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1 Dane Osobowe

1.1 Imię i nazwisko

Radosław Ryblewski

1.2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem
nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu
rozprawy doktorskiej

2012 Dyplom doktora nauk fizycznych (z wyróżnieniem),
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków,
Tytuł rozprawy doktorskiej: Collective phenomena in the early stages
of relativistic heavy-ion collisions (Zjawiska kolektywne we wczesnych
chwilach relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów),
promotor: prof. dr hab. Wojciech Florkowski.

2008 Dyplom magistra fizyki,
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce,
Tytuł pracy magisterskiej: Hydrodynamika poprzecznie stermalizowa-
nych cząstek masywnych w relatywistycznych zderzeniach ciężkich jo-
nów,
promotor: prof. dr hab. Wojciech Florkowski.

1.3 Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach
naukowych

06/2012-obecnie adiunkt, Zakład Teorii Struktury Materii, Instytut Fi-
zyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

09/2013-08/2014 stażysta podoktorski, Wydział Fizyki, Uniwersytet
Stanowy w Kent, Kent, Ohio, Stany Zjednoczone.

03/2012-06/2012 asystent, Zakład Teorii Struktury Materii, Instytut Fi-
zyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

10/2008-03/2012 doktorant, Międzynarodowe Studium Doktoranckie, In-
stytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
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2 Osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę
postępowania habilitacyjnego

2.1 Tytuł osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe, wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), wskazuję jednotema-
tyczny cykl 12 publikacji [H1-H12] zatytułowany:

Rola i opis nierównowagowej dynamiki materii w
relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów

2.2 Publikacje naukowe będące podstawą osiągnięcia
naukowego

[H1] R. Ryblewski, W. Florkowski,
Equilibration of anisotropic quark-gluon plasma produced by decays of
color flux tubes,
Physical Review D 88 (2013) 3, 034028
(IF5. letni = 4.046, liczba cytowań: 8).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części rachun-
ków analitycznych, napisaniu pełnej wersji programu rozwiązującego
równania ewolucji dla pól i cząstek, wykonaniu wszystkich symulacji
numerycznych oraz częściowym spisaniu wyników. Mój udział oce-
niam na 60%.

[H2] R. Ryblewski,
Thermalization of parton spectra in the colour-flux-tube model,
Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics 43 (2016) 9,
095102
(IF5. letni = brak, liczba cytowań: 0).

[H3] W. Florkowski, R. Ryblewski, M. Strickland,
Anisotropic hydrodynamics for rapidly expanding systems,
Nuclear Physics A 916 (2013), 249-259
(IF5. letni = 1.774, liczba cytowań: 41).
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sprawdzeniu rachun-
ków analitycznych, przygotowaniu programu rozwiązującego równa-
nia kinetyczne i hydrodynamiczne, wykonaniu wszystkich symulacji
numerycznych oraz częściowym spisaniu wyników. Mój udział oce-
niam na 50%.

[H4] W. Florkowski, R. Ryblewski, M. Strickland,
Testing viscous and anisotropic hydrodynamics in an exactly solvable
case,
Physical Review C 88 (2013) 2, 024903
(IF5. letni = 3.551, liczba cytowań: 54).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części ra-
chunków analitycznych, wykonaniu wszystkich symulacji numerycz-
nych oraz częściowym spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 50%.

[H5] W. Florkowski, E. Maksymiuk, R. Ryblewski, M. Strickland,
Exact solution of the (0+1)-dimensional Boltzmann equation for a
massive gas,
Physical Review C 89 (2014) 5, 054908
(IF5. letni = 3.439, liczba cytowań: 27).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu ogólnej
koncepcji pracy, wykonaniu części rachunków analitycznych, konsul-
tacji pisania kodu numerycznego rozwiązującego równania transpor-
tu, sprawdzeniu i korekcie rezultatów numerycznych oraz częściowym
spisaniu wyników. Mój udział oceniam na 35%.

[H6] G. S. Denicol, W. Florkowski, R. Ryblewski, M. Strickland,
Shear-bulk coupling in nonconformal hydrodynamics,
Physical Review C 90 (2014) 4, 044905
(IF5. letni = 3.439, liczba cytowań: 21).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu rachunków
analitycznych dotyczących hydrodynamiki anizotropowej, napisaniu
wszystkich programów numerycznych, wykonaniu wszystkich symu-
lacji numerycznych oraz częściowym spisaniu pracy. Mój udział oce-
niam na 50%.

[H7] A. Jaiswal, R. Ryblewski, M. Strickland,
Transport coefficients for bulk viscous evolution in the relaxation-time
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approximation,
Physical Review C 90 (2014) 4, 044908
(IF5. letni = 3.439, liczba cytowań: 15).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu ogólnej
koncepcji pracy, wykonaniu rachunków analitycznych dotyczących hy-
drodynamiki anizotropowej, napisaniu wszystkich kodów numerycz-
nych, przeprowadzeniu wszystkich symulacji numerycznych oraz czę-
ściowym spisaniu wyników. Mój udział oceniam na 55%.

[H8] W. Florkowski, A. Jaiswal, E. Maksymiuk, R. Ryblewski, M. Stric-
kland,
Relativistic quantum transport coefficients for second-order viscous
hydrodynamics,
Physical Review C 91 (2015) 5, 054907
(IF5. letni = 3.057, liczba cytowań: 8).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu jej ogólnej
koncepcji, wykonaniu części rachunków analitycznych (w tym współ-
czynników kinetycznych), napisaniu kodu numerycznego rozwiązują-
cego równania ewolucji, sprawdzeniu rezultatów numerycznych oraz
częściowym spisaniu rezultatów. Mój udział oceniam na 50%.

[H9] R. Ryblewski, M. Strickland,
Dilepton production from the quark-gluon plasma using (3+1)-dimensional
anisotropic dissipative hydrodynamics,
Physical Review D 92 (2015) 2, 025026
(IF5. letni = 3.805, liczba cytowań: 5).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncep-
cji pracy, wykonaniu wszystkich rachunków analitycznych, napisaniu
programu numerycznego wyznaczającego ewolucję QGP w (3+1) wy-
miarach w ramach równań hydrodynamiki anizotropowej oraz wyzna-
czającego widma dileptonów w oparciu o ewolucję ośrodka oraz tempo
produkcji, wykonaniu symulacji numerycznych oraz częściowym spi-
saniu wyników. Mój udział oceniam na 80%.

[H10] L. Bhattacharya, R. Ryblewski, M. Strickland,
Photon production from a nonequilibrium quark-gluon plasma,
Physical Review D 93 (2016) 6, 065005
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(IF5. letni = brak, liczba cytowań: 0).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu kodu nu-
merycznego rozwiązującego równania hydrodynamiki anizotropowej
(aHydro) oraz modyfikacji kodu numerycznego hydrodynamiki cie-
czy lepkiej (AZHYDRO) w celu porównania wyników, sprawdzeniu
rachunków analitycznych i symulacji numerycznych oraz częściowym
spisaniu rezultatów. Mój udział oceniam na 40%.

[H11] B. Krouppa, R. Ryblewski, M. Strickland,
Bottomonia suppression in 2.76 TeV Pb-Pb collisions,
Physical Review C 92 (2015) 6, 061901
(IF5. letni = 3.057, liczba cytowań: 1).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu koncep-
cji pracy, koordynacji, konsultacji oraz sprawdzeniu rachunków nume-
rycznych, dostarczeniu i modyfikacji kodu numerycznego rozwiązują-
cego równania hydrodynamiki anizotropowej, oraz częściowym spisa-
niu pracy. Mój udział oceniam na 40%.

[H12] W. Florkowski, R. Ryblewski, M. Strickland,
Chromoelectric oscillations in a dynamically evolving anisotropic back-
ground,
Physical Review D 86 (2012) 8, 085023
(IF5. letni = 4.170, liczba cytowań: 12).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części rachun-
ków analitycznych, przygotowaniu programu rozwiązującego równa-
nia ewolucji hydrodynamiki anizotropowej oraz równania ewolucji po-
la kolorowego, wykonaniu wszystkich symulacji numerycznych oraz
częściowym spisaniu wyników. Mój udział oceniam na 60%.

2.2.1 Procentowy udział współautorów w pracach [H1-H12]

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
L. Bhattacharya 30
G.S. Denicol 20
W. Florkowski 40 25 25 15 10 10 20
A. Jaiswal 30 20
B. Krouppa 25
E. Maksymiuk 35 10
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R. Ryblewski 60 100 50 50 35 50 55 50 80 40 40 60
M. Strickland 25 25 15 20 15 10 20 30 35 20

2.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągnię-
tych wyników wraz z omówieniem ich ewentualne-
go wykorzystania.

2.3.1 Cel naukowy cyklu prac

Głównym celem prezentowanego cyklu prac było określenie roli wczesnych
silnie nierównowagowych etapów ewolucji materii produkowanej w skraj-

nie relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów w procesie zrozumienia wła-
sności oddziaływań silnych oraz znalezienie formalizmów hydrodynamicznych
odpowiednich do opisu tychże etapów.

W ramach realizacji powyższego celu przeprowadzono analizę następują-
cych zagadnień:

• Badanie tempa produkcji, termalizacji oraz hydrodynamizacji materii
produkowanej w zderzeniach ciężkich jonów w ramach modelu tub ko-
lorowych (zob. Rozdział 2.3.5).

• Opracowanie narzędzi do testowania precyzji różnych formalizmów hy-
drodynamicznych w opisie nierównowagowych etapów ewolucji materii
w zderzeniach ciężkich jonów (zob. Rozdział 2.3.6).

• Wyznaczenie właściwej postaci współczynników transportu w hydro-
dynamice cieczy lepkiej drugiego rzędu oraz zbadanie ich roli w opisie
poprawek dysypatywnych (zob. Rozdział 2.3.7).

• Określenie wpływu anizotropii w przestrzeni pędu na obserwable mie-
rzone w zderzeniach ciężkich jonów (zob. Rozdział 2.3.8).

