropii jest zwia֒zana z obszarem centralnym rapidity.

• Zmniejszanie sie֒ wymiarów fraktalnych Dq ze wzrostem q nie jest opisywane przez
standardowe modele (FRITIOF, VENUS) i może świadczyć o multi-fraktalnej struk-
turze rozk ladów krotności.

Obserwowany charakter zachowania sie֒ różnych momentów rozk ladów krotności wtórnych
cza֒stek, może wskazywać na znacza֒cy wk lad chaotycznej sk ladowej w obszarze centralnym
rapidity i na obecność koherentnych domen w obszarze bliskim fragmentacji.

Opisane powyżej metody badania oddzia lywań ja֒dro-ja֒dro sa֒ prostymi i w pe lni reali-
stycznymi sposobami szukania przej́sć fazowych, ale warunkiem koniecznym jest badanie
rozk ladów krotności w szerokim przedziale (kilka jednostek) rapidity, obejmuja֒cym nie
tylko obszar centralny, ale również obszar fragmentacji.

3.3 Wyjaśnienie osobliwości obserwowanych w eksperymentach
z promieniowaniem kosmicznym

Osobliwości, obserwowane w eksperymentach z promieniowaniem kosmicznym, opisane w
pierwszej cze֒ści pracy [29] obserwuje sie֒, przy energiach ∼ 1015 eV, w kilku procentach
rejestrowanych przypadków. Dotychczas nie uda lo sie֒ wyt lumaczyć równocześnie wszyst-
kich tych anomalii statystycznymi fluktuacjami w rozwoju kaskady elektromagnetyczno-
ja֒drowej w atmosferze, w ramach standardowych modeli oddzia lywań ja֒drowych. Propo-
nowane przez różnych autorów niestandardowe wyjaśnienia [29], najcze֒ściej sa֒ oparte na
hipotezie formacji plazmy kwarkowo-gluonowej.

Modele przypadków typu Centaur można podzielić na dwie klasy. W pierwszym przy-
padku zak lada sie֒, że produktami oddzia lywania typu Centaur sa֒ g lównie bariony. Taki
obraz jest podstawa֒ modeli dyfrakcyjnych oraz scenariuszy z udzia lem dziwnej materii
kwarkowej. W drugim przypadku, przyjmuje sie֒ dominacje֒ mezonów, a Centaury objaśnia
sie֒ fluktuacjami izospinu lub tworzeniem sie֒ domen zdezorientowanych chiralnych konden-
satów (Disoriented Chiral Condensates, DCC).

Proponujemy wyjaśnienie zjawisk typu Centaur, oparte na rozpadzie firebala dziwnej
materii kwarkowej na bariony i strangelety, obserwowane w detektorze, pod postacia֒
daleko leca֒cej sk ladowej. Ciekawym pomys lem jest próba֒ wyjaśnienia Centaurów przez
formacje֒ i rozpad czarnych dziur [34]. Porównanie tego scenariusza z naszym modelem
[35, 36] pokaza lo, że model firebala dziwnej materii kwarkowej, w odróżnieniu od innych
scenariuszy, objaśnia ilościowo nie tylko charakterystyki przypadków typu Centaur [16,
17, 29], ale dodatkowo daje możliwość zrozumienia silnie penetruja֒cej sk ladowej [18].
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3.3.1 Model firebala dziwnej materii kwarkowej (SQM)

Fenomenologiczny model firebala dziwnej materii kwarkowej (SQM) zak lada produkcje֒
przypadków typu Centaur w zderzeniach ja֒drowych, w obszarze fragmentacji nalatuja֒cego
ja֒dra. G lówne etapy ewolucji firebala Centaur sa֒ naste֒puja֒ce (rys. 4):

Rysunek 4: Schemat ewolucji kosmicznego firebala Centaur [37].

1. Formacja firebala materii kwarkowej

Przypadki typu Centaur tworza֒ sie֒ w zderzeniach relatywistycznych ja֒der promieni
kosmicznych z ja֒drami powietrza. W obszarze dużego rapidity i w środowisku o
wysokim potencjale bariochemicznym kreowany jest firebal materii kwarkowej.
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Pierwotny firebal sk lada sie֒ z kwarków (u, d), sk ladników ja֒der uczestnicza֒cych
w zderzeniu, i gluonów. Wysoki potencja l bariochemiczny nie pozwala gluonom
fragmentować na pary kwark-antykwark (u−u), (d−d) z powodu zakazu Pauli’ego.
Gluony fragmentuja֒ g lównie na pary kwarków s − s. Tworzenie sie֒ lekkich anty-
kwarków (u, d), a tym samym produkcja pionów jest t lumiona.

Utworzony firebal materii kwarkowej jest scharakteryzowany przez temperature֒ T
i potencja l bariochemiczny µb. Z eksperymentalnych charakterystyk “klasycznych”
Centaurów z Chacaltaya, otrzymuje sie֒ < T >= 130 ± 6 MeV, < µb >= 1.8 ± 0.3
GeV.

W pierwszym rze֒dzie perturbacyjnej, kwantowej chromodynamiki QCD, ge֒stość
energii ǫ utworzonej plazmy kwarkowo-gluonowej, określa wyrażenie [72].

ǫ = ǫg + ǫq + ǫs (7)

gdzie q = u, d, a wk lady gluonów i kwarków sa֒ określone odpowiednio przez:

ǫg =
8π2

15
T 4(1 − 15

4π
αs), (8)

ǫq =
7π2

10
T 4(1 − 50

21π
αs) + (3µ2

qT
2 +

3

2π2
µ4

q)(1 − 2

π
αs), (9)

ǫs = γs[(
18T 4

π2
)(
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T
)2K2(

ms

T
) + 6(

msT

π
)2(
ms

T
)K1(

ms

T
)], (10)

gdzie Ki sa֒ zmodyfikowanymi funkcjami Bessel’a i-tego rze֒du, αs jest sta la֒ silnego
sprze֒żenia, a γs jest fenomenologicznym czynnikiem ”zrównoważenia” dziwności
(strangeness equlibration factor).

2. Emisja kaonów

W procesie osia֒gania równowagi, kwarki s wia֒ża֒ sie֒ z kwarkami u i d, tworza֒c
mezony K+ i K0, które sa֒ emitowane z pierwotnego firebala. Unosza֒ one dziwne
antykwarki, dodatni  ladunek i obniżaja֒ temperature֒ i entropie֒ firebala.

Ge֒stość dziwnych kwarków określa wyrażenie [73]:

ns = 1.37 × 10−3GeV 3(
T

200MeV
)K2(

ms

T
)). (11)

Dla temperatury T = 130 MeV (średnia temperatura kosmicznego Centaura), ns ≃
0.14fm−3. ns pomnożone przez przez obje֒tość firebala Vfb daje liczbe֒ par dziwnych
kwarków w firebalu, a tym samym liczbe֒ wypromieniowanych kaonów:

Ns = N(K+) +N(K0) = nsVfb (12)
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3. Firebal dziwnej materii kwarkowej (SQM)

Po wypromieniowaniu mezonów K fireball sk lada sie֒ z kwarków u, d, s i staje sie֒
dziwna֒ materia֒ kwarkowa֒ (SQM), z d lugim czasem życia. Dla kosmicznych Cen-
taurów stosunki: ge֒stości dziwności do ge֒stości barionów - ns/nb ≃ 0.06, dziwnych
anty-kwarków do lekkich anty-kwarków - (s/q) ≃ 39,  ladunku elektrycznego do
liczby barionowej Z/A ≃ 0.4.

Wartości termodynamicznych parametrów dla kosmicznych Centaurów “lokuja֒”
firebal na diagramie fazowym w obszarze uwolnienia (deconfinement) kwarków.
Wzgle֒dnie d lugi czas życia, spowodowany stabilizacyjnym dzia laniem kwarków dziw-
nych, pozwala firebalowi SQM przelecieć z górnych warstw atmosfery, aż na wy-
sokość szczytów gór. Zgodnie z naszymi ocenami [17], czas życia i średnia d lugość
na odzia lywanie firebala Centaur wynosza֒ odpowiednio: τ0 ≃ 10−9 s i λfb < 150
g/cm2.

4. Hadronizacja

Mechanizm rozdzielenia i destylacji dziwności, może doprowadzić do akumulacji
dziwnych kwarków w jednym lub kilku obszarach firebala SQM. Naste֒pnie (ko-
smiczny) firebal rozpada sie֒ na bariony (Nh ∼ 75) i kropelki dziwnej materii kwar-
kowej (“strangelety”), z wysokim stosunkiem dziwności do liczby barionowej (S/A ≃
1), ma lym stosunkiem  ladunku do masy (Z/A ≃ 0) i masa֒ Astr ∼ 10 − 15.

Ten model, nie tylko zadowalaja֒co opisuje w lasności eksperymentalnych przypadków
typu Centaur, ale pozwala zrozumieć negatywne dotychczas wyniki szukania Centaurów
w eksperymentach akceleratorowych oraz zrobić przewidywania dla nowych zderzaczy
[14, 16, 20, 23, 29]. W tablicy 3 pokazane sa֒ podstawowe charakterystyki Centaurów i
strangeletów, zarejestrowanych w eksperymentach i oczekiwanych w centralnych zderze-
niach Pb+ Pb, na zderzaczu LHC.