W Rozdziałach 2.3.4–2.3.8 przedstawiono szczegółową prezentację aktu-
alnego stanu wiedzy w ramach powyższych zagadnień oraz motywowane nią
główne cele i osiągnięcia prac [H1-H12]. Rozdział 2.3.9 zawiera szczegółowy
opis prac [H1-H12].
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2.3.2 Wykaz skrótów

AdS/CFT - Anti–de Sitter/conformal field theory
BE - Boltzmann equation
BNL - Brookhaven National Laboratory
CE - Chapmann–Enskog
CERN - European Organization for Nuclear Research
CGC - color glass condensate
DIS - deep inelastic scattering
DNMR - Denicol–Niemi–Molnar–Rischke
EKT - effective kinetic theory
EOS - equation of state
HIC - heavy-ion collisions
IS - Israel–Stewart
LHC - Large Hadron Collider
lQCD - lattice QCD
LTE - local thermal equilibrium
NS - Navier–Stokes
QCD - quantum chromodynamics
QGP - quark-gluon plasma
RHIC - Relativistic Heavy-Ion Collider
RS - Romatschke–Strickland
RTA - relaxation-time approximation
SLAC - Stanford Linear Accelerator Center
SPS - Super Proton Synchrotron
sQGP - strongly-interacting QGP
wQGP - weakly-interacting QGP

2.3.3 Notacja

√
sNN - energia zderzenia w układzie środka masy

gµν - tensor metryczny, gµν = diag(1,−1,−1,−1)
xµ - współrzędne czasoprzestrzenne, xµ = (t, x, y, z)
pµ - czteropęd, pµ = (Ep, pT sinφp, pT cosφp, pL)
uµ - czteroprędkość, uµ = γ(1, vx, vy, vz)
τ - czas własny, τ =

√
t2 − z2

τ0 - początkowy czas własny ewolucji hydrodynamicznej
τeq - czas relaksacji RTA
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τπ, τΠ - czasy relaksacji dla poprawek πµν oraz Π
Qs - skala saturacji
ΛQCD - skala QCD
α - stała struktury subtelnej
αs - stała sprzężenia oddziaływań silnych
g - parametr sprzężenia oddziaływań silnych, g =

√
4παs

η - lepkość dynamiczna, η̄ = η/s
ζ - lepkość objętościowa
m - masa kwazicząstek
T - temperatura
P, PL, PT - ciśnienie równowagowe, ciśnienie podłużne, ciśnienie poprzeczne
s - gęstość entropii
n - gęstość cząstek
ε - gęstość energii
cs - prędkość dźwięku
f(x, p) - jednocząstkowa funkcja rozkładu w przestrzeni fazowej
ξ - parametr anizotropii (RS)
λ - skala pędu poprzecznego (RS)
∆µν - operator rzutujący, ∆µν ≡ gµν − uµuν
∇µ - zrzutowany gradient, ∇µ ≡ ∆µν∂ν
A〈µν〉 ≡ ∆µν

αβA
αβ - operator symetryzujący, ∆µν

αβ ≡ (∆µ
α∆ν

β + ∆µ
β∆ν

α)/2−∆µν∆αβ/3
θ - skalar ekspansji θ ≡ ∇µu

µ

T µν - tensor energii-pędu
πµν - tensor naprężeń (ang. shear tensor), πµν ≡ T 〈µν〉

Π - poprawka izotropowa do P (ang. bulk pressure),
Π ≡ − (P + ∆µνT

µν/3)
ωµν - tensor wirowości, ωµν ≡ (∇µuν −∇νuµ)/2
σµν - tensor ścinania, σµν ≡ ∇〈µuν〉
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2.3.4 Wprowadzenie

J ednym z najistotniejszych odkryć fizyki współczesnej było potwierdzenie
w eksperymentach głęboko nieelastycznego rozpraszania (DIS) elektronów

na protonach w 1969 roku w SLAC, sugerowanej przez Feynmanna, parto-
nowej struktury hadronów. Obserwacja ta nieodwracalnie zrewolucjonizowa-
ła fizykę wysokich energii otwierając drogę do ugruntowania chromodynamiki
kwantowej (QCD) jako podstawowej teorii oddziaływań silnych i kluczowej
części Modelu Standardowego fizyki cząstek. Chromodynamika kwantowa nie
tylko w naturalny sposób tłumaczyła budowę hadronów w granicy niskich
energii jako stanów związanych partonów (kwarków i gluonów), odwołując
się do zjawiska tzw. uwięzienia, lecz również przewidywała istnienie nowych
zjawisk w granicy wysokich energii, w tym asymptotycznej swobody, za któ-
rą w 2004 roku Gross, Politzer i Wilczek zostali wyróżnieni Nagrodą
Nobla. Zgodnie z ich teorią w granicy wysokich temperatur i/lub gęstości
oddziaływania pomiędzy partonami stają się arbitralnie słabe a kwarki i glu-
ony mogą być rozpatrywane jako właściwe stopnie swobody. Uważa się, że
ten nowy stan materii, określany jako plazma kwarkowo-gluonowa (QGP) 1,
mógł istnieć we wczesnym Wszechświecie, gdzie temperatury przekraczały
milion razy temperaturę w centrum Słońca, a także nadal istnieje w rdze-
niach gwiazd neutronowych, gdzie gęstości energii dziesięciokrotnie przekra-
czają gęstość energii protonu.

Istnienie zjawisk uwięzienia i asymptotycznej swobody w ramach QCD
zrodziło szereg spekulacji na temat jej diagramu fazowego. Podczas gdy wła-
sności fizyczne QGP w zasadzie mogą być określone teoretycznie w ramach
QCD przy użyciu np. rachunków QCD na siatkach (lQCD), ich eksperymen-
talna weryfikacja w systematyczny i kontrolowany sposób jest dużo bardziej
skomplikowana. W latach 80. XX wieku, wraz z budową nowoczesnych akcele-
ratorów, pojawiła się hipoteza, że wytworzenie QGP jest możliwe w skrajnie
relatywistycznych zderzeniach jąder pierwiastków ciężkich, gdzie produkowa-
na materia ma szansę osiągnąć granicę termodynamiczną. Szereg pośrednich
wskazówek wytworzenia “nowego stanu materii” obserwowano już na akce-
leratorze SPS w CERN, jednak dopiero systematyczny program badań po
2000 roku na zderzaczach RHIC w BNL oraz LHC w CERN ilościowo po-
twierdził te obserwacje. Obecnie ogromna większość danych zgromadzonych
w tych eksperymentach w szerokim zakresie energii (

√
sNN ≈ 1−104 GeV/c)

potwierdza wytworzenie QGP. Precyzyjne wyznaczenie jej własności fizycz-
nych jest aktualnie obiektem intensywnych badań teoretycznych.

1W tym kontekście powszechnie używanym skrótem jest również wQGP (ang. weakly-
coupled QGP).
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2.3.5 Produkcja, termalizacja i hydrodynamizacja materii
we wczesnych fazach zderzeń ciężkich jonów ([H1-H2])

Badanie własności fizycznych QGP w zderzeniach ciężkich jonów (HIC)
komplikuje fakt, że informacja na temat jej czasoprzestrzennej ewolucji

jest dostępna jedynie pośrednio poprzez pomiar czteropędu cząstek w stanie
końcowym, gdy materia jest zimna i praktycznie nieoddziałująca. Aby więc
zrozumieć dynamikę QGP wymagane jest precyzyjne modelowanie wszyst-
kich etapów ewolucji materii w zderzeniu, w szczególności wczesnej fazy nie-
równowagowej poprzedzającej “właściwą” fazę QGP. Zakładając jednak, że
materia ta w krótkim czasie osiąga stan relatywnie bliski stanowi lokalnej
równowagi termodynamicznej (LTE), a oddziaływania są na tyle silne by ten
stan podtrzymać, jej dalsza ewolucja w zakresie miękkich modów może być
opisywana w ramach “standardowej” 2 relatywistycznej dysypatywnej mecha-
niki płynów, określanej potocznie jako relatywistyczna hydrodynamika cieczy
lepkiej. Główną zaletą takiego postępowania jest zastąpienie, w ogólności
bardzo skomplikowanego, opisu mikroskopowego układu wielu cząstek oraz
pól opisem efektywnym opartym na kilku zmiennych makroskopowych speł-
niających m.in. równania wynikające z podstawowych praw zachowania. W
ten sposób informacja dotycząca dynamiki układu na poziomie mikroskopo-
wym sprowadza się do wiedzy na temat jego własności termodynamicznych
zakodowanych w równaniu stanu (EOS) oraz zjawisk dysypatywnych scha-
rakteryzowanych przez współczynniki transportu.

Szczegółowa analiza danych eksperymentalnych na RHIC i LHC doty-
czących korelacji i fluktuacji mierzonych cząstek sugeruje, że, wbrew wcze-
śniejszym oczekiwaniom, wytworzona materia w rzeczywistości jest układem
silnie sprzężonym (sQGP), którego ekspansja przebiega w sposób kolektyw-
ny (hydrodynamiczny) od wczesnych chwil po zderzeniu (τh� 1 fm/c). W
tym kontekście kluczowym zagadnieniem jest zrozumienie mechanizmów pro-
dukcji materii oraz towarzyszących im procesów termalizacji 3 na wczesnych
etapach zderzenia. Wiedza ta jest bowiem niezbędna by stwierdzić czy i w ja-
ki sposób wyprodukowana materia w tak krótkim czasie podlega termalizacji,
a w związku z tym czy i w którym momencie ewolucji opis hydrodynamiczny
jest uzasadniony.

2Przymiotnik “standardowa” w tym kontekście oznacza dysypatywne formalizmy hy-
drodynamiczne oparte na założeniu bliskości badanych stanów do stanu LTE. Określane
są one również jako hydrodynamiki cieczy lepkiej. Jak pokazuje przykład hydrodynamiki
anizotropowej [1–11] warunek ten nie jest warunkiem koniecznym skonstruowania konsy-
stentnego dysypatywnego formalizmu hydrodynamicznego.
3Termalizacja układu rozumiana jest jako osiągnięcie przez układ stanu bardzo bliskie-

go do LTE.
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W praktyce wczesna termalizacja wydaje się trudna do zrozumienia na
poziomie mikroskopowym, co w świetle sukcesów wczesnego opisu hydrody-
namicznego prowadzi do paradoksu określanego jako zagadka wczesnej ter-
malizacji i stanowi jeden z najistotniejszych problemów fizyki HIC ostatniej
dekady. W ramach modeli HIC uwzględniających we wczesnych chwilach ewo-
lucji obecność silnych pól kolorowych wyprodukowana materia jest począt-
kowo lokalnie silnie anizotropowa w przestrzeni pędów co powoduje, że ci-
śnienie podłużne jest znacznie mniejsze niż ciśnienie poprzeczne (PL � PT ) 4

[12–15]. Co więcej, nawet gdyby materia ta została wyprodukowana już w
stanie LTE bardzo szybka ekspansja układu we wczesnych chwilach ewolu-
cji w kierunku podłużnym w połączeniu ze stosunkowo wolną ekspansją w
kierunku poprzecznym powoduje generowanie znacznych poprawek dysypa-
tywnych, które szybko wyprowadzają układ daleko poza stan LTE [16].

W związku z powyższym jeszcze do niedawna szybka termalizacja w
HIC była tłumaczona wyłącznie eksponencjalnym wzrostem niestabilności w
ośrodku anizotropowym 5 [17–22]. Niemniej, w ostatnim czasie można zauwa-
żyć istotny postęp w tym zakresie. Z uwagi na nieperturbacyjny charakter od-
działywań w sQGP coraz większym zainteresowaniem cieszą się modele HIC
wykorzystujące korespondencję AdS/CFT Maldaceny [23], których wyniki
wskazują, że termalizacja nie tylko nie jest konieczna do stosowania opisu hy-
drodynamicznego, lecz również prawdopodobnie wogóle nie jest realizowana
w HIC [24–27]. Wyniki te wskazują, że zamiast termalizacji wystarczające
jest osiągnięcie stanu określanego przez Hellera et al. jako hydrodynamiza-
cja układu [25], w którym obserwowane odstępstwa od stanu LTE są dobrze
opisywane przez hydrodynamikę cieczy lepkiej w ramach poprawek dysypa-
tywnych.

W granicy wysokich energii wczesne fazy ewolucji materii w HIC mo-
gą być również opisywane przy użyciu modeli opartych na efektach satu-
racji [28, 29] takich jak model kondensatu szkła kolorowego (CGC) [30–32]
oraz model glasmy [33]. Modele te, używając metod klasycznej teorii pola
Yanga–Millsa, przewidują, że we wczesnych fazach ewolucji (τ � Q−1

s ) w
wyniku zderzenia kolorowo wzbudzone jądra generują układ silnych pól ko-
lorowych zorientowanych głównie w kierunku podłużnym do osi wiązki [33].
Rezultaty uzyskane przez Epelbauma et al. [34] oraz Bergesa et al. [35]
w ramach modeli uwzględniających resumację w pierwszym rzędzie popra-
wek do CGC pokazują, że umiarkowane zwiększenie silnej stałej sprzężenia w
układzie (g ≈ 0.5, αs ≈ 0.02) prowadzi do wystarczającej hydrodynamizacji

4Kierunek poprzeczny ‘T’ i podłużny ‘L’ definiujemy względem kierunku osi wiązki
zderzanych jonów.
5W dalszej części autoreferatu termin “anizotropowy” będzie zawsze oznaczał anizo-

tropię w przestrzeni pędu lub anizotropię ciśnień mierzoną lokalnie.
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układu w stosunkowo krótkim czasie (τh ≈ 1 fm/c). Podobne wnioski wy-
ciągnęli Kurkela et al. w ramach modeli, w których rezultaty symulacji w
ramach CGC stanowią warunek początkowy dla efektywnej teorii kinetycznej
(EKT) [36].

Jakościowo podobny opis wczesnych etapów ewolucji materii w HIC do
CGC/glasmy można również uzyskać stosując tzw. model tub kolorowych [37–
48], w którym dynamikę pól kolorowych traktuje się w przybliżeniu dominacji
Abelowej [49–53], zaś produkcja cząstek spowodowana jest rozpadem pól ko-
lorowych w wyniku tunelowania Schwingera [37–39, 54–56]. Model ten,
pierwotnie używany do opisu produkcji partonów w zderzeniach e+e−, za-
wiera szereg uproszczeń w stosunku do CGC/glasmy, jak np. zaniedbanie
obecności kolorowych pól magnetycznych, jednak, w znacznym stopniu, jest
rozwiązywalny analitycznie.

m

Głównym celem prac [H1-H2] było zbadanie tempa produkcji, termalizacji
i hydrodynamizacji materii wytworzonej w modelu tub kolorowych poprzez
analizę ewolucji stosunku ciśnień PL/PT

6 [H1] oraz widm produkowanych
partonów [H2]. Rezultaty uzyskane w pracach [H1-H2] dla zakresu stosunku
lepkości dynamicznej η do gęstości entropii s wyznaczonego z dopasowań mo-
deli hydrodynamicznych do danych eksperymentalnych η̄bound 6 η̄ . 3 η̄bound
(gdzie η̄ ≡ η/s, zaś η̄bound = 1/(4π) jest dolną granicą lepkości dynamicznej
wyznaczoną w ramach korespondencji AdS/CFT [57]) pokazują, że, pomimo
braku wczesnej termalizacji, znaczące różnice pomiędzy PL i PT są dobrze
opisywane przy użyciu poprawek dysypatywnych w ramach formalizmu hy-
drodynamiki cieczy lepkiej. Obserwacja ta może świadczyć o wczesnej hy-
drodynamizacji materii w HIC i jest zgodna z rezultatami uzyskanymi w
ramach AdS/CFT [24–27], CGC/glasmy [34, 35] oraz EKT [36] przytoczo-
nymi powyżej. Należy podkreślić, że badania przedstawione w pracy [H1]
były jednymi z pierwszych, które w prosty sposób powiązały tempo terma-
lizacji/hydrodynamizacji QGP z jej własnościami transportu (η̄), a także
jedynymi, które wykorzystały model tub kolorowych w kontekście termaliza-
cji/hydrodynamizacji QGP w HIC. Rezultaty dotyczące anizotropii ciśnień
uzyskane w ramach modelu tub kolorowych mogą służyć w przyszłości m.in.
do wyznaczenia warunków początkowych dla różnych modeli hydrodynamicz-
nych oraz tła dla emisji sygnałów elektromagnetycznych z QGP.

6Na mocy użytej w tym celu symetrii Bjorkena PL oraz PT są jedynymi niezależnymi
składowymi ciśnienia w rozpatrywanym problemie.
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2.3.6 Testowanie formalizmów hydrodynamicznych
w ramach teorii kinetycznej ([H3-H5])

W świetle argumentów przedstawionych w Rozdziale 2.3.5 jak również
dzięki swojej względnej prostocie opis hydrodynamiczny odgrywa istot-

ną rolę w teoretycznym opisie kolektywnej ewolucji materii w HIC. Hydro-
dynamika jako teoria efektywna może być sformułowana w ogólny sposób
poprzez odwołanie się do podstawowych zasad fizycznych (praw zachowa-
nia, zasad termodynamiki itp.) oraz symetrii. Jednakże, aby uzyskać wiedzę
dotyczącą EOS oraz współczynników transportu, należy odnieść się do pew-
nej fundamentalnej teorii mikroskopowej. W znacznej większości przypadków
jest nią teoria kinetyczna 7.

Tradycyjnie hydrodynamika cieczy lepkiej sformułowana jest w postaci
rozwinięcia gradientowego wokół stanu LTE, co w podejściu kinetycznym,
przejawia się w rozwinięciu jednocząstkowej funkcji rozkładu f(x, p) wokół
rozkładu równowagowego feq(x, p). Hydrodynamika płynu doskonałego poja-
wia się zatem w zerowym rzędzie tego rozwinięcia. W oparciu o zasadę nie-
oznaczoności w mechanice kwantowej [58] wiadomo jednak, że we wszystkich
występujących w Naturze płynach występują zjawiska dysypatywne, zob.
również [57]. Sformułowanie hydrodynamiki relatywistycznej z uwzględnie-
niem tych zjawisk jest jednak nietrywialne i niejednoznaczne. Uwzględnienie
ich w pierwszym rzędzie rozwinięcia hydrodynamicznego poprzez naiwne re-
latywistyczne uogólnienie teorii Naviera–Stokesa (NS) [59] prowadzi do
szeregu problemów, włącznie z łamaniem zasady przyczynowości. Problem
ten został rozwiązany w kolejnym rzędzie rozwinięcia w ramach hydrodyna-
miki cieczy lepkiej drugiego rzędu znanej jako teoria Israela–Stewarta
(IS) [60–63]. W ramach formalizmu IS poprawki dysypatywne traktowane są
jako niezależne zmienne, które ewoluując zgodnie ze skalami czasowymi za-
danymi przez odpowiednie czasy relaksacji dążą do uniwersalnego atraktora
jakim są równania NS.

Pomimo licznych sukcesów w opisie danych eksperymentalnych teoria IS
boryka się z kilkoma problemami. Jak już wspomniano powyżej, warunkiem
formalnym stosowalności hydrodynamiki cieczy lepkiej są małe perturbacje
stanu LTE, co w obliczu silnych anizotropii (|δf |∼feq, gdzie δf ≡ f−feq) su-
gerowanych w ramach modeli mikroskopowych (zob. rezultaty prac [H1-H2],
Rozdział 2.3.5) w pewnych przypadkach poddaje w wątpliwość jej przewidy-
wania. Silne anizotropie są również potencjalnym źródłem zarówno proble-
mów technicznych związanych z przeszacowaniem poprawek dysypatywnych,

7W przypadku układów konforemnych istnieje również możliwość wykorzystania prze-
widywań uzyskanych w ramach korespondencji AdS/CFT, nie daje ona jednak bezpośred-
nio informacji o mikroskopowej dynamice układu w formie funkcji rozkładu.
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jak również koncepcyjnych, gdyż uzyskiwane w ten sposób rezultaty są często
niefizyczne. W szczególności często obserwuje się ujemne wartości ciśnienia
w układzie, ujemne wartości funkcji rozkładu, czy brak odtworzenia granicy
swobodnego strumieniowania gdy η̄ → ∞. Ponadto, formalizm IS może być
otrzymany na różne sposoby, w każdym przypadku prowadząc w ogólności
do innej postaci równań ewolucji i współczynników transportu. Wyznaczenie
własności QGP danych przez współczynniki transportu (w tym lepkość) na
podstawie dopasowań modeli hydrodynamicznych do danych eksperymental-
nych jest więc dodatkowo obarczone pewnym systematycznym błędem zwią-
zanym z ich definicją w ramach równań ewolucji.