3.3.2 Silnie penetruja֒ce kaskady, śladami przej́scia strangeletów przez ma-
terie֒

Obserwowane w eksperymentach z promieniowaniem kosmicznym osobliwości, z jednej
strony, a z drugiej, teoretyczne przewidywania, dotycza֒ce możliwości formacji strange-
letów w procesie rozpadu firebala Centaur nasune֒ ly mi pomys l wyjaśnienia egzotycz-
nych, wielogarbnych kaskad, przechodzeniem i oddzia lywaniem strangeletów w materii [16].
Sprawdzenie tej hipotezy wymaga lo odpowiedzi na pytanie: jakie sa֒ ślady przej́scia stran-
geletów przez materie֒? Aby odpowiedzieć na to pytanie badalísmy [18] kilka możliwych
scenariuszy rozpadu i oddzia lywania strangeletów i symulowalísmy ich przej́scie przez
jednorodna֒, g le֒boka֒, komore֒ o lowiowa֒ (60 cm Pb ≃ 3.5 Λint ≃ 120 X0), z warstwami
detekcyjnymi u lożonymi co 2 cm Pb.
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Tablica 3: Średnie charakterystyczne cechy Centaurów i strangeletów produkowanych w
promieniowaniu kosmicznym i oczekiwanych w LHC [20].

CENTAUR Kosmiczny LHC
Oddzia lywanie “Fe + N” Pb + Pb√

s ≥ 6.76 TeV 1148 TeV
Masa fireballu ≥ 180 GeV ∼ 300-600 GeV

Rapidity pocisku yproj ≥ 11 8.67
Czynnik Lorentz’a γ ≥ 104 ∼ 300
Pseudorapidity ηcent 9.9 ∼ 5-7

∆ηcent 1 ≃ 0.8
< pT > ≥ 1.75 GeV ≥ 1.75 GeV (*)

Czas życia 10−9 s 10−9 s (*)
Prawdopodobieństwo rozpadu (x ≥ 10 km) 10 % (x ≤ 1 m) 1 %

Ge֒stość energii ǫfb ≥ 2.4 ± 1 GeV/fm3 ≃ 8 − 30 GeV/fm3

Potencja l bariochemiczny µb 1.8 ± 0.3 GeV ≥ 1.0 GeV
Temperatura Tfb 130 ± 6 MeV ∼ 130-300 MeV

Dziwność 14 10 - 80
fs = S/A ∼ 0.2 ∼ 0.1 − 0.4

Z/A ∼ 0.4 ∼ 0.3-0.4
STRANGELET Kosmiczny LHC

Masa ∼ 7 - 15 GeV ∼ 10 - 80 GeV
fs = S/A ≃ 1 ≃ 1

Z/A ∼ 0 ∼ 0
Pseudorapidity ηstr ∼ ηcent + 1.2 ∼ ηcent + 1.2

(*) za lożone

1. Niestabilne strangelety

Niestabilnymi nazywamy strangelety rozpadaja֒ce sie֒ w silnych oddzia lywaniach.
Przepowiedziano [50]-[54] różne sposoby ich rozpadu, ale najważniejszym jest emi-
sja neutronów. Strangelety, z czasem życia τ0 ∼ 10−20s i czynnikiem Lorentza
γ ∼ 104−105, rozpadaja֒ sie֒ w odleg lości ∼ 10−5−10−6 cm, maleńkiej w porównaniu
z wysokościa֒ rozpadu kosmicznego firebala Centaur nad komora֒ (H ≃ 100−1000 m),
praktycznie w punkcie formacji. Zak ladaja֒c wyparowywanie nukleonów z ma lymi
pe֒dami poprzecznymi (rze֒du obserwowanego w mini-klastrach kosmicznych Chej-
ronów, tj. pT (γ) ∼ 10 MeV/c), rozpad strangeletu prowadzi do wytworzenia silnie
skolimowanej wia֒zki nukleonów, wpadaja֒cych do komory. Ich wzgle֒dne odleg lości
sa֒ rze֒du ∼ 100 − 1000µm, na granicy zdolności rozdzielczej filmów rentgenow-
skich. W zwia֒zku z tym, w zależności od wysokości ich formacji i energii zderze-
nia, strangelet tworzy w komorze silnie przenikaja֒cy mini-klaster lub pojedyncza֒
kaskade֒. Nasze symulacje pokaza ly, że wia֒zka kilku (Nn ∼ 7-10) nukleonów gene-
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ruje d lugozasie֒gowe, wielomaksimowe kaskady, przypominaja֒ce te, zaobserwowane
w g le֒bokich komorach emulsyjnych. Otrzymana wartość Nn jest konsystentna z
nasza֒ ocena֒ średniej liczby barionowej strangeletów, (Astr ∼ 10 − 15), urodzonych
w rozpadzie kosmicznych Centaurów.

Zgodność mie֒dzy wysymulowanymi, a obserwowanymi eksperymentalnie krzywymi
przej́scia dalekozasie֒gowych kaskad, zosta la potwierdzona w badaniu ich wzajem-
nych odleg lości i w stosunku energii w kolejnych pikach [18].

2. Metastabilne strangelety

S laby rozpad neutronowy jest g lównym kana lem rozpadu metastabilnych strange-
letów. Nie ma dok ladnych teoretycznych ocen czasów życia metastabilnych stran-
geletów, ale w zwia֒zku z wymiana֒ kwarkowego zapachu (s+u ↔ u+d) ten proces po-
winien być dużo wolniejszy niż silny rozpad neutronowy. Dalekoleca֒ce, wielogarbne
kaskady, podobne do obserwowanych w eksperymencie, a powstaja֒ce w wyniku od-
dzia lywania sukcesywnie emitowanych neutronów, otrzymuje sie֒ w symulacjach przy
za lożeniu τ0 = 10−15 s.

3. Stabilne strangelety

Oczekuje sie֒, że s labe, radiacyjne rozpady (u+d↔ s+u+γ) i s labe leptonowe roz-
pady (d↔ u+ e− + νe, s↔ u+ e− + νe) zachodza֒ o wiele wolniej niż s laba emisja
neutronów. Stabilnymi strangeletami nazywamy obiekty, o czasie życia wystar-
czaja֒co d lugim do przej́scia przez aparature֒ bez rozpadu. W naszym uproszczonym
scenariuszu, strangelet jest obiektem o promieniu:

R = r0A
1/3

str (13)

gdzie przeskalowany promień:

r0 = [
3π

2(1 − 2αc

π
)(µ3 + (µ2 −m2

s)
3/2)

]1/3 (14)

µ i ms sa֒ odpowiednio kwarkowym potencja lem chemicznym i masa֒ kwarku dziw-
nego.

Średnia d lugość drogi swobodnej strangeletu w o lowiowym absorbencie:

λs−Pb =
APbmN

π(1.12A
1/3

Pb + r0A
1/3

str )2
. (15)

W zderzeniach strangeletu z ja֒drem absorbenta, zraniona cze֒ść strangeletu od-
dzia lywuje z nim, a cze֒ść spektatorowa przeżywa i leci dalej. Cza֒stki, generowane
w kolejnych aktach zderzeń, oddzia lywuja֒ w absorbencie i daja֒ pocza֒tek kaskadom
elektromagnetyczno-ja֒drowym.
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Rysunek 5: Niestabilny
strangelet, rozpadaja֒cy sie֒
na wia֒zke֒ 7 neutronów
(En ≃ Estr/Astr ≃ 200
TeV) w g le֒bokiej komorze
o lowiowej [18]. Liczba elek-
tronów Ne by la liczona w
promieniu 50 µ m.

Rachunki symulacyjne, wykonane dla stabilnych, metastabilnych i niestabilnych stran-
geletów, pokaza ly, że w wyniku przej́scia takich tworów przez aparature֒ można otrzymać
dalekoleca֒ce, wielomaksimowe kaskady, podobne do obserwowanych w g le֒bokich komo-
rach emulsyjnych (np. rys. 5).

Otrzymane w symulacjach wielogarbne struktury powstaja֒ w wyniku stopniowego
uwalniania sie֒ energii strangeletu, w kolejnych aktach rozpadu lub oddzia lywania z ja֒drami
absorbenta komory. Wielogarbny charakter jest widoczny zarówno w krzywych przej́scia
przez komore֒ strangeletów krótko, jak i d lugo-życiowych, chociaż w każdym z tych przy-
padków mechanizm ich tworzenia sie֒ jest nieco inny.

Niestabilne strangelety, rozpadaja֒ce sie֒ na skutek silnych oddzia lywań, tworza֒ wie-
logarbne kaskady w wyniku przej́scia przez aparature֒ silnie skolimowanej wia֒zki kilku
(∼ 7-10) barionów. Metastabilne, w wyniku sukcesywnego rozpadu z emisja֒ nukleonu,
a d lugo-życiowe (tzw. stabilne) na skutek dużej koncentracji energii w wa֒skim obszarze
przestrzeni fazowej i stopniowego jej tracenia w kolejnych aktach zderzenia strangeletu z
ja֒drami absorbenta komory. W pracy za lożylísmy uproszczony scenariusz oddzia lywania
hipotetycznych strangeletów z materia֒, ale nawet ten prosty model daje dobry opis obser-
wowanego zjawiska. Co wie֒cej, zgodność z doświadczeniem otrzymuje sie֒ przy przyje֒ciu
wartości parametrów strangeletów bliskich oszacowaniom otrzymanym z naszego modelu
SQM firebala Centaur dla klasycznych Centaurów z Chacaltaya (tj. dla liczby masowej
strangeletu Astr ∼ 10-15 i potencja lu bariochemicznego µb ∼ 600 MeV).