W świetle powyższych problemów istnieje duże zainteresowanie poszuki-
waniem formalizmów hydrodynamicznych, których stosowalność byłaby uspra-
wiedliwiona we wczesnych chwilach ewolucji materii w HIC. Wśród poten-
cjalnych rozwiązań tych problemów w ramach hydrodynamiki cieczy lep-
kiej należy wymienić m.in. formalizm Denicola–Niemiego–Molnara–
Rischkego (DNMR) 8 [64, 65] oparty na systematycznym rozwinięciu w
liczbie Knudsena i odwrotności liczby Reynoldsa, rozwinięcie gradien-
towe oparte na iteracyjnym rozwiązaniu równania Boltzmanna określane
również jako metoda Chapmanna–Enskoga (CE) [66, 67] lub też hydro-
dynamika w trzecim rzędzie rozwinięcia [68, 69]. W ostatnich latach poka-
zano również skuteczność alternatywnego podejścia określanego jako hydro-
dynamika anizotropowa (aHydro) [1–11] opartego na reorganizacji rozwinię-
cia hydrodynamicznego wokół rozkładu anizotropowego typuRomatschke–
Stricklanda (RS) fRS(p, x) = feq

(√
p2 + ξ(x) p2

L/λ(x)
)

(gdzie ξ jest ska-
larnym parametrem anizotropii, zaś λ skalą pędu poprzecznego) [70], oraz
uogólnienia tego podejścia poprzez dodatkowe uwzględnienie poprawek per-
turbacyjnych (vaHydro) [71–73]. W obliczu tak szerokiej gamy formalizmów
niezwykle istotne jest posiadanie dokładnego rozwiązania pozwalającego na
porównanie ich precyzji. Z uwagi na fakt, że większość formalizmów hydro-
dynamicznych opiera się na równaniach teorii kinetycznej dobrym punktem
wyjścia jest uzyskanie dokładnych rozwiązań relatywistycznego równania ki-
netycznego Boltzmanna (BE)

pµ∂µf = C(f). (1)

W ogólności rozwiązanie równania (1) jest skomplikowane, jednakże więk-
szość opisanych powyżej metod opiera się na przybliżeniu czasu relaksacji

8Formalizm DNMR powszechnie określany jest również jako przybliżenie 14. momentów
Grada, jednakże w dalszej części autoreferatu będziemy konsekwentnie unikać tego okre-
ślenia, gdyż w rzeczywistości przybliżenie 14. momentów Grada jest jedynie szczególnym
przypadkiem metody wypracowanej przez autorów pracy [65].
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(RTA) [74], dla którego człon zderzeniowy ma postać

C(f) = −pµuµδf/τeq, (2)

gdzie τeq oznacza czas relaksacji układu. Dalsza część rozważań przedsta-
wionych w autoreferacie ogranicza się do szczególnego przypadku, w którym
człon zderzeniowy równania (1) ma postać (2).

m

Głównym celem prac [H3-H5] było uzyskanie dokładnych rozwiązań rów-
nania kinetycznego Boltzmanna (1) z członem zderzeniowym traktowa-
nym w przybliżeniu RTA (2) w szczególnym przypadku (0+1)-wymiarowego
przepływu Bjorkena [75]. Zastosowanie ww. przybliżeń pozwoliło na zna-
lezienie analitycznego rozwiązania formalnego powyższego równania, które
następnie rozwiązano numerycznie. Uzyskane kwazianalityczne rozwiązania
dokładne dostarczyły narzędzia do badania precyzji opisu poprawek dysy-
patywnych w różnych formalizmach hydrodynamicznych [H3-H5] (por. prace
[H6-H8]). W szczególności umożliwiło to ocenę stosowalności tychże formali-
zmów w opisie materii w HIC w przypadku znacznych wartości anizotropii w
układzie (ξ � 0), przewidywanych przez większość modeli mikroskopowych.
Głównym rezultatem testów przeprowadzonych w pracach [H3-H5] była ob-
serwacja, oczekiwanego w świetle powyższych argumentów, nieprecyzyjnego
opisu w ramach powszechnie stosowanego podejścia IS i wykazanie adekwat-
ności opisu w ramach formalizmu hydrodynamiki anizotropowej. Uzyskane
rozwiązania dokładne posłużyły również wielokrotnie jako punkt wyjścia do
konstrukcji podobnych dokładnych rozwiązań (zob. m.in. prace [76, 77] dla
tzw. przepływu Gubsera [78]). Należy podkreślić, że uzyskane rozwiązania
dokładne BE dostarczają unikatowego narzędzia do testów nie tylko kodów i
algorytmów numerycznych, lecz, przede wszystkim, umożliwiają ocenę zgod-
ności formalizmów hydrodynamicznych z leżacą u ich podstaw teorią kine-
tyczną.

2.3.7 Rola współczynników transportu w hydrodynamice
cieczy lepkiej drugiego rzędu ([H6-H8])

Wszystkie formalizmy hydrodynamiczne bazujące na równaniach teorii
kinetycznej wykorzystują interpretację kwazicząstkową QGP. Podej-

ście to oparte jest na zjawisku asymptotycznej swobody w QCD, zgodnie z
którym w granicy wysokich temperatur (T � ΛQCD), QGP może być inter-
pretowana jako słabo oddziałujący układ kwazicząstek posiadających masy
termalnemq,q̄,g(T ) ∝ gT [79, 80]. W zakresie temperatur osiąganych na RHIC
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i LHC podejście to się załamuje i w praktyce w układzie należy uwzględniać
wpływ zjawisk nieperturbacyjnych. Jedną z metod postępowania w takiej
sytuacji jest rozszerzenie zakresu stosowalności interpretacji kwazicząstko-
wej QGP poprzez użycie wyników rachunków termodynamicznych lQCD dla
entropii w celu wyznaczenia temperaturowej zależności masy “efektywnej”
m(T ). Obecność skończonych mas powoduje pojawienie się nowej skali oprócz
temperatury, co wiąże się ze złamaniem symetrii konforemnej w układzie. W
kontekście modelowania QGP z użyciem hydrodynamiki powoduje to ko-
nieczność uwzględnienia, oprócz poprawek do ciśnienia równowagowego od
lepkości dynamicznej η dodatkowej poprawki (izotropowej) od lepkości obję-
tościowej ζ.

Można pokazać, że najbardziej ogólne równania ewolucji hydrodynamiki
cieczy lepkiej drugiego rzędu dla poprawek dysypatywnych uzyskane na bazie
równania kinetycznego Boltzmanna (1) mają następującą strukturę 9 [65]

τΠΠ̇ + Π = −ζθ − δΠΠΠθ + λΠππ
µνσµν + ϕ1Π2 + ϕ3π

µνπµν , (3)
τππ̇

〈µν〉 + πµν = 2ησµν + 2τππ〈µα ω
ν〉α − δπππµνθ − τπππ〈µα σν〉α + λπΠΠσµν

+ϕ6Ππµν + ϕ7π
〈µ
α π

ν〉α , (4)

gdzie πµν jest tensorem naprężeń generowanym przez lepkość dynamiczną,
zaś Π jest poprawką izotropową do ciśnienia równowagowego P generowaną
przez lepkość objętościową 10.

Współczynniki ζ, η oraz δΠΠ, δππ, τππ, λΠπ, λπΠ mnożące różne struktury
tensorowe w równaniach (3) i (4) to współczynniki transportu, odpowied-
nio pierwszego i drugiego rzędu, natomiast τπ, τΠ są czasami relaksacji dla
ewoluowanych poprawek. Współczynniki transportu w ogólności są skompli-
kowanymi funkcjami masy i temperatury, zaś ich określona postać zależy nie
tylko od postaci członu kolizyjnego C(f) lecz również metody/formalizmu
użytego do wyprowadzenia równań (3) i (4) z równania (1). Człony kwa-
dratowe ϕ1Π2, ϕ3π

µνπµν , ϕ6Ππµν , oraz ϕ7π
〈µ
α π

ν〉α występują tylko gdy człon
kolizyjny C(f) jest nieliniowy w funkcji rozkładu f [81]. W przypadku RTA
ϕ1 = ϕ3 = ϕ6 = ϕ7 = 0 [65, 67].

W przypadku gdy układ jest blisko stanu LTE, lub też, na późnych eta-
pach ewolucji (τ � τeq) dominujący wkład w równaniach ewolucji (3) i (4)

9Dla ułatwienia dalszych rozważań zakładamy brak zachowanych ładunków w układzie.
10Poprawki πµν oraz Π zdefiniowane są, odpowiednio, przez symetryczną bezśladową

część tensora energii-pędu, πµν ≡ T 〈µν〉, oraz przez jego ślad Π ≡ − (P + ∆µνT
µν/3). Uży-

wamy notacji, w której A〈µν〉 ≡ ∆µν
αβA

αβ , gdzie ∆µν
αβ ≡ (∆µ

α∆ν
β + ∆µ

β∆ν
α)/2−∆µν∆αβ/3,

oraz ∆µν ≡ gµν − uµuν . W równaniach (3)-(4) użyto również definicji tensora wirowości
ωµν ≡ (∇µuν − ∇νuµ)/2, tensora ścinania σµν ≡ ∇〈µuν〉, skalara ekspansji θ ≡ ∇µuµ,
oraz wprowadzono pochodną po czasie własnym ˙( ) ≡ d/dτ . W równaniach tych uµ jest
czteroprędkością płynu zaś ∇µ ≡ ∆ν

µ∂ν zrzutowanym gradientem.
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mają człony pierwszego rzędu. W takiej sytuacji dynamika układu zadana
jest w dobrym przybliżeniu przez wartości lepkości ζ i η. Jednakże, we wcze-
snych chwilach ewolucji gdy układ jest silnie anizotropowy człony drugiego
rzędu mogą mieć porównywalną wartość a w konsekwencji istotnie wpływać
na ewolucję poprawek dysypatywnych. Ma to szczególnie istotne znaczenie w
kontekście rezultatów pracy [H5], gdzie pokazano, że podejście IS całkowicie
niepoprawnie opisuje poprawkę Π. Należy podkreślić, że równania (3) i (4)
zawierają bezpośrednie sprzężenia (λΠπ oraz λπΠ) pomiędzy równaniami na
πµν oraz Π, które nie występują w teorii IS i mogą być odpowiedzialne za
nieprawidłowy opis poprawki Π. Sprzężenia te występują również w innych
podejściach [82, 83], jednakże ich rola była dotąd zaniedbywana.

m

Głównym celem prac [H6-H7] było określenie roli sprzężeń λΠπ oraz λπΠ w
opisie poprawki Π oraz weryfikacja słuszności ich zaniedbywania w większości
podejść. W pracach [H6-H7] używając dokładnych rozwiązań BE uzyskanych
w pracach [H3-H5] pokazano, iż bardziej systematyczne i konsystentne sfor-
mułowania hydrodynamiki cieczy lepkiej (formalizm DNMR [64, 65] oraz
metoda CE [66, 67]) czy też alternatywne sformułowanie w ramach hydro-
dynamiki anizotropowej [1–11] dają znacząco lepszą zgodność z teorią trans-
portu niż teoria IS. Co więcej, po raz pierwszy explicite pokazano, że sys-
tematyczne uwzględnienie wszystkich współczynników transportu drugiego
rzędu w równaniach hydrodynamiki cieczy lepkiej jest kluczowe dla uzyska-
nia jednoczesnego opisu poprawek dysypatywnych od lepkości dynamicznej i
objętościowej. W szczególności wykazano ważną rolę bezpośrednich sprzężeń
(λΠπ oraz λπΠ) pomiędzy równaniami ewolucji tych poprawek oraz pokazano,
że człony w których one występują w pewnych przypadkach są porównywalne
z członami pierwszego rzędu.

Uzyskane rezultaty stanowią ważny krok w kierunku zrozumienia struk-
tury równań hydrodynamiki bazujących na teorii kinetycznej. Pozwolą one
na bardziej precyzyjny opis własności materii produkowanej w HIC jak rów-
nież mogą mieć zastosowanie do opisu dynamiki obiektów astrofizycznych jak
gwiazdy neutronowe.

Ponadto, używając formalizmów CE oraz DNMR w pracy [H8] wyprowa-
dzono postać współczynników transportu dla statystyk kwantowych, a na-
stępnie dla QGP, zakładając, że jest ona superpozycją kwarków i gluonów.
Pokazano, że w przyjętym modelu wpływ na własności plazmy wynikający z
jej składu jest relatywnie mały. Wyznaczone współczynniki będą mogły być
użyte w przyszłości do opisu danych w ramach symulacji hydrodynamicz-
nych.
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2.3.8 Sygnatury anizotropii na wczesnych etapach
ewolucji materii w zderzeniach ciężkich jonów ([H9-H12])

Rezultaty modeli mikroskopowych wczesnych faz ewolucji materii w HIC
jednoznacznie wskazują, że układ wyprodukowany w tych reakcjach wy-

kazuje lokalnie silne anizotropie w przestrzeni pędu (zob. Rozdział 2.3.5 oraz
prace [H1-H2]). Z drugiej strony, jak dotąd, brak zarówno precyzyjnych infor-
macji modelowych dotyczących czasoprzestrzennej ewolucji amplitudy tych
anizotropii ξ(x), jak również obserwabli eksperymentalnych, które mogły by
być użyte w celu weryfikacji modelowych przewidywań 11.

W ramach hydrodynamiki anizotropowej pokazano [7], że typowe obser-
wable hadronowe są do pewnego stopnia nieczułe na początkową fazę ewolucji
dlatego, że są zdeterminowane głównie na jej późniejszych etapach. Sygnały
elektromagnetyczne, tj. fotony i dileptony, są w tym względzie prawie ideal-
nymi obserwablami, gdyż są emitowane na wszystkich etapach ewolucji QGP
oraz praktycznie z nią nie oddziałują (α � αs) przez co raz wyprodukowa-
ne opuszczają obszar zderzenia niosąc niezakłóconą informację o materii w
chwili emisji. Pierwotnie rachunki dotyczące emisji sygnałów elektromagne-
tycznych dotyczyły głównie QGP w stanie LTE. W związku z rozwojem hy-
drodynamiki cieczy lepkiej w ostatnich latach pojawiły się również wyniki ra-
chunków uwzględniających wpływ efektów dysypatywnych [85–88] w ramach
poprawki δf traktowanej w przybliżeniu 14. momentów Grada [89]. Poten-
cjalnym problemem wynikającym z tej metody jest wadliwy opis anizotropii
w zakresie dużych pędów, co niejednokrotnie prowadzi do ujemnych wartości
funkcji rozkładu oraz problemów z wyznaczeniem prawdopodobieństwa pro-
dukcji (zob. Rozdział 2.3.6). Pierwszą próbą rozwiązania tego problemu było
uwzględnienie anizotropii w produkcji fotonów i dileptonów w sposób kon-
systentny (tj. zarówno na poziomie funkcji rozkładu rozpraszanych cząstek
jak również w elementach macierzy rozpraszania) [90] poprzez użycie rozkła-
du RS [70]. Pierwsze przewidywania [91, 92] oparte były jednak na prostym
interpolacyjnym modelu ewolucji ośrodka w (0+1) wymiarach. W ostatnich
latach pokazano jednak, że użycie rozkładu RS w równaniach kinetycznych
pozwala wyprowadzić równania ewolucji hydrodynamiki anizotropowej [1–
11], której przewidywania, jak pokazują prace [H3-H7], lepiej zgadzają się z
rezultatami teorii kinetycznej niż model użyty w pracach [91, 92].

11Rezultaty pracy [84] wskazują, że tzw. przepływ ukierunkowany v1 jest obserwablą na
różnice ciśnień w układzie na początku ewolucji, jednakże ze względu na brak precyzyjnej
wiedzy dotyczącej produkcji materii w funkcji pośpieszności weryfikacja tej hipotezy może
być trudna.
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W pracach [H9-H10] przeprowadzono analizę produkcji fotonów i dilepto-
nów w silnie anizotropowej QGP w wiodącym rzędzie w elektromagnetycznej
stałej sprzężenia O(α2). W szczególności w przypadku dileptonów uwzględ-
niono produkcję w procesie anihilacji qq̄ → γ? → l+l−, zaś dla fotonów wzięto
pod uwagę proces rozpraszania Comptona q(q̄)g → q(q̄)γ oraz proces ani-
hilacji kwark-antykwark qq̄ → gγ. Prace te stanowią znaczące rozwinięcie
prac [91, 92] poprzez uwzględnienie realistycznej (3+1)-wymiarowej ewolucji
ośrodka oraz zastosowanie modelu hydrodynamiki anizotropowej. Głównym
ich celem było określenie czułości widm produkowanych fotonów i dileptonów
na amplitudę anizotropii w układzie. Uzyskane wyniki wskazują na znaczną
czułość widm w zakresie dużych pędów pT ≈ 6 GeV/c dla fotonów (oraz
pędów i masy niezmienniczej dla dileptonów) na wartość anizotropii na po-
czątku ewolucji ξ0 ≡ ξ(τ0) (gdzie τ0 oznacza czas rozpoczęcia ewolucji hy-
drodynamicznej) 12. Rezultat ten stwarza możliwość wyznaczenia amplitudy
anizotropii w HIC na podstawie pomiaru widm fotonów i dileptonów.

Jednym z podstawowych zjawisk fizycznych występujących w QGP są oscy-
lacje wygenerowanych pól kolorowych [40, 50] (zob. prace [H1-H2]). Okre-

ślone własności fizyczne QGP wytworzonej w wyniku stopniowego rozpa-
du tych pól, w tym jej anizotropia, mają wpływ na modyfikację częstości
ich oscylacji. Jak dotąd oscylacje takie badane były jedynie arbitralnie za-
kładając określoną postać ewolucji ośrodka. W szczególności zbadano ich
zachowanie dla plazmy izotropowej (ξ(τ) ≡ 0) [46] oraz dla plazmy ani-
zotropowej, jednak w szczególnym przypadku swobodnego strumieniowania
(ξ(τ) = (1 + ξ0)(τ/τ0)2 − 1) [19–21]. Jednakże, zgodnie z przewidywania-
mi wielu modeli mikroskopowych wczesnych etapów ewolucji materii w HIC,
plazma, z którą pola te oddziałują jest początkowo silnie anizotropowa [12–
15], zaś na późniejszych etapach ewolucji podlega stopniowej termalizacji
[24–27, 34, 35], co daje nietrywialną i nieanalityczą zależność ξ(τ). Zacho-
wanie takie może mieć istotny wpływ na częstość wspomnianych oscylacji,
a w konsekwencji np. na modyfikację emisji promieniowania elektromagne-
tycznego [40]. Pośrednia obserwacja takich zjawisk w eksperymencie mogłaby
stanowić potencjalny wskaźnik tempa w jakim układ podlega termalizacji.

12Z uwagi na brak precyzyjnych informacji dotyczących czasoprzestrzennej zależności
ξ(x) dla τ = τ0 zakładamy ξ(τ0) = const.
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W pracy [H11], zbadano oscylacje jednorodnego podłużnego elektrycz-
nego pola kolorowego w dynamicznie ewoluującym, kolorowo neutralnym
ośrodku anizotropowym. W analizie tej ewolucja QGP była opisywana (0+1)-
wymiarowymi równaniami h999ydrodynamiki anizotropowej [1, 2], zaś fluk-
tuacje pola opisywane były przez zlinearyzowane klasyczne równania trans-
portuBoltzmanna–Vlasova sprzężone z równaniamiMaxwella. Co cie-
kawe, wyniki uzyskane dla różnych konfiguracji początkowej anizotropii ξ0

pokazały, że oscylacje pola są praktycznie nieczułe na wartość początkowej
anizotropii ξ0 w układzie. Z drugiej strony wykazano zaskakującą czułość
oscylacji na efekty zderzeń w układzie zaimplementowane w postaci członów
zderzeniowych w przybliżeniu RTA.

Pomimo, że lekkie mezony stanowią dominującą część widma mierzonych
cząstek w HIC, z uwagi na zjawisko ekranowania Debyea większość

lekkich hadronów podlega dysocjacji już w obszarze temperatury pseudo-
krytycznej przejścia fazowego Tc ≈ 0.16 GeV/c, przez co są one ograniczonym
źródłem informacji na temat własności fizycznych QGP. W tym kontekście na
szczególną uwagę zasługują stany związane ciężkich kwarków, których widmo
masowe może być opisywane z użyciem nierelatywistycznych modeli poten-
cjału wiązania. W ramach tych modeli oczekuje się sekwencyjnego tłumienia
ciężkich stanów qq̄ [93] oraz znacznych temperatur dysocjacji Td � Tc [94],
dzięki czemu analizowane kompleksowo mogą być cennym źródłem informacji
dotyczących QGP na wszystkich etapach ewolucji w HIC. W szczególności
bottomonia Υ(1s) mogą przetrwać nawet w temperaturach rzędu ≈ 4Tc [94],
które, bazując na dopasowaniach modeli hydrodynamicznych do danych eks-
perymentalnych, mogą być osiągane na początku ewolucji materii (τ0 ≈ 1
fm/c) w HIC na RHIC i LHC. Jak pokazano w pracach [H1-H2] precyzyjny
opis wczesnych etapów ewolucji w HIC wymaga konsystentnego uwzględnie-
nia potencjalnie znaczących anizotropii (ξ0 � 0). Jak pokazują wyniki prac
[H3-H7] bardzo dobrego przybliżenia czasoprzestrzennej ewolucji funkcji roz-
kładu dostarcza rozkład RS, oraz, oparte na nim, kinetyczne sformułowanie
hydrodynamiki anizotropowej [1–11]. Pierwsze przewidywania dotyczące tłu-
mienia bottomoniów Υ(1s) oraz χb1 w ramach tego modelu uwzględniające
anizotropie funkcji rozkładu w definicji potencjału wiązania zostały przed-
stawione w pracach [95, 96] przy użyciu hydrodynamiki anizotropowej oraz
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(1+1)-wymiarowego modelu ewolucji.

m

W pracy [H12] przedstawiono wyniki dotyczące inkluzywnego współczyn-
nika tłumienia RAA dla stanów Υ(1s) oraz Υ(2s) produkowanych w zde-
rzeniach Pb-Pb przy energii

√
sNN = 2760 GeV/c na LHC. Praca ta sta-

nowi rozwinięcie prac [95, 96] poprzez uwzględnienie realistycznej (3+1)-
wymiarowej ewolucji QGP w ramach hydrodynamiki anizotropowej. Wyni-
ki uzyskane w ramach modelu dla różnych wartości lepkości dynamicznej
z zakresu η̄ ∈ {η̄bound, 3η̄bound} wykazują bardzo dobrą zgodność z danymi
eksperymentalnymi kolaboracji CMS i ALICE. Użyty w symulacjach zakres
wartości η̄bound pozostaje również w zgodzie z zakresem wyznaczonym przy
użyciu obserwabli korelacyjnych wykorzystujących lekkie hadrony. Wyniki te
stanowią istotny argument za stosowalnością użytych modeli do opisu dyna-
miki ciężkich kwarkoniów.
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2.3.9 Szczegółowe omówienie prac

[H1] R. Ryblewski, W. Florkowski, Equilibration of anisotropic quark-gluon
plasma produced by decays of color flux tubes, Physical Review D 88
(2013) 3, 034028.