Należy dodać, że ten model t lumaczy nie tylko anomalne, d lugozasie֒gowe i wielomak-
simowe kaskady. Ten sam scenariusz, w po la֒czeniu z wyżej opisanym modelem SQM
firebala Centaur jest w stanie wyjaśnić obserwowany fenomen przypadków z anomalna֒
dominacja֒ hadronów stowarzyszonych z innymi formami silnie penetruja֒cej sk ladowej,
takimi jak np. mini-klastry, czy penetruja֒ce halo.

Istnienie dziwnej materii kwarkowej jest pryncypialnym pytaniem dla kosmologii.
Strangelety utworzone na wczesnym etapie rozwoju Wszechświata, w momencie przej́scia
fazowego od SQM do materii ja֒drowej, mog lyby wyjaśnić zagadke֒ ciemnej materii.
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3.3.3 Niekonwencjonalna sygnatura nowych stanów materii

Bezpośrednim naste֒pstwem naszego, opisanego powyżej wyjaśnienia anomalnych kaskad
[18], by lo zbadanie możliwości detekcji silnie penetruja֒cych obiektów w g le֒bokich kalo-
rymetrach eksperymentów akceleratorowych [26]. In [26] modelowalísmy przej́scie przez
kalorymetr, d lugo i krótko-życiowych strangeletów, wyprodukowanych przez dowolny me-
chanizm, niekoniecznie pochodza֒cych z rozpadu firebala typu Centaur. Wykorzystalísmy
pakiet GEANT, uzupe lniony naszym algorytmem zachowania sie֒ strangeletów w materii.

Problemy, dotycza֒ce możliwości formacji i detekcji strangeletów przy energiach zderza-
cza LHC (

√
s = 5.5 TeV) opisalísmy w [16, 25, 26, 27, 29, 37, 43]. Symulacje wykonalísmy

dla szerokiego zakresu parametrów strangeletów, przewidywanych dla energii LHC: liczby
barionowej Astr = 7 − 40, i energii strangeletu Estr = 8 − 40 TeV.

W przeciwieństwie do techniki komór emulsyjnych, gdzie wysoka zdolność rozdzielcza
(∼ 10-100 µm dla filmów rentgenowskich) praktycznie eliminuje problem t la, w kaloryme-
trze CASTOR, który zaproponowalísmy dla zderzacza LHC, oszacowanie t la jest istotnym
i z lożonym zadaniem. Do oceny t la wykorzystalísmy standardowy kod Monte-Carlo - HI-
JING. Na rys. 6 pokazane sa֒ przyk lady krzywych przej́scia, wyliczone dla kalorymetru
wolframowego o grubości 760 mm, podzielonego na 8 azymutalnych sektorów, z segmen-
tacja֒ pod lużna֒ co 5 mm w cze֒ści elektromagnetycznej i co 10 mm w sekcji hadronowej.
Sygna ly produkowane przez strangelety zosta ly porównane z t lem, oszacowanym progra-
mem HIJING.

Badalísmy wysokość, kszta lt, pod lużna֒ rozcia֒g lość krzywych przej́scia i ich zależność
od parametrów strangeletu, liczby kana lów odczytu i przep lywu sygna lu, mie֒dzy sa֒siednimi
sektorami. Proponowany, wolframowy kalorymetr CASTOR z w lóknami (lub p lytkami)
kwarcowymi, dzia la jako tzw. detektor rdzenia kaskady (shower core detector). W
zwia֒zku z tym rejestrowana jest tylko centralna cze֒ść kaskady (o średnicy kilku mili-
metrów) i efekt przep lywu jest ma lo istotny. Ten wniosek zosta l potwierdzony w testach
prototypów kalorymetru [30, 31].

Nasze symulacje pokaza ly, że g le֒boki kalorymetr jest dobrym narze֒dziem do
detekcji silnie penetruja֒cych obiektów:

1. Zarówno krótko-, jak i d lugo-życiowe strangelety produkuja֒ w kalorymetrze charak-
terystyczne sygna ly. Dzie֒ki ich wielomaksimowej strukturze, s labemu poch lanianiu
oraz rozcia֒g lości sygna lu, strangelety z Estr > 7 TeV można  latwo oddzielić od t la
“zwyk lych” przypadków.

2. Sygna l jest bardziej przenikliwy dla stabilnych, niż niestabilnych strangeletów, a si la
przenikliwości wzrasta z wielkościa֒ potencja lu chemicznego µ, masa֒ Astr i energia֒
Estr.

3. Prawdopodobieństwo detekcji strangeletu zależy od g le֒bokości oraz pod lużnej i azy-
mutalnej segmentacji kalorymetru.

Istotnymi wnioskami z prac [20, 26] sa֒ naste֒puja֒ce stwierdzenia:
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Rysunek 6: Krzywe przej́scia stabilnych strangeletów o energii Estr = 10-40 TeV, liczbie
barionowej Astr = 15-40, potencjale kwarkowo-chemicznym µq = 600 MeV (czerwone
linie) and 1000 MeV (zielone linie). Pokazany jest depozyt energii w kolejnych warstwach
kalorymetru, w oktancie zawieraja֒cym strangelet. T lo, oszacowane programem HIJING
pokazuje histogram [29].

• Zaproponowana metoda pozwala na zidentyfikowanie zarówno na ladowanych,
jak i neutralnych strangeletów, niezależnie od ich czasu życia. Umożliwia
detekcje֒ zarówno neutralnych jak i na ladowanych strangeletów, w odróżnieniu
od wie֒kszości bieża֒cych eksperymentów, które sa֒ czu le tylko na d lugożyciowe (τ0 ∼
10−9 s) i elektrycznie na ladowane strangelety.

• Proponuje sie֒ wzór krzywej depozytu energii w g le֒bokich i odpowied-
nio segmentowanych kalorymetrach, jako nowa֒, niekonwencjonalna֒ sy-
gnature֒ strangeletów oraz innych egzotycznych zjawisk towarzysza֒cych
formacji plazmy kwarkowo-gluonowej.
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3.4 CASTOR: Centauro And STrange Object Research

3.4.1 Pomys l i realizacja nowego detektora

W wie֒kszości eksperymentów na zderzaczach cie֒żkich jonów prowadzi sie֒ lub planuje
badania w centralnym obszarze kinematycznym, gdzie oczekuje sie֒ stosunkowo niskiej
ge֒stości barionów. W szczególności, centralny uk lad detektorów eksperymentu ALICE,
dedykowanego do badania oddzia lywań ja֒dro-ja֒dro przy energiach LHC, jest ograniczony
do obszaru pseudorapidity |η| ≤ 1 [75].

Już na wczesnym etapie przygotowywania projektu eksperymentu ALICE sygnalizo-
walísmy konieczność poszerzenia planowanego do badania obszaru kinematycznego poza
centralny obszar rapidity [13]. Pierwsze argumenty, oparte na eksperymentalnych przes lankach,
przedstawilísmy w [13, 15].

Motywacja֒ do badania obszaru “wprzód” jest szeroki wachlarz zjawisk, których ocze-
kuje sie֒ w środowisku o wysokim potencjale bariochemicznym. Jest to środowisko inne niż
wytworzone w wysokiej temperaturze i ubogim w bariony centralnym obszarze zmiennej
rapidity.

Interesuja֒ce zjawiska moga֒ towarzyszyć tworzeniu sie֒ różnego rodzaju kondensatów
kwarkowych i różnych faz zimnej i ge֒stej materii kwarkowej, takich jak np. nadprzewod-
nictwo koloru (Super Conductivity phase, 2SC) czy nadciek lość (Colour-Flavour Locked
phase, CFL) i przej́sć fazowych mie֒dzy nimi. W pobliżu punktu krytycznego (critical end-
point E), w którym na diagramie fazowym kończy sie֒ linia przej́scia fazowego pierwszego
rodzaju [47, 46] możliwe jest powstanie silnych fluktuacji, zwia֒zanych z niemonotonicz-
nym zachowaniem sie֒ podstawowych parametrów. W obszarze “wprzód” oczekiwana jest
też generacja strangeletów i innych egzotycznych obiektów.

LHC jest pierwszym akceleratorem, przyspieszaja֒cym protony i cie֒żkie ja֒dra do energii
porównywalnych i wie֒kszych niż obszar energii, w którym w eksperymentach z promienio-
waniem kosmicznym zarejestrowano liczne, niezwyk le przypadki. W zderzeniach central-
nych Pb+Pb przy energii

√
s = 5.5 TeV przewiduje sie֒ wytworzenie środowiska bogatego

w bariony przy dużych wartościach pseudorapidity [20] (rys. 7), a tym samym powstania
sprzyjaja֒cych warunków do wytworzenia egzotycznych zjawisk. Wyniki z eksperymentu
BRAHMS na zderzaczu RHIC pokazuja֒ wzrost potencja lu bariochemicznego ze wzrostem
pseudorapidity [76], popieraja֒c tym samym przewidywanie utworzenia w obszarze dużych
rapidity piku w rozk ladzie barionów.

Zaproponowany przez nas nowy uk lad detekcyjny CASTOR (Centauro And Strange
Object Research) jest unikalnym systemem do badania cza֒stek wyprodukowanych w ob-
szarze ma lych ka֒tów (duże pseudorapidity) i wysokiego potencja lu bariochemicznego, co
uzupe lnia program badania zderzeń cie֒żkich jonów, skoncentrowany w LHC g lównie na
badaniu ubogiego w bariony, centralnego obszaru rapidity. Pierwszy techniczny projekt
uk ladu CASTOR, dla eksperymentu ALICE, i sk ladaja֒cego sie֒ z detektorów krotności
oraz g le֒bokiego kalorymetru, wynik pracy siedmiu fizyków z Grecji, Polski i Rosji przed-
stawilísmy w 1997 roku [19].