Głównym celem niniejszej pracy była analiza procesów produkcji, ter-
malizacji i hydrodynamizacji plazmy produkowanej w modelu tub kolo-
rowych [37–48]. W badaniach zastosowano przybliżenie dominacji Abe-
lowej dla pól kolorowych [49, 51–53], dla którego równania ewolucji dla
kwarków, antykwarków i gluonów dane są przez klasyczne równania
transportu Boltzmanna–Vlasova. W równaniach tych uwzględnio-
no dodatkowo człony opisujące produkcję par w wyniku rozpadu elek-
trycznego pola kolorowego poprzez mechanizm tunelowania Schwin-
gera [37–39, 54–56], oraz wzięto po uwagę efekty zderzeń poprzez
użycie członów kolizyjnych w przybliżeniu RTA [74]. W celu uwzględ-
nienia wpływu prądów kolorowych indukowanych w układzie w wyni-
ku produkcji cząstek na wartość średniego pola równania transportu
dla cząstek i równania Maxwella dla pól rozwiązano w sposób sa-
mouzgodniony. Mając na celu opis wczesnych faz ewolucji materii od
początku rozważań zastosowano symetrię przepływu Bjorkena [75]
zakładającą niezmienniczość układu względem pchnięć Lorentza w
kierunku podłużnym (osi wiązki) oraz jednorodność układu w kierunku
poprzecznym.

Modele podobne do stosowanego w niniejszej pracy analizowane były
w przeszłości [97–100], jednakże prezentowana praca zawiera szereg no-
wych rezultatów. W szczególności, po raz pierwszy w kontekście terma-
lizacji i hydrodynamizacji przeanalizowano czasową ewolucję anizotro-
pii ciśnienia określoną przez stosunek ciśnień PL/PT . Co więcej, poprzez
związanie czasu relaksacji τeq w członach zderzeniowych z lepkością dy-
namiczną η korzystając z relacji Andersona–Wittinga τeq ∝ η̄/T
[101], otrzymane tempo termalizacji można było odnieść do rezulta-
tów dotyczących η̄ otrzymanych w wyniku dopasowań modeli hydro-
dynamicznych do danych eksperymentalnych. W szczególności w pracy
użyto wartości lepkości dynamicznej z zakresu η̄ ∈ 〈η̄bound, 10 η̄bound〉.
Natężenie początkowe pola elektrycznego dobrane zostało w taki spo-
sób by maksymalna temperatura efektywna w układzie wyznaczona
z warunków uzgodnienia Landaua osiągała jej maksymalne wartości
oczekiwane dla RHIC i LHC dla zderzeń centralnych. Należy zazna-
czyć, że wartość stałej sprzężenia użyta w rachunkach jest znacząca
(g ≈ 5.48) co sugeruje nieperturbacyjny charakter opisywanych proce-
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sów.

Uzyskane rezultaty numeryczne wskazują, że jedynie w przypadku war-
tości lepkości bliskiej η̄bound układ wystarczająco szybko (τ . 1−2 fm/c)
osiąga stan opisywany hydrodynamiką cieczy lepkiej NS. Układ ten nie
jest jednak w stanie LTE co wyraża się w znacznej anizotropii ciśnień w
układzie PL/PT ≈ 0.7. Sytuacja ta określana jest jako hydrodynamiza-
cja układu [25] i oznacza, że warunek izotropizacji ciśnienia w układzie
PL/PT ≈ 1 nie jest warunkiem koniecznym stosowalności opisu hydro-
dynamicznego w HIC.

Dla większych wartości lepkości η̄ & 3 η̄bound zderzenia w układzie nie
są wystarczające by zniszczyć zjawiska kolektywne występujące w pla-
zmie. W rezultacie niektóre parametry plazmy wykazują oscylacje wo-
kół pewnych średnich wartości, wskazując na konieczność uwzględnienia
w opisie hydrodynamicznym efektów związanych z przewodnością kolo-
rową. Rezultat ten nie jest jednak konkluzywny, gdyż w rzeczywistości
uwzględnienie możliwości nakładania się wielu różnych tub kolorowych,
może skutkować uśrednieniem oscylacji prowadząc do ich dekoherencji
oraz dając w rezultacie dobry opis w ramach hydrodynamiki cieczy lep-
kiej nawet w tym przypadku. Możliwość implementacji tychże efektów
będzie badana w przyszłości.

Rezultaty dotyczące tempa termalizacji i hydrodynamizacji w ukła-
dzie można uznać za komplementarne w stosunku do wyników pracy
Epelbauma et al. [34] uzyskanych w wyniku rozwiązania klasycznych
równań Yanga–Millsa na siatkach w ramach CGC z fluktuujący-
mi warunkami początkowymi. Obserwacja wczesnej hydrodynamizacji
układu w przedstawionym modelu pozostaje również w zgodzie z rezul-
tatami pracy Kurkeli et al [36] uzyskanymi przy użyciu efektywnej
teorii kinetycznej, a także innymi rachunkami wykorzystującymi kore-
spondencję AdS/CFT [24–27]. Co więcej, główne rezultaty prezento-
wanej pracy zostały odtworzone przez grupę z Katanii [102] używającą
do analizy modelu metod Monte-Carlo.

[H2] R. Ryblewski, Thermalization of parton spectra in the colour-flux-tube
model, Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics 43 (2016)
9, 095102.

Najbardziej konwencjonalnym, a jednocześnie najprostszym, sposobem
oceny stopnia termalizacji układu w HIC jest analiza izotropizacji skła-
dowych ciśnienia w układzie. We wczesnych fazach zderzenia jest ona
określona w głównej mierze przez stosunek PL/PT , por. [H1]. Alterna-
tywnym sposobem określenia czy układ jest w stanie LTE jest analiza
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widm produkowanych cząstek w pędzie poprzecznym pT . Powszechnie
przyjmuje się, że eksponencjalny kształt tychże widm jest wskaźnikiem
termalnego charakteru układu.

Niniejsza praca stanowi uzupełnienie rozważań przedstawionych w pra-
cy [H1]. Jej głównym celem było zbadanie tempa termalizacji materii
produkowanej w modelu tub kolorowych przedstawionym w pracy [H1]
poprzez analizę czasoprzestrzennej ewolucji widm cząstek w pędzie po-
przecznym dN/dyd2pT wyznaczonych na podstawie wzoru Coopera–
Fryea [103]. Jednym z głównych rezultatów pracy jest obserwacja,
że eksponencjalny kształt widm partonów w pędzie poprzecznym nie
zawsze jest równoznaczny z termalnym charakterem układu. Rachun-
ki pokazują, że termalny charakter widm uzyskanych w analizowanym
modelu jest w dużej mierze niezależny od wartości lepkości w ukła-
dzie (a przez to od tempa zderzeń) i jest głównie efektem specyficznego
mechanizmu produkcji plazmy, tj. tunelowania Schwingera w zmien-
nym/oscylującym elektrycznym polu kolorowym [104, 105]. Sytuacja
taka określana jest jako pozorna poprzeczna termalizacja układu. Co
więcej, pokazano explicite, że pomimo termalnego kształtu widma w
pędzie poprzecznym, zachowanie temperatury efektywnej wyznaczonej
na podstawie warunków uzgodnienia Landaua, jest bardzo dobrze opi-
sywane równaniami hydrodynamiki anizotropowej [1, 2] dla przypadku
swobodnego strumieniowania. Ten ostatni opisuje sytuację, w której
pomiędzy cząstkami nie występują żadne oddziaływania.

Porównanie lokalnego nachylenia widm dla różnych wartości lepkości z
lokalnym nachyleniem widm uzyskanym dla układu będącego w stanie
LTE (o tej samej gęstości energii) sugeruje, że jedynie w przypadku
wartości granicznej η̄ = η̄bound układ osiąga stan bliski pełnej LTE. Po-
nadto, pokazano, że pomimo braku pełnej termalizacji dla η̄ & η̄bound
obserwowane odstępstwa widm od kształtu termalnego mogą być bar-
dzo dobrze opisywane w kontekście hydrodynamiki cieczy lepkiej dru-
giego rzędu przy użyciu perturbacyjnej poprawki dysypatywnej δf do
równowagowej funkcji rozkładu. Wyniki te, podobnie jak w przypadku
pracy [H1], potwierdzają wczesną hydrodynamizację układu.

[H3] W. Florkowski, R. Ryblewski, M. Strickland, Anisotropic hydrodyna-
mics for rapidly expanding systems, Nuclear Physics A 916 (2013),
249-259.

Głównym celem pracy [H3] było uzyskanie dokładnego rozwiązania
równania kinetycznegoBoltzmanna (1) z członem zderzeniowym trak-
towanym w przybliżeniu RTA (2) [74] dla przypadku cząstek bezma-
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sowych. Rozwiązanie takie pozwoliłoby na ocenę precyzji opisu cza-
soprzestrzennej ewolucji poprawek dysypatywnych w ramach różnych
(konforemnych) formalizmów hydrodynamicznych dostępnych w litera-
turze. Motywacją do takich badań był fakt, że wyprowadzenie równań
ewolucji oraz stowarzyszonych z nimi współczynników transportu w
przypadku większości formalizmów hydrodynamicznych oparte jest na
równaniu kinetycznym mającym postać (1). W tym celu, zakładając
symetrię przepływu Bjorkena [75] wyprowadzono postać analityczną
jednocząstkowej funkcji rozkładu f będącej formalnym rozwiązaniem
rozpatrywanego równania kinetycznego. Przy użyciu warunków uzgod-
nienia Landaua rozwiązanie to zaimplementowano numerycznie i roz-
wiązano używając metody iteracyjnej zaproponowanej w pracy [97].
Znając pełną postać rozwiązania wyznaczono wszystkie termodyna-
miczne charakterystyki układu, m.in. gęstość energii ε, gęstość cząstek
n, oraz podłużną PL, i poprzeczną PT , składową ciśnienia.