CASTOR by l zaproponowany i projektowany jako subdetektor eksperymentu ALICE.
Jednakże, ze wzgle֒du na trudności z integracja֒ aparatury, w 2003 roku zosta l przenie-
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Rysunek 7: Rozk lad liczby ba-
rionowej przewidziany przez HI-
JING dla centralnych zderzeń
Pb+Pb na akceleratorze LHC.
Pokazana jest akceptancja detek-
tora CASTOR, projektowanego
dla eksperymentu ALICE [20].

siony do eksperymentu CMS. W 2007 roku CASTOR zosta l oficjalnie zatwierdzony, jako
cze֒ść sk ladowa CMS-u [32]. W wyniku testów, przeprowadzonych na wia֒zkach mionów,
elektronów i pionów, o energii od kilku do 200 GeV, pochodza֒cych z akceleratora SPS
w CERN-ie, projekt kalorymetru zosta l ulepszony. Kalorymetr zainstalowano w CMS-ie
w 2009 roku. Zosta l umieszczony w odleg lości 14.38 m od punktu zderzenia wia֒zek [33].
Pokrywa on obszar pseudorapidity 5.2 < η < 6.5, gdzie w centralnych zderzeniach Pb+Pb
oczekujemy maksymalnej ge֒stości barionów [29]. Eksperyment CMS, uzupe lniony o de-
tektory CASTOR i TOTEM, jest uk ladem o najwie֒kszej akceptancji wśród kiedykolwiek
zbudowanych eksperymentów, wype lnionym do 13 jednostek pseudorapidity. Krotność,
mierzona przy pomocy teleskopu T2 - TOTEM uzupe lni pomiary kalorymetryczne detek-
tora CASTOR.

Projekt CASTOR, zainspirowany obserwacja֒ anomalnych przypadków w promienio-
waniu kosmicznym, zadedykowalísmy badaniu ekstremalnych fluktuacji, oczekiwanych w
zderzeniach Pb + Pb na akceleratorze LHC. Jego g lównym celem jest poszukiwanie plazmy
kwarkowo-gluonowej i innych nowych stanów materii przy pomocy niekonwencjonalnych
sygnatur. Obecnie jednak, jego program fizyczny zosta l znacznie poszerzony. Zosta la do
niego w szczególności w la֒czona fizyka dyfrakcyjna i zgadnienie ma lych x-ów Bjorkena w
oddzia lywaniach pp i pA. Badanie produkcji cza֒stek w obszarze akceptancji CASTOR’a
da możliwość badania nieperturbacyjnej chromodynamiki QCD nawet do x ∼ 10−6−10−7.

Detektor CASTOR (rys. 8) jest g le֒bokim kalorymetrem, odpowiednim do pomiaru
fluktuacji w stosunku energii sk ladowej elektromagnetycznej do hadronowej oraz śledzenia
pod lużnego rozwoju kaskad. Wykrywanie silnie penetruja֒cych obiektów oraz wielomak-
simowych struktur w rozwoju kaskady be֒dzie możliwe dzie֒ki odpowiednio dobranej seg-
mentacji (pod lużnej i azymutalnej) urza֒dzenia. Kalorymetr jest przek ladanka֒ p lyt wol-
framowych (o grubości 5 mm w cze֒ści elektromagnetycznej i 10 mm w sekcji hadrono-
wej), i p laszczyzn z p lyt kwarcowych o grubości 2 mm w sekcji elektromagnetycznej i 4
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mm w hadronowej. Ca lkowita d lugość kalorymetru wynosi 760 mm, tj. ∼ 10.3 Λint, w
tym grubość sekcji elektromagnetycznej stanowi 22 X0. Relatywistyczne cza֒stki kaskady
elektromagnetyczno-hadronowej, rozwijaja֒cej sie֒ w absorbencie wolframowym, wytwa-
rzaja֒ w p lytce kwarcowej promieniowanie Czerenkowa. P laszczyzny absorbenta i p lytek
kwarcowych sa֒ nachylone pod ka֒tem 450, co powoduje maksymalizacje֒ rejestrowanego
świat la.

Rysunek 8: Geometria kalorymetru CASTOR-CMS [41]
.

Pierwsze wyniki (pomiaru strumienia energii) z CASTOR’a zosta ly już zaprezentowane
[33]. Stwierdzono, że CASTOR dzia la dobrze i dostarcza danych wysokiej jakości.

3.4.2 Generacja i symulacja Centaurów i strangeletów

Zbadane w eksperymentach z promieniowaniem kosmicznym charakterystyki egzotycznych
przypadków pozwoli ly określić ewolucje֒ SQM firebala Centaur i wyliczyć jego parametry
termodynamiczne. Ekstrapolacja tego modelu do wyższych energii, z uwzgle֒dnieniem ki-
nematyki zderzacza, daje możliwość analitycznej oceny niektórych przewidywanych cha-
rakterystyk Centaurów przy energiach akceleratora LHC. Pozwala to ocenić typ, forme֒
i poża֒dana֒ akceptancje֒ projektowanego detektora, a także oszacować możliwość for-
macji i rejestracji egzotycznych obiektów [14, 16, 19, 23]. W celu precyzyjniejszego
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Tablica 4: W lasności przypadków Centaur, generowanych w centralnych zderzeniach
Pb+Pb, przy energiach LHC, dla różnych wartości temperatury i potencja lu barioche-
micznego [24, 25].

b µb T Nb ǫ nq Vfb Mfb ns NK0+

fm GeV MeV GeV/ fm−3 fm3 GeV fm−3 (Amax
str )

fm3

0 1.8 130 186 4.3 6.7 83 357 0.13 11
190 186 7.7 9.2 61 466 0.48 28
250 186 13.6 12.5 45 607 1.14 50

0 1.5 130 186 2.7 4.4 125 334 0.13 16
190 186 5.3 6.5 86 460 0.48 40
250 186 10.4 9.2 60 626 1.14 68

zaprojektowanie optymalnego uk ladu detekcyjnego wykonalísmy rachunki symulacyjne
[18, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 37, 43].

Generator przypadków, opracowany na podstawie modelu SQM firebala Centaur, na-
zwany CNGEN (CeNtauro GENerator), opisalísmy szczegó lowo w [25].

Model zosta l sformu lowany przy użyciu takich poje֒ć jak: parametr zderzenia w od-
dzia lywaniu ja֒dro-ja֒dro b, dwa parametry termodynamiczne firebala (potencja l barioche-
miczny µb i temperatura T ) oraz stopień wyhamowania ja֒drowego ∆yfb. CNGEN wylicza
parametry firebala i modeluje pe lna֒ konfiguracje֒ przypadku.

Przy pomocy programu CNGEN obliczalísmy wszystkie ogólne charakterystyki przy-
padków egzotycznych, takie jak np. masa firebala, rozk lady krotności, energii, pe֒du
i rapidity wtórnych cza֒stek. Zbadalísmy prawdopodobieństwo ich produkcji i detekcji
dla różnych zestawów parametrów modelu i konfiguracji detektora (4.5 < η < 6.2 [24],
5.6 < η < 7.0 [25], 5.6 < η < 7.2 [20, 27, 29], 5.2 < η < 6.5, 5.3 < η < 6.8 [25, 37].

Dla przyk ladu, wybrane charakterystyki przypadków typu Centaur, generowanych w
zderzeniach centralnych Pb+Pb przy energii

√
s = 5.5 TeV sa֒ pokazane w tablicy 4

[24, 25].
Charakterystyki przypadków Centaur, utworzonych w zderzeniach Pb+Pb przy ener-

giach
√
s = 5.5 TeV, istotnie różnia֒ sie֒ od charakterystyk, oczekiwanych w zwyk lych

zderzeniach ja֒drowych.

1. Krotność

Ca lkowita krotność hadronów w przypadkach Centaur (Nh ∼ 100−200) jest o wiele
niższa niż krotność, oczekiwana w zwyk lych przypadkach. Centaury obserwowane w
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Rysunek 9: Średnia krotność cza֒stek wyprodukowanych w centralnych oddzia lywaniach
typu Centaur (T = 250 MeV, µq = 600 MeV), wpadaja֒cych w obszar akceptancji detektora
CASTOR-CMS, w porównaniu ze zwyk lymi przypadkami (HIJING) [37].

promieniowaniu kosmicznym charakteryzuja֒ sie֒ ca lkowitym, lub prawie ca lkowitym
brakiem sk ladowej fotonowej. Zarówno stosunek krotności, jak i energii hadronów
do ca lkowitej krotności lub energii jest bliski jedności (np. dla przypadków typu
Centaur z µb = 1.8 GeV i T = 190 MeV, utworzonych w zderzeniach Pb+Pb przy√
s = 5.5 TeV, < Nh/Ntot > = 0.93; < ΣEh/ΣEtot > = 0.99). Dla zilustrowania

różnicy w krotności i sk ladzie cza֒stek, urodzonych w “zwyk lych” przypadkach i w
rozpadzie SQM firebala Centaur, pokazano na rys. 9 porównanie średniej krotności
cza֒stek różnego rodzaju, generowanych standardowym programem HIJING i gene-
ratorem CNGEN, i wpadaja֒cych w obszar pseudorapidity 5.2 < η < 6.5. W przy-
padkach typu Centaur widoczna jest dominacja barionów (z domieszka֒ kaonów), w
odróżnieniu od wysokiej krotności pionów w zwyk lych przypadkach.

2. Pe֒d poprzeczny

Cza֒stki wtórne, powsta le w rozpadzie firebala Centaur, posiadaja֒ duży pe֒d po-
przeczny pT w porównaniu ze zwyk lymi oddzia lywaniami hadronowymi. Wartość
średniego pe֒du poprzecznego < pT > dla kosmicznych Centaurów wynosi ∼ 1.75
GeV/c, w porównaniu z wartościa֒ < pT > = 0.44 GeV/c przewidziana֒ przez gene-
rator HIJING. Pe֒dy poprzeczne strangeletów i hadronów w przypadkach Centaur,
generowanych przy pomocy programu CNGEN, sa֒ kilka razy wie֒ksze niż przewi-
dziane ze standardowych modeli. Przyk ladowo, < pT >= 1.75 GeV/c (1.47 GeV/c)
dla hadronów powsta lych w rozpadzie firebala Centaur z µq = 1.0 GeV i T= 250
MeV (µq = 0.6 GeV i T= 250 MeV).
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3. Rozk lady pseudorapidity i prawdopodobieństwo detekcji

Rozk lady pseudorapidity pokazuja֒, że dla rozsa֒dnych wartości parametrów (T =
130-300 MeV, µq = 330 - 1000 MeV, ∆yfb = 1-3), geometryczna efektywność reje-
stracji hadronów dla detektora CASTOR-CMS wynosi ehad ≃ 0.4 − 0.7.

Cie֒ższe strangelety leca֒ bliżej wia֒zki i efektywność ich rejestracji, dla rozpatrywa-
nych konfiguracji geometrycznych detektora jest inna niż dla hadronów. Dla ilustra-
cji, rys. 10 pokazuje rozk lad pseudorapidity (lewy panel) dla hadronów i strange-
letów, wygenerowanych w rozpadzie firebala Centaur z µb = 1.0 GeV, T = 250 MeV,
∆ystop = 2.5. Oko lo 60% (70 %) hadronów i znacza֒ca cze֒ść strangeletów wpada w
obszar akceptancji CASTOR-a 5.2 < η < 6.5 (5.3 < η < 6.8). Prawy panel na
rys. 10 pokazuje prawdopodobieństwo utworzenia strangeletów, w funkcji ich ener-
gii Estr i pseudorapidity η. Wie֒kszość strangeletów posiada energie Estr ∼ 5 − 10
TeV i masy Astr ∼ 20−40, ale strangelety z dużo wyższymi energiami również wpa-
daja֒ w obszar geometrycznej akceptancji kalorymetru. Przy ge֒stości energii ǫ = 17
GeV/fm3 (ǫ = 9 GeV/fm3) i temperaturze T = 300 MeV (250 MeV), oczekujemy
w detektorze nawet strangeletów z energiami ∼ 30 TeV (∼ 20 TeV) [37].

Rysunek 10: Rozk lad pseudorapidity strangeletów i innych produktów rozpadu firebala
Centaur - lewy panel. Prawdopodobieństwo produkcji strangeletu w funkcji energii i
pseudorapidity (prawy panel) (T = 250 MeV, µq = 330 MeV, ∆ystop ≃ 3.) [37].

Rys. 11 pokazuje u lamek strangeletów z energiami wystarczaja֒co wysokimi, aby zo-
sta ly zarejestrowane i zidentyfikowane w kalorymetrze (patrz naste֒pny podrozdzia l),
wyliczony dla dwóch przedzia lów pseudorapidity: 5.2 < η < 6.5 (prawy panel) i
5.3 < η < 6.8 (lewy panel). Trzy linie odpowiadaja֒ różnym ge֒stościom energii.
Oczekuje sie֒, że dla stopnia wyhamowania ∆ystop ∼ 2 - 3.5 (∆yfb ∼ 0.5 − 2.0) (od-
powiadaja֒cemu przewidywaniom standardowych modeli (HIJING, VENUS) i pozo-
staja֒cemu w zgodzie z wynikami eksperymentu BRAHMS) be֒dziemy rejestrować od
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kilku do ∼ 25% (dla 5.2 < η < 6.5) i ∼ 35% (for 5.3 < η < 6.8) strangeletów z
rozpadu firebala Centaur [37].
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Rysunek 11: Prawdopodobieństwo produkcji “rejestrowalnych” strangeletów dla dwóch
po lożeń kalorymetru (lewy panel: 5.3 < η < 6.8, prawy panel: 5.2 < η < 6.5), w funkcji
przesunie֒cia w rapidity firebala Centaur [37].

W ramach naszego modelu można zrozumieć negatywny wynik szukania strangeletów
w eksperymencie STAR na zderzaczu RHIC [74]. Rys. 12, pokazuje przewidziany przez
generator CNGEN rozk lad pseudorapidity strangeletów, produkowanych w centralnych
zderzeniach Au+Au, przy energii akceleratora RHIC. Nasze symulacje wskazuja֒ obszar
∼ 4 < η < 6 jako najbardziej prawdopodobne miejsce produkcji strangeletów. Znajduje
sie֒ on prawie ca lkowicie poza obszarem poszukiwań, wykonanych przez Wspó lprace֒ STAR
w przedziale ∼ 6.5 < η < 8.0, geometrycznej akceptancji kalorymetru ZDC [74].

Rysunek 12: Rozk lad pseu-
dorapidity hadronów i strange-
letów, symulowanych generato-
rem CNGEN, w centralnych zde-
rzeniach Au+Au, w warunkach
RHIC-a (ǫ = 4.5 GeV/fm3, T =
200 MeV, ∆ystop = 2.2) [43].
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3.4.3 Egzotyczne obiekty w g le֒bokich kalorymetrach

Symulacje przej́scia Centaurów i strangeletów przez g le֒bokie kalorymetry opisalísmy w
[20, 26, 27, 29, 37]. W pracach [42, 43, 44] zaproponowalísmy zastosowanie formy depo-
zytu energii w g le֒bokich kalorymetrach z pod lużna֒ segmentacja֒ jako sygnatury również
innych egzotycznych obiektów, takich jak, hipotetyczne magnetyczne monopole i super-
symetryczne cza֒stki.

1. Strangelety

W warunkach kinematycznych LHC można oczekiwać tworzenia sie֒ strangeletów w
szerokim przedziale liczby barionowej i energii. W pracy [26] pokazalísmy charak-
ter sygna lów, powstaja֒cych przy przej́sciu samotnych strangeletów przez g le֒boki
kalorymetr, posiadaja֒cy 640 (80 pod lużnych i 8 azymutalnych) kana lów odczytu.
Późniejsze symulacje zosta ly wykonane dla zmodyfikowanego wariantu kaloryme-
tru, posiadaja֒cego 288 (18 pod lużnych i 16 azymutalnych) kana lów odczytu [37]. W
kalorymetrze, podzielonym tylko na 18 pod lużnych segmentów, wielogarbna struk-
tura sygna lu, wyraźnie wyste֒puja֒ca przy drobniejszym podziale pod lużnym, bar-
dziej przypomina falowanie. Niemniej jednak, nawet sygna ly od niskoenergetycz-
nych strangeletów (∼ 5-7 TeV) moga֒ być oddzielone od konwencjonalnego t la. W
tych przypadkach, w rozdzieleniu sygna lu od t la i identyfikacji strangeletu może być
pomocna metoda sieci neuronowych, lub badanie korelacji mie֒dzy nadwyżka֒ ener-
gii, w “strangeletowym” sektorze azymutalnym i fluktuacjami wysokości sygna lu w
pod lużnym rozwoju kaskady.

2. Centaury i “mieszane” przypadki.

W pracach [20, 27] badalísmy czu lość kalorymetru na rejestracje֒:

• przypadków typu Centaur (bez towarzysza֒cego strangeletu);

• oraz tzw. przypadków mieszanych, w których sumaryczny sygna l generuja֒
produkty rozpadu firebala Centaur (razem ze strangeletem) i t lo od konwen-
cjonalnie produkowanych cza֒stek.

Centaury i strangelety generowalísmy przy pomocy programu CNGEN, w szero-
kim zakresie parametrów modelu. Na drugim etapie, symulowalísmy przechodze-
nie zarówno zwyk lych, jak i egzotycznych obiektów przez kalorymetr. Otrzymane
krzywe przej́scia, z uwzgle֒dnieniem domieszki t la od standardowo generowanych
cza֒stek, zarówno w przypadku “samotnych” Centaurów, jak i Centaurów stowa-
rzyszonych ze strangeletami, wyraźnie sie֒ różnia֒ od sygna lu standardowych przy-
padków (HIJING).

Dla ilustracji, na rys. 13 sa֒ pokazane krzywe przej́scia Centaura ze stowarzyszonym
strangeletem.

3. Zdezorientowane kondensaty chiralne (DCC)
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Rysunek 13: Krzywe przej́scia (energia sygna lów w MeV vs. numer warstwy kaloryme-
tru), produkowane przez przypadek Centaur “C” (T = 250 MeV, µq = 1000 MeV) stowa-
rzyszony ze stabilnym strangeletem “STR”(Astr = 20, Estr = 20 TeV), w porównaniu ze
“zwyk lym” przypadkiem generowanym przez HIJING “H”. Pokazany jest “strangeletowy”
sektor [20, 27].
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Teoretycznie sa֒ przewidziane dwie formy przej́scia od materii hadronowej do pla-
zmy kwarkowo-gluonowej: uwolnienie kwarków (deconfinement) i odbudowa syme-
trii chiralnej. W czasie przej́scia chiralnego istnieje możliwość powstania obszarów,
w których kierunek kondensatu kwarkowego jest inny niż kierunek próżni, w zwia֒zku
z czym można oczekiwać wysta֒pienia silnych fluktuacji w stosunku liczby neutral-
nych i na ladowanych pionów. Symulowane krzywe przej́scia wa֒skich klastrów, neu-
tralnych lub na ladowanych pionów, przez g le֒boki kalorymetr wyraźnie różnia֒ sie֒ od
zwyk lych przypadków [20].