W dalszej kolejności dokonano porównania przewidywań trzech for-
malizmów hydrodynamicznych (hydrodynamiki cieczy lepkiej drugiego
rzędu IS [60, 61], hydrodynamiki cieczy lepkiej drugiego rzędu DNMR
[64, 65] oraz hydrodynamiki anizotropowej [2]) dotyczących poprawki
dysypatywnej πµν generowanej przez lepkość dynamiczną η z rezultata-
mi otrzymanymi z użyciem dokładnego rozwiązania BE. W przypadku
symetrii Bjorkena poprawka πµν redukuje się do jednej niezależnej
składowej π ≡ −τ 2πηη której zmienność dla wygody rozważań przed-
stawiono poprzez bezwymiarowy stosunek PL/PT = (P−π)/(P+π/2).

Najważniejszym rezultatem wykonanego porównania jest bardzo słaby
opis uzyskanego dokładnego rozwiązania BE otrzymany w ramach for-
malizmu IS. Co więcej, szereg rezultatów uzyskanych w ramach teorii
IS, takich jak ujemne wartości ciśnienia w układzie, ujemne wartości
funkcji rozkładu, czy brak odtworzenia granicy swobodnego strumie-
niowania cząstek w przypadku braku oddziaływań, nie ma podstaw
fizycznych. Wynik ten jest szczególnie istotny z uwagi na fakt, że forma-
lizm ten jest dotychczas najczęściej używany w opisie ewolucji materii
w HIC.

Ponadto, uzyskane wyniki pokazują jednoznacznie, że dla całej prze-
strzeni testowanych parametrów {η̄, T, ξ0} formalizm DNMR opisuje
dokładne rozwiązanie BE znacząco lepiej niż podejście IS. Jednakże
pomimo znacznej poprawy opisu, nie rozwiązuje on podstawowych pro-
blemów koncepcyjnych wymienionych powyżej. Otrzymane rezultaty
świadczą o tym, że w przypadku silnych anizotropii (ξ � 0) tradycyjne
podejście hydrodynamiki cieczy lepkiej, oparte na rozwinięciu hydro-
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dynamicznym wokół funkcji równowagowej feq, zarówno w przypadku
formalizmu IS jak i DNMR, załamuje się. Jest to spowodowane fak-
tem, iż układ we wczesnych fazach ewolucji podlega szybkiej ekspansji
w kierunku podłużnym mającej swój skutek w znacznych odstępstwach
od stanu równowagi.

Wyniki pokazują, że w przypadku silnych anizotropii jakościowo lep-
szego opisu dostarcza formalizm hydrodynamiki anizotropowej. Podej-
ście to zgodnie z przewidywaniami teorii kinetycznej nie pozwala na
ujemne ciśnienia w układzie, funkcja rozkładu jest zawsze pozytywnie
określona oraz produkcja cząstek odtwarza zarówno granicę płynu do-
skonałego (η̄ → 0) jak i granicę swobodnego strumieniowania (η̄ →∞).
W rezultacie alternatywne podejście hydrodynamiki anizotropowej do-
starcza zarówno ilościowo jak i jakościowo lepszego opisu wczesnych faz
ewolucji QGP, niż tradycyjne rozwinięcia hydrodynamiczne.

Otrzymane w pracy [H3] dokładne rozwiązania BE stały się dla innych
grup badawczych punktem wyjścia do otrzymania szeregu podobnych
rozwiązań, m.in. dla tzw. przepływu Gubsera [76, 77]. Uzyskane roz-
wiązania dostarczają unikatowego narzędzia zarówno do testów kodów
numerycznych jak i oceny skuteczności samych formalizmów hydrody-
namicznych.

[H4] W. Florkowski, R. Ryblewski, M. Strickland, Testing viscous and ani-
sotropic hydrodynamics in an exactly solvable case, Physical Review C
88 (2013) 2, 024903.

Niniejsza praca stanowi uzupełnienie pracy [H3] i powinna być rozpa-
trywana wspólnie z tą pracą.

Znaczną część pracy [H4] poświęcono analizie długoczasowej (τ � τeq)
asymptotyki rozwiązań równań hydrodynamiki cieczy lepkiej drugiego
rzędu, hydrodynamiki anizotropowej oraz dokładnego rozwiązania BE.
Jej głównym wynikiem jest określenie właściwej relacji pomiędzy czasa-
mi relaksacji w rozpatrywanych formalizmach oraz ustalenie popraw-
nego związku pomiędzy czasem relaksacji oraz lepkością dynamiczną
η̄ = τeqT/a (gdzie a = 5) [101] w przypadku, gdy układ jest blisko sta-
nu LTE. Wynik ten rozwiązuje obecne dotąd w literaturze zamieszanie
dotyczące współczynnika a, którego wartości różnią się w zależności od
formalizmu użytego do wyprowadzenia równań ruchu, a w konsekwencji
rzutują na wartość lepkości dynamicznej η, wyznaczoną na podstawie
dopasowań modeli hydrodynamicznych do danych eksperymentalnych.
Rachunek ten stanowi również potwierdzenie, że wartość a jest zwią-
zana ze sposobem, w jaki przybliża się człon zderzeniowy w równaniu
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kinetycznym (1) (w tym przypadku RTA), nie zaś z samą metodą wy-
prowadzenia równań ewolucji z tegoż równania. Co więcej, otrzymany
wynik analityczny został również sprawdzony empirycznie, używając
kryterium zgodności równań NS z dokładnym rozwiązaniem BE blisko
stanu LTE.

Przypadek cząstek bezmasowych rozpatrywany w pracach [H3-H4] jest
równoważny narzuceniu tzw. symetrii konforemnej w układzie. W takiej
sytuacji można pokazać, że symetria układu wymusza istnienie okre-
ślonego zbioru członów w równaniach ewolucji poprawek od lepkości
dynamicznej [106, 107], w tym członu kwadratowego ∝ π2. Porównanie
przewidywań dokładnego rozwiązania BE z rezultatami hydrodynamiki
lepkiej drugiego rzędu z uwzględnieniem członu tego typu pokazało, że,
w porównaniu do podejścia IS, w takim przypadku następuje jedynie
nieznaczna poprawa opisu układu.

[H5] W. Florkowski, E. Maksymiuk, R. Ryblewski, M. Strickland, Exact
solution of the (0+1)-dimensional Boltzmann equation for a massive
gas, Physical Review C 89 (2014) 5, 054908.

Niniejsza praca stanowi uogólnienie analizy przedstawionej w pracach
[H3-H4] na przypadek cząstek o skończonych masach. Uwzględnienie
masy cząstek pozwoliło na analizę wpływu złamania symetrii konforem-
nej w układzie na precyzję opisu przewidywań teorii kinetycznej przez
różne formalizmy hydrodynamiczne. Podobnie jak w pracach [H3-H4],
głównym rezultatem pracy [H5] było wyprowadzenie oraz zaimplemen-
towanie dokładnego rozwiązania BE, którego przewidywania dotyczące
poprawek dysypatywnych zostały skonfrontowane z rezultatami dwóch
formalizmów hydrodynamicznych (hydrodynamiki cieczy lepkiej dru-
giego rzędu IS [62, 63] oraz hydrodynamiki cieczy lepkiej drugiego rzę-
du CE [66, 67]). Z uwagi na złamanie symetrii konforemnej oprócz
poprawki π po raz pierwszy przetestowano zgodność w zakresie ewo-
lucji poprawki izotropowej Π generowanej przez lepkość objętościową
ζ.

Wyniki uzyskane w ramach dokładnego rozwiązania BE pokazują, że
istnienie skończonych mas powoduje zmniejszenie tempa chłodzenia
układu oraz słabo wpływa na ewolucję anizotropii ciśnienia PL/PT =
(P +Π−π)/(P +Π+π/2). Najważniejszym rezultatem pracy było uzy-
skanie bardzo słabego opisu poprawki Π we wczesnych fazach ewolucji
przez wszystkie dostępne (w trakcie redagowania pracy) sformułowa-
nia hydrodynamiki cieczy lepkiej. Pokazano, że dobry opis tej wielkości
można uzyskać jedynie dla późnych czasów ewolucji τ � τeq, gdzie po-
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prawki drugiego rzędu i tak są znikome. Wynik ten pokazał, że sposób w
jaki różne sformułowania hydrodynamiki cieczy lepkiej drugiego rzędu
opisują poprawkę Π jest conajmniej niekompletny oraz dostarczył mo-
tywacji do badań w kierunku znalezienia lepszego ich opisu. Rezultaty
tych poszukiwań stały się przedmiotem prac [H6-H7]. Co więcej forma-
lizm i narzędzia numeryczne wypracowane w pracy były wielokrotnie
użyte do testowania szeregu formalizmów hydrodynamiki cieczy lepkiej
oraz hydrodynamiki anizotropowej.

[H6] G. S. Denicol, W. Florkowski, R. Ryblewski, M. Strickland, Shear-bulk
coupling in nonconformal hydrodynamics, Physical Review C 90 (2014)
4, 044905.

W pracy [H6] dokonano porównania przewidywań dwóch nowych nie-
konforemnych formalizmów hydrodynamicznych (hydrodynamiki cie-
czy lepkiej drugiego rzędu DNMR [64, 65] oraz hydrodynamiki anizo-
tropowej [9]) dotyczących poprawek dysypatywnych πµν oraz Π z rezul-
tatami otrzymanymi z użyciem dokładnego rozwiązania BE z członem
kolizyjnym traktowanym w przybliżeniu RTA [H5]. Porównania doko-
nano zakładając symetrię Bjorkena [75]. Celem przedstawionej ana-
lizy było określenie precyzji nowych formalizmów [9, 65] w stosunku
do standardowego podejścia IS [60, 61], którego nieskuteczność opi-
su Π została stwierdzona w pracy [H5]. Ważnym punktem pracy była
również analiza relatywnego wpływu poszczególnych członów w równa-
niach ewolucji πµν oraz Π w ramach hydrodynamiki cieczy lepkiej na
tenże opis.