Na rys. 14 pokazano przyk lady krzywych przej́scia (suma sygna lu i t la), otrzymane
dla różnych egzotycznych obiektów, takich jak neutralne i na ladowane klastry DCC,
strangelety, Centaury i mieszane przypadki. Krzywe sa֒ suma֒ sygna lów od egzotycz-
nych obiektów i konwencjonalnie produkowanego t la. Sygna ly te wyraźnie różnia֒
sie֒ mie֒dzy soba֒, i od standardowych przypadków.

4. D lugożyciowe cza֒stki SUSY i magnetyczne monopole.

Charakterystyczna wielo-maksimowa struktura może powstać w wyniku przej́scia
przez materie֒ cie֒żkiej, d lugożyciowej cza֒stki, rozpadaja֒cej sie֒ lub oddzia lywuja֒cej
w sposób kaskadowy. Nie tylko strangelety, ale także inne stany, takie jak np.
ultra relatywistyczne miony, magnetyczne monopole, czy R-hadrony, przechodza֒ce
przez materie֒ i traca֒ce energie֒ w kolejnych aktach emisji lub oddzia lywań ja֒drowych
moga֒ być odpowiedzialne za niezwyk ly rozwój kaskad i mog lyby być rejestrowane
w g le֒bokich kalorymetrach typu CASTOR. Rozważania, przedstawione w pracach
[42, 43, 44] prowadza֒ do naste֒puja֒cych wniosków:

• Przekrój czynny na oddzia lywanie mionów z materia֒ wzrasta z energia֒, a
bremsstrahlung i emisja par sa֒ dominuja֒cymi procesami przy ultra wysokich
energiach. Te procesy moga֒ być źród lami produkuja֒cymi piki na krzywej
przej́scia mionu przez kalorymetr. Jednakże, d lugość radiacyjna mionów jest
zbyt d luga, aby wyt lumaczyć odleg lości mie֒dzy kolejnymi pikami, obserwowa-
nymi na krzywych przej́scia egzotycznych kaskad przez o lowiowe komory ekspe-
rymentu Pamir.

• Sk ladnikami R-hadronów, cza֒stek SUSY, sa֒ d lugożyciowe gluina, kwarki, anty-
kwarki i gluony. Stabilna sk ladowa R-hadronów (np. gluino) może być rezer-
wuarem energii kinetycznej, umożliwiaja֒cym R-hadronowi penetrować g le֒boko
w materie֒. Kolejne oddzia lywania, lub rozpady “zwyk lych” sk ladników mate-
rii (standardowych kwarków) inicjuja֒ rozwój sub-kaskad, powstaja֒cych kolejno
wzd luż trajektorii cza֒stki wioda֒cej i rzeźbia֒cych charakterystyczne struktury,
które mog lyby być obserwowane w grubych, pod lużnie segmentowanych kalo-
rymetrach, z cie֒żkim absorbentem.

• Bremsstrahlung może dominować przy przej́sciu relatywistycznych monopoli
magnetycznych przez materie֒. Straty energetyczne na bremsstrahlung sa֒ pro-
porcjonalne do 4-tej pote֒gi  ladunku magnetycznego i odwrotnie proporcjonalne
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EXOTIC EVENTS (signal + background) in comparison with HIJING
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Rysunek 14: Symulowane sygna ly, produkowane przez różne rodzaje przypadków. Poka-
zany jest depozyt energii w jednym sektorze (zawieraja֒cym egzotyczny obiekt) vs. numer
warstwy kalorymetru. Histogram pokazuje “zwyk ly” przypadek, generowany programem
HIJING [20].

do masy monopolu. Powoduje to, że w pewnych przypadkach d lugość radia-
cyjna monopolu jest wie֒ksza niż elektronu. W konsekwencji, pod lużny kszta lt
kaskady, produkowanej przez monopol, przechodza֒cy przez g le֒boki kalorymetr
móg lby być zupe lnie inny, aniżeli kszta lt kaskady, inicjowanej przez zwyk la֒
cza֒stke֒. Dla pewnych kombinacji  ladunku magnetycznego i masy monopolu,
cze֒stotliwość emisji fotonów w procesie bremsstrahlungu może być wystar-
czaja֒co rzadka, aby wyprodukować serie֒ rozdzielonych od siebie garbów, wi-
docznych wzd luż krzywej przej́scia. Średnia odleg lość mie֒dzy pikami, która֒
obserwujemy w egzotycznych kaskadach z promieniowania kosmicznego wy-
nosi oko lo 10 Xe. Taki obraz móg lby być produkowany przez bremsstrahlung,
gdyby promieniowanie pochodzi lo z obiektu o d lugości radiacyjnej oko lo 10
razy d luższej niż dla elektronu. Móg lby to być np. monopol magnetyczny z
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masa֒ Mmon ≃ 10 GeV i  ladunkiem magnetycznym g = 1 × 137/2 lub Mmon ≃
43 GeV and g = 2 × 137/2.

Spodziewamy sie֒, że również R-hadrony (w procesie kolejnych zderzeń nieelastycz-
nych), oraz monopole magnetyczne (w procesie bremsstrahlungu) be֒da֒ produkować cha-
rakterystyczne profile kaskad, rozwijaja֒cych sie֒ w g le֒bokich kalorymetrach z pod lużna֒
segmentacja֒. Proponujemy charakterystyczny wzór depozytu energii w detektorach
(szczególnie w g le֒bokich kalorymetrach), jako nowa֒ metode֒ detekcji R-hadronów i
monopoli magnetycznych. Rozwijane dotychczas dla LHC metody sa֒ ograniczone do
rejestracji na ladowanych R-hadronów i magnetycznych monopoli o ma lych pre֒dkościach.
Proponowana przez nas metoda mia laby zastosowanie również do rejestracji neutralnych
R-hadronów i relatywistycznych monopoli.

3.4.4 Testy prototypów kalorymetru CASTOR

Prototypy kalorymetru CASTOR zosta ly przetestowane na wia֒zkach elektronów, pionów
i mionów, z CERN-owskiego akceleratora SPS, w przedziale energii 20-350 GeV/c.

Pierwszy prototyp, elektromagnetycznej cze֒ści kalorymetru, zbudowalísmy i przete-
stowalísmy w 2003 roku [30], na wia֒zkach elektronów, w zakresie energii 20-200 GeV.
Prototyp sk lada l sie֒ z czterech modu lów, z których każdy obejmowa l 450 w ka֒cie azy-
mutalnym. Każdy sektor by l przek ladanka֒ 10-ciu p lyt wolframowych o grubości 5mm
i w lókien lub p lytek kwarcowych. Efektywna d lugość sektora z p lytkami kwarcowymi
wynosi la ∼ 0.83 Λint ∼ 23.7 X0. Testowalísmy kilka różnych opcji, w szczególności dwa
rodzaje powierzchni odbijaja֒cych w świat lowodach, dwa rodzaje fotopowielaczy (Hama-
matsu R374 i Philips XP2978) i dwa rodzaje fotodiod (Avalanche photodiodes APDs: Ha-
mamatsu S8148 i Advanced Photonic DUV), jako alternatywe֒ dla fotopowielaczy. Spraw-
dzalísmy możliwość zastosowania w kalorymetrze p lytek kwarcowych, zamiast w lókien
kwarcowych. Wyniki analizy pokaza ly dobra֒ liniowość sygna lu w ca lym badanym zakre-
sie energii oraz rozsa֒dna֒ wartość wzgle֒dnej energetycznej zdolności rozdzielczej zarówno
dla opcji z p lytkami kwarcowymi, jak i w lóknami.

Dla wszystkich konfiguracji, odpowiedź kalorymetru by la liniowa w funkcji energii. Na
rys. 15 pokazana jest średnia amplituda sygna lu, wyrażona w jednostkach kana lów ADC,
fitowana formu la֒:

ADC = a + b× E (16)

gdzie E jest energia֒ wyrażona֒ w GeV.
Rozdzielczość energetyczna֒ kalorymetru wyznaczalísmy z zależności znormalizowanej

szerokości amplitudy sygna lu, σ/E, od energii padaja֒cej wia֒zki elektronów E(GeV), fi-
tuja֒c punkty eksperymentalne przy pomocy dwóch różnych formu l:

σ/E = p0 + p1/
√
E (17)

σ/E = p0 ⊕ p1/
√
E ⊕ p2/E (18)
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Rysunek 15: Liniowość w sektorach: S1 - P lytka kwarcowa, Philips PMT (or APD2), S2
- W lókna kwarcowe, Philips PMT i J2 - W lókna kwarcowe, APD1. Sygna l z kalorymetru
wyrażony w kana lach ADC vs. energia elektronu w GeV [30].

gdzie ⊕ oznacza dodawanie kwadratów sk ladników.
Trzy cz lony w wyrażeniu (18) charakteryzuja֒ rozdzielczość energetyczna֒. Sta ly cz lon

p0, zwia֒zany ze zmianami wzmocnienia, na skutek wahań napie֒cia i temperatury, ogra-
nicza rozdzielczość przy wysokich energiach. Stochastyczny cz lon p1, pochodza֒cy od
wewne֒trznych fluktuacji kaskady wp lywa na statystyke֒ fotonów. Cz lon p2 określa wk lad
szumu.

Rozdzielczość energetyczna dla badanych opcji jest pokazana na rys. 16. General-
nie, obie formu ly zadowalaja֒co fituja֒ dane. Istotne jest, że sta ly cz lon p0 jest bliski
zera dla wszystkich opcji. Średni stochastyczny cz lon p1 ≃ 36% i 45 % dla sektorów S1
(p lytki kwarcowe) i S2 (w lókna kwarcowe) odpowiednio. To oznacza, że energia elektro-
magnetyczna, produkowana w LHC, w centralnych zderzeniach Pb+Pb (

√
s = 5.5 TeV)

i wpadaja֒ca do CASTOR-a (∼ 40 TeV zgodnie z przewidywaniami generatora HIJING)
be֒dzie mog la być mierzona z dok ladnościa֒ lepsza֒ niż 0.5 %. Egzotyczne obiekty, o energii
wyższej niż kilka TeV [29] be֒dzie można mierzyć z wystarczaja֒ca֒ precyzja֒.

Już testy pierwszego prototypu wypad ly pozytywnie i potwierdzi ly nasze oczekiwania,
że budowa takiego urza֒dzenia be֒dzie bardzo korzystnym uzupe lnieniem zespo lu detek-
torów dla eksperymentu CMS. Wnioski, wycia֒gnie֒te z analizy testów [30] zosta ly wyko-
rzystane przy wprowadzaniu pewnych zmian konstrukcyjnych przy budowie naste֒pnych
prototypów oraz ostatecznej wersji kalorymetru (w szczególności zasta֒pienie w lókien kwar-
cowych przez p lytki kwarcowe).

W testach drugiego prototypu, które przeprowadzilísmy w 2004 roku [31], na wia֒zkach
elektronów, pionów i mionów z akceleratora SPS w CERN-ie, zbadalísmy liniowość i roz-
dzielczość energetyczna֒ urza֒dzenia oraz zależność rozdzielczości od po lożenia punktu ude-
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Rysunek 16: Rozdzielczość energetyczna w sektorach: (a) S1 (Philips PMT), (b) S2
(Philips PMT), (c) J2 (APD1), (d) S1 (APD2). Pokazano fitowanie dwoma formu lami:
σ/E = p0 +p1/

√
E (linia cia֒g la); σ/E = p0⊕p1/

√
E⊕p2/E (czerwona linia przerywana).

Energia E wyrażona w GeV. Wskazane sa֒ średnie wartości σ/E, z dwóch fitowań [30].

rzenia cza֒stki na powierzchni sektora, przy zastosowaniu różnych rozwia֒zań dla urza֒dzeń
odczytuja֒cych. Jako fotodetektorów używalísmy 4 lub 6 Hamamatsu S8148 APDs oraz
dwóch różnych typów fotopowielaczy: Hamamatsu R7899 PMT i PMT FEU-187.

Jak oczekiwalísmy, wyznaczona szerokość kaskady hadronowej σHAD = 6.4 mm, by la
wyraźnie wie֒ksza od szerokości kaskady elektromagnetycznej, σEM = 1.7 mm.

Podstawowa֒ konkluzja֒ z testów II prototypu by lo danie preferencji semi-oktantowej
geometrii kalorymetru (odpowiadaja֒cej 16-stu sektorom, pokrywaja֒cym ca ly przedzia l
ka֒ta azymutalnego φ, zamiast proponowanego pierwotnie podzia lu na 8 sektorów).

Końcowe testy, wykonane na prototypie o ca lkowitej d lugości kalorymetru [77], po-
twierdzi ly, że charakterystyki kalorymetru spe lniaja֒ wymagania ża֒dane dla na lożonych
celów fizycznych. W szczególności, przy pomocy detektora CASTOR be֒dzie można
zobaczyć i zanalizować pod lużny profil kaskady, rozwijaja֒cej sie֒ w wyniku
przej́scia cza֒stki przez kalorymetr.
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3.4.5 Podsumowanie projektu CASTOR

CASTOR jest już w pe lni dzia laja֒cym detektorem. Pierwsze pomiary, wykonane przy
energiach

√
s = 7 TeV, 2.36 TeV and 0.9 TeV zderzaja֒cych sie֒ protonów, zosta ly zaprezen-

towane w 2011 roku [33]. Stwierdzono [33], że “CASTOR, dostarczaja֒c danych wysokiej
jakości spe lnia swoja֒ role֒. CASTOR, razem z innymi detektorami CMS-u, dzia laja֒cymi
w obszarze dużych rapidity (forward rapidity) jest uk ladem, obejmuja֒cym najwie֒kszy za-
kres rapidity wśród detektorów zastosowanych kiedykolwiek w eksperymentach akcelerato-
rowych.

3.5 Szukanie egzotycznych stanów materii w eksperymencie

ALICE

Rys. 17 pokazuje rozk lad pseudorapidity strangeletów oraz innych produktów rozpadu
firebala Centaur, generowanego dla T = 300 MeV, i ∆yfb = 1.5. Schematycznie jest
pokazana geometryczna akceptancja tych detektorów ALICE [75], które mog lyby być
wykorzystane do szukania zjawisk typu Centaur.

Rysunek 17: Rozk lad pseu-
dorapidity strangeletów i
innych produktów rozpadu
firebala Centaur, genero-
wany programem CNGEN,
w zderzeniach Pb+Pb
przy

√
sNN = 5.5 TeV.

Zaznaczono schematycznie
geometryczna֒ akceptancje֒
niektórych detektorów
ALICE [42, 43].

3.5.1 Przypadki typu Centaur

Przypadki typu CENTAUR moga֒ być szukane w eksperymentach na LHC poprzez ba-
danie ekstremalnych fluktuacji w stosunku sk ladowej elektromagnetycznej do hadronowej,
krotności, pe֒dzie poprzecznym produkowanych cza֒stek. Najlepszymi metodami, wolnymi
od przepowiedni modeli, by loby szukanie tych zjawisk poprzez badanie takich samych ob-
serwabli, jakie sa֒ używane w eksperymentach z promieniowaniem kosmicznym. Niektóre
detektory ALICE, takie jak Forward Multiplicity Detectors (FMD), Photon Multiplicity
Detectors (PMD), Zero Degree Calorimeters (ZDCs) oraz centralne detektory (TPC, ITS)
nadawa ly by sie֒ do naste֒puja֒cych badań:

• FMD - fluktuacje krotności.
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• PMD - fluctuacje sk ladowej fotonowej i hadronowej.

Punktem startowym mog loby być badanie diagramów: Nveto vs. Nveto/Npresh i Nh
vs. Nh/(Nh + Nph), gdzie Nveto i Npresh sa֒ liczbami klastrów w p laszczyznach
“veto” i “preshower” detektora PMD, a Nh i Nph liczbami klastrów zidentyfikowa-
nych odpowiednio jako klastry hadronowe i fotonowe.

Oczekujemy, że dla Centaurów Nh/(Nh + Nph) ≃ 1 i Nh jest duże, a dla anty-
Centaurów Nh/(Nh + Nph) ≃ 0 i Nh jest bliskie zera. Zarówno Centaury, jak i
anty-Centaury powinny sie֒ wie֒c znajdować na diagramie daleko od zwyk lych przy-
padków, zgrupowanych wokó l Nh/(Nh +Nph) ≃ 0.5.

• Detektory centralne - przypadki bogate w bariony.

Proponujemy badać diagramy, pokazuja֒ce liczbe֒ protonów i anty-protonów Npr vs.
Npr/Ntot, gdzie Ntot jest ca lkowita֒ krotnościa֒ przypadku oraz (Npr + NK) vs.
(Npr +NK)/Ntot gdzie NK jest liczba֒ kaonów.

Lewy panel rysunku rys. 18, pokazuje, że zwyk le przypadki sa֒ zgrupowane wokó l
Nh/(Nh+Nph) ≃ 0.5. Centaurów należy szukać w prawym górnym rogu diagramu, tam
gdzie Nh/(Nh + Nph) ≃ 1 i Nh jest duże. Anty-Centaury powinny być ulokowane na
dolnym, lewym rogu diagramu, tam gdzie Nh/(Nh + Nph) ≃ 0 i Nh jest ma le, bliskie
zeru.

Centralne detektory ALICE (TPC i ITS) umożliwiaja֒ detekcja֒ i identyfikacje֒ cza֒stek
na ladowanych w centralnym obszarze rapidity - 1.5 < η < 1.5 (|η| < 0.9 dla śladów w
TPC o pe lnej d lugości).

Jeśli Centaur jest wynikiem rozpadu barionowego firebala (z silnym t lumieniem pro-
dukcji mezonów) to można go zarejestrować poprzez identyfikacja֒ barionów. Jak poka-
zuje prawy panel na rys. 18, Centaurów należy szukać w prawym, górnym rogu diagramu,
pokazuja֒cego liczbe֒ protonów i anty-protonów, Npr, w funkcji stosunku protonów i anty-
protonów do ca lkowitej krotności Npr/Ntot. Zwyk le przypadki, generowane programem
Pythia, characteryzuja֒ sie֒ ma la֒ wartościa֒ Npr oraz Npr/Ntot < 0.5 [42, 43].

3.5.2 Silnie penetruja֒ca sk ladowa

Silnie penetruja֒ca sk ladowa, niezależnie of jej pochodzenia (strangelety, monopole
magnetyczne, R-hadrony lub inne egzotyczne obiekty) w zasadzie powinna być szukana
metoda֒ badania pod lużnych profili kaskad, rozwijaja֒cych sie֒ w g le֒bokich kalorymetrach
z pod lużna֒ segmentacja֒. Należy jednak wzia֒ć pod uwage֒ również inne metody i inne
detektory. Nasze rozważania, przeprowadzone w pracach [42, 43, 44] wskazuja֒ na pewne
możliwości szukania takich obiektów również w detektorach innych eksperymentów na
LHC, szczególności eksperymentu ALICE.

• Strangeletów, które by lyby wyprodukowane w midrapidity można szukać w cen-
tralnych detektorach eksperymentu ALICE, poprzez ich przewidywane, charaktery-
styczne sposoby rozpadu.
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Rysunek 18: Lewy panel: Liczba na ladowanych hadronów Nh w p laszczyźnie VETO vs.
Nh/(Nh+Nph), gdzie Nph jest liczba֒ klastrów fotonowych w p laszczyźnie “preshower”
detektora PMD. Prawy panel: liczba na ladowanych pionów Nπ vs. a) liczba protonów i
anty-protonów Npr (lewy rysunek); b) liczba protonów, anty-protonów i na ladowanych
kaonów (prawy rysunek). Cza֒stki by ly generowane programem Pythia, w zderzeniach pp,√
s = 7 [42, 43].

• Strangeletów wyprodukowanych poza centralnym obszarem rapidity, pochodza֒cych
z rozpadu firebala dziwnej materii kwarkowej należy szukać w centralnych zderze-
niach ja֒dro-ja֒dro, w g lebokich kalorymetrach z drobna֒ segmentacja֒, typu CASTOR.
Sygnatura֒ jest tu charakterystyczny wzór depozytu energii: d lugość kaskady znacz-
nie przewyższaja֒ca d lugość zwyk lych kaskad hadronowych, s labe poch lanianie i wie-
logarbna struktura [26, 29].

• Strangelety, wyprodukowane w obszarze fragmentacji, droga֒ modyfikacji materii
spektatorowej [78], mog lyby być szukane w oddzia lywaniach peryferycznych ja֒dro-
ja֒dro, w kalorymetrach ZDC (Zero Degree Calorimeters) eksperymentów ALICE,
CMS, ATLAS, metoda֒ badania nierównowagi (imbalance) depozytu energii w po-
szczególnych modu lach (towers) kalorymetrów oraz mie֒dzy poszczególnymi kalory-
metrami.

W ogólności, strangelety oraz inne z lożone obiekty, leca֒ce pod ma lymi ka֒tami, w za-
kresie akceptancji kalorymetrów ZDC, powinny produkować wysokie sygna ly, wyższe niż
oczekiwane ze znajomości wartości parametru zderzenia, wyznaczonego innymi metodami.
Do szukania silnie penetruja֒cych obiektów ta֒ metoda֒, najbardziej stosowne wydaja֒ sie֒ być
ZDC kalorymetry eksperymentu ALICE. Po pierwsze, sa֒ ustawione w mniejszej odleg lości
(∼ 116 m) od punktu zderzenia wia֒zek (IP) niż np. kalorymetry CMS-u (∼ 140 m), co
jest korzystne w przypadku krótko-życiowych strangeletów. Oprócz tego, ALICE ma dwa
protonowe (P1ZDC i P2ZDC) i dwa neutronowe (N1ZDC i N2ZDC) kalorymetry, umiesz-
czone po obu stronach punktu zderzenia wia֒zek. W normalnym przypadku, powinien być
sta ly stosunek sygna lów od spektatorów neutronowych i protonowych. Odchylenie od
tego stosunku może oznaczać strangelet. Oprócz tego, ZDC kalorymetry eksperymentu
ALICE sa֒ podzielone na 4 modu ly (towers), co pozwoli bardziej precyzyjnie zlokalizować
strangelet i odróżnić go od “zwyk lych” sygna lów.
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W pracy [42] zaproponowalísmy proste charakterystyki, takie jak np. diagramy, po-
kazuja֒ce wartość sumy sygna lów w neutronowym lub protonowym ZDC kalorymetrze w
funkcji stosunku sygna lów w indywidualnych modu lach (towers) do tej sumy. W zwyk lych
przypadkach ten stosunek jest zawsze ma ly (mniejszy niż 0.2 dla zderzeń Pb+Pb genero-
wanych przy pomocy programu HIJING) Znalezienie przypadku z wartościa֒ tego stosunku
bliska֒ jedności mog loby wskazywać na produkcje֒ egzotycznego obiektu. Przyk ladem innej
charakterystyki jest diagram, pokazuja֒cy sygna l z ca lego, neutronowego N1ZDC w funkcji
sygna lów z czterech indywidualnych modu lów (towers) kalorymetru [42].

3.5.3 Przypadki pierścieniowe jako możliwy sygna l emisji gluonów Czeren-
kowa

Fotony Czerenkowa i fale Macha sa֒ znanymi w fizyce efektami kolektywnymi. Pomys l, że
w analogii do si l elektromagnetycznych, oddzia lywania silne mog lyby indukować podobne
efekty kolektywne, narodzi l sie֒ dawno temu, w naste֒pstwie zaobserwowania w ekspe-
rymentach z promieniowaniem kosmicznym tzw. pierścieniowych przypadków (ring-like
events). Idea ta jest obecnie intensywnie rozwijana przez I. Dremina i innych fizyków
[79].

Badanie w lasności środowiska wyprodukowanego w zderzeniach ja֒der ultra relatywi-
stycznych energii jest ważnym zadaniem. Oprócz takich metod jak np. badanie t lumienia
jetów, eliptycznego przep lywu (elliptic flow), czy t lumienia dużego pe֒du poprzecznego
cza֒stek, również zjawisko emisji gluonów Czerenkowa zosta lo zaproponowane jako narze֒dzie
diagnostyczne partonowych cech materii [79]. Aby poprzeć ten pomys l [43, 44], do-
dalísmy do listy kosmicznych “pierścieniowych” przypadków, nasze rodziny, znalezione
na filmach rentgenowskich z g le֒bokiej, o lowiowej komory eksperymentu Pamir [2]. W na-
szych przypadkach, dwu-maksimowa struktura by la zaobserwowana zarówno w rozk ladach
lateralnych (pseudorapidity), jak i rozk ladach pe֒du poprzecznego, zarówno sk ladowej
fotonowej, jak i hadronowej. Sumaryczny rozk lad lateralny dla czterech rodzin poka-
zuje rys. 19. Drugie maksimum, obserwowane przy mniejszym pseudorapidity, w sk lad
którego wchodza֒ cza֒stki z wyższymi pe֒dami poprzecznymi mog loby być utworzone w wy-
niku emisji gluonów Czerenkowa. W tym przypadku, zgodnie z naszymi oczekiwaniami,
wspó lczynnik za lamania jest bliski jedności, n = 1/cos(θCh) ≈ 1.0000015, co wskazuje na
wysoka֒ przeźroczystość (transparency) ja֒drowa֒ przy tak wysokich energiach. Pierwsze
maksimum, obserwowane w obszarze wyższego pseudorapidity (obszar wprzód) mog loby
być wynikiem zwyk lej fragmentacji jetu.

Jak widać z rys. 19, aby zobaczyć obydwa piki, należy badać rozk lady pseudorapidity
w szerokim przedziale (∆η ≈ 5). Oczekujemy, że w eksperymencie ALICE be֒dzie możliwe
przeprowadzenie takich badań przy pomocy detektorów FMD+ITS+TPC [42, 43].

4 PODSUMOWANIE

Wynikiem mojej wieloletniej pracy jest zaproponowanie i opracowanie niekonwencjo-
nalnych sygnatur do poszukiwania nowych stanów materii. Pomys ly, na których zosta ly
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Rysunek 19: Rozk lad lateralny kaskad fotonowych i hadronowych dla czterech rodzin,
znalezionych w g le֒bokiej komorze o lowiowej eksperymentu Pamir. Górny, lewy panel
pokazuje tzw. target diagram w p laszczyźnie wspó lrze֒dnych X, Y, prostopad lej do osi
zderzenia [43].

oparte zaproponowane metodyczne rozwia֒zania zosta ly zainspirowane przez wyniki eks-
perymentalne, ale popieraja֒ je również argumenty natury teoretycznej. Zosta l zapro-
jektowany, przetestowany na prototypach, zbudowany i zainstalowany, jako dodatkowy
detektor eksperymentu CMS, unikalny kalorymetr CASTOR. Jest on dedykowany szuka-
niu egzotycznych stanów materii na zderzaczu LHC, przy pomocy zaproponowanej nowej
sygnatury, tj. wzoru depozytu energii. CASTOR be֒dzie też s luży l do badania innych
aspektów tzw. fizyki “wprzód”. Zosta ly wskazane możliwości szukania nowych stanów
materii, oparte na niestandardowych sygnaturach, również w innych eksperymentach na
akceleratorze LHC, w szczególności w eksperymencie ALICE.
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Proc. 26th Intern. Cosmic Ray Conf. (ICRC 99), Salt Lake City, UT, 1999, Vol. 2,
p. 424-427; hep-ph/9908210;
“Formation of Centauro in Pb+Pb Collisions at the LHC and their Identification
in the ALICE Experiment”,
A. L. S. Angelis...E.G ladysz-Dziaduś...et al.,
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J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 28 (2002) 1937;
“Formation of Centauro in Pb+Pb Collisions and their Detection with the Castor
Detector of CMS”,
A. L. S. Angelis...E. G ladysz-Dziaduś...et al.,
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