Wyniki pracy [H6] pokazują, że precyzyjny opis obu poprawek dysy-
patywnych na wczesnych etapach ewolucji materii (τ ∼ τeq) w ramach
hydrodynamiki cieczy lepkiej wymaga systematycznego uwzględnienia
wszystkich członów danego rzędu w równaniach ewolucji. W szczegól-
ności prawidłowy opis poprawki Π wymaga uwzględnienia tzw. sprzę-
żeń lepkości dynamicznej i objętościowej (∝ λΠππµνσ

µν) w równaniu
ewolucji Π. Okazuje się, że człony te dają wkład do równań ewolu-
cji o tej samej amplitudzie co człony pierwszego rzędu NS (∝ ζθ), a
ich brak jest odpowiedzialny za nieprecyzyjny opis Π w ramach for-
malizmu IS [60, 61] uzyskany w pracy [H5]. W tym przypadku zna-
czące wartości poprawek πµν skutkują znacznym względnym wkładem
członów ∝ λΠπ pomimo, że wartości samego współczynnika transportu
λΠπ(m,T ) są zaniedbywalne (w stosunku do pozostałych współczyn-
ników transportu). Jednocześnie okazuje się, że sprzężenia wyrażone
przez człony ∝ λπΠΠσµν opisujące wpływ ewolucji Π na ewolucję ten-
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sora πµν są mało istotne z uwagi na, w ogólności niewielkie, wartości
Π.

Równie ważnym i zaskakującym rezultatem było pokazanie, że porów-
nywalny opis poprawki Π można uzyskać w ramach hydrodynamiki
anizotropowej [9] poprzez wprowadzenie explicite dodatkowego stop-
nia swobody odpowiadającego za opis ewolucji poprawki dysypatyw-
nej Π związanej z istnieniem skończonej masy cząstek. Wynik ten jest
nietrywialny z uwagi na fakt, że formalizm ten nie jest dedykowany
opisowi poprawki Π (izotropowej w pędach). Rezultaty uzyskane w ra-
mach hydrodynamiki anizotropowej są szczególnie obiecujące, z uwa-
gi na to, że struktura równań hydrodynamiki cieczy lepkiej jest bar-
dzo bogata i w ogólnym przypadku ewolucji (3+1)-wymiarowej (bez
narzucania jakichkolwiek symetrii układu) uwzględnienie wszystkich
członów w rachunkach numerycznych jest skomplikowane, a niektóre
z nich są często pomijane na podstawie argumentów heurystycznych.
W ramach hydrodynamiki anizotropowej poprawki te uwzględnione są
implicite w formalizmie w ramach całek termodynamicznych z funkcji
rozkładu, a sama postać równań ewolucji jest relatywnie prosta. Na-
leży podkreślić, że o ile uwzględnienie wszystkich znaczących członów
w równaniach hydrodynamiki cieczy lepkiej jakościowo polepsza opis
poprawki Π, formalizm hydrodynamiki anizotropowej nadal znacząco
lepiej opisuje poprawkę anizotropową π, której wpływ na obserwable
we wczesnych etapach ewolucji materii w HIC jest dominujący. Fakt
ten sprawia, że hydrodynamika anizotropowa jest formalizmem znacz-
nie lepiej przystosowanym do opisu materii produkowanej w HIC niż
tradycyjne podejścia hydrodynamiki cieczy lepkiej.

[H7] A. Jaiswal, R. Ryblewski, M. Strickland, Transport coefficients for bulk
viscous evolution in the relaxation time approximation, Physical Review
C 90 (2014) 4, 044908.

W niniejszej pracy, bazując na BE z członem kolizyjnym traktowa-
nym w przybliżeniu RTA po raz pierwszy wyprowadzono równania hy-
drodynamiki cieczy lepkiej drugiego rzędu oraz stowarzyszone z nimi
współczynniki transportu dla przypadku cząstek o skończonych masach
stosując metodę iteracyjną CE [66, 67]. Wyprowadzone równania hy-
drodynamiczne zostały użyte w celu uzyskania przewidywań dotyczą-
cych ewolucji poprawek dysypatywnych πµν oraz Π. Otrzymane wyniki
zostały skonfrontowane z rezultatami otrzymanymi z użyciem dokład-
nego rozwiązania BE [H5] oraz z analogicznymi wynikami uzyskanymi
przy użyciu hydrodynamiki cieczy lepkiej drugiego rzędu w sformuło-
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waniu DNMR [64, 65]. Podobnie jak to miało miejsce w pracy [H6]
porównania dokonano zakładając symetrię Bjorkena [75].

Głównym celem pracy [H7] było sprawdzenie precyzji opisu ewolucji
poprawek dysypatywnych πµν oraz Π w ramach hydrodynamiki cieczy
lepkiej, której wyprowadzenie oparte jest na, alternatywnej do DNMR,
metodzie CE. Motywacją pracy był fakt, iż metoda CE nie jest oparta
na rozwinięciu skończonego rzędu funkcji rozkładu wokół stanu równo-
wagi. Zamiast tego równanie kinetyczne Boltzmanna jest rozwiązy-
wane w sposób iteracyjny.

Jednym z głównych wyników pracy [H7] są równania ewolucji poprawek
dysypatywnych πµν oraz Π, których struktura tensorowa jest tożsama z
tą uzyskaną w podejściu DNMR [64, 65]. Wynik ten jest bezpośrednią
konsekwencją struktury równania kinetycznego (1), na której bazują
oba podejścia, a w szczególności postaci członu zderzeniowego, który
jest traktowany w przybliżeniu RTA. Okazuje się jednak, że współczyn-
niki transportu drugiego rzędu wyznaczone metodą CE mają zupeł-
nie inną zależność funkcyjną od m/T niż te uzyskane metodą DNMR
[64, 65] i wykazują zgodność z nimi jedynie w granicy m/T → 0. Wpływ
tych różnic na czasoprzestrzenną ewolucję poprawek dysypatywnych
πµν oraz Π został zbadany dla różnych wartości początkowych anizo-
tropii w układzie ξ0 oraz mas cząstek m. Uzyskane wyniki wskazują, że
metoda CE daje zaniedbywalnie małą poprawę opisu poprawek πµν w
stosunku do podejścia DNMR. Jednocześnie dla całego zakresu testo-
wanych parametrów wykazuje ona jakościową poprawę opisu poprawki
Π w stosunku do podejścia DNMR. Sprawdzono również, że podob-
nie jak w przypadku pracy [H6] kluczowym elementem w tym opisie
jest uwzględnienie sprzężeń lepkości λΠπ oraz λπΠ. Pokazano bowiem,
że amplituda tych członów jest porównywalna z członami pierwszego
rzędu ∝ ζθ.

W świetle rezultatów prac [H3-H7] można stwierdzić, że formalizm CE
[66, 67] stanowi najbardziej precyzyjne narzędzie opisu układów rela-
tywistycznych w otoczeniu stanu równowagi, zakładając, że dynamika
materii może być przybliżona w ramach RTA. Uzyskana poprawa opi-
su poprawek dysypatywnych może mieć ważne konsekwencje z punktu
widzenia fenomenologicznego. Istnieją bowiem przesłanki mówiące, iż
w HIC znaczne ujemne poprawki do ciśnienia mogą mieć konsekwencje
w występowaniu zjawiska kawitacji [108].

[H8] W. Florkowski, A. Jaiswal, E. Maksymiuk, R. Ryblewski, M. Stric-
kland, Relativistic quantum transport coefficients for second-order vi-
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scous hydrodynamics, Physical Review C 91 (2015) 5, 054907.

W pracy [H8] uogólniono rezultaty dotyczące postaci współczynników
transportu hydrodynamiki cieczy lepkiej drugiego rzędu w sformuło-
waniach DNMR [64, 65] oraz CE [66, 67] dla cząstek o skończonych
masach na przypadek statystyk kwantowych Bosego–Einsteina i
Fermiego–Diraca. Głównym celem pracy było wyznaczenie posta-
ci współczynników transportu dla QGP zakładając, że jest ona pro-
stą superpozycją kwarków i gluonów ważoną wartościami współczyn-
ników degeneracji, odpowiednio, gq = Ns × Nqq̄ × Nc × Nf oraz gg =
Ns × (N2

c − 1) (gdzie Nf jest liczbą zapachów, Nc = 3 jest liczbą ko-
lorów, Ns = 2 jest liczbą rzutów spinu, zaś Nqq̄ określa degenerację
cząstka-antycząstka). Uzyskane wyniki zostały sprawdzone z użyciem
dokładnych rozwiązań BE dla statystyk kwantowych uzyskanych w pra-
cy [109].

Głównym rezultatem pracy [H8] jest określenie skalowania stosunku
ζ/η dla poszczególnych statystyk, jak również dla QGP. Pokazano, że
stosunek ten w granicy m/T → 0 skaluje się z kwadratem miary kon-
foremnej ζ/η = Γ (1/3− c2

s)
2 +O(m/T )5 dla statystyk Boltzmanna

(Γ = 75) i Fermiego–Diraca (Γ = 48), gdzie c2
s ≡ dP/dε określa

prędkość dźwięku w układzie. Dla statystyki Bosego–Einsteina war-
tość Γ jest rozbieżna co oznacza, że proste skalowanie dla QGP nie wy-
stępuje. Należy zaznaczyć, że bazując na rezultatach dotyczących EOS
uzyskanego w realistycznych rachunkach lQCD m/T > 0.6, co oznacza,
że wpływ składu QGP na stosunek ζ/η jest relatywnie mały. Użycie
współczynników transportu ζ oraz η dla QGP uzyskanych w pracy [H8]
wraz z zależnością m(T ) wyznaczoną z realistycznego EOS w symula-
cjach hydrodynamicznych mogłoby dostarczyć odpowiedzi na pytanie
o ilościowy wpływ składu chemicznego QGP na jej ewolucję w HIC.
Wynik dotyczący kwadratowego skalowania ζ/η z miarą konforemną
(1/3− c2

s) jest podobny do rezultatu uzyskanego przez Weinberga
[110], z tą różnicą, że wynik z pracy [110], inspirowany zastosowania-
mi astrofizycznymi, dotyczy mieszaniny materii z promieniowaniem i
skutkuje inną wartością Γ = 15.

[H9] R. Ryblewski, M. Strickland, Dilepton production from the quark-gluon
plasma using (3+1)-dimensional anisotropic dissipative hydrodynamics,
Physical Review D 92 (2015) 2, 025026.

W niniejszej pracy poddano analizie widma termalnych dileptonów emi-
towanych w silnie anizotropowej QGP. Głównym celem przeprowadzo-
nej analizy było określenie czułości widm produkowanych par l+l− na
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silne anizotropie we wczesnych chwilach ewolucji QGP, ξ(τ ∼ τeq). Pra-
ca ta stanowi rozwinięcie badań przeprowadzonych wcześniej w pracach
[111, 112] używających uproszczonego interpolacyjnego modelu ewolu-
cji materii anizotropowej w (0+1) wymiarach. W niniejszej pracy, w
świetle wyników prac [H3-H8], do opisu ewolucji QGP użyto równań
hydrodynamiki anizotropowej [2] w ogólnej, (3+1)-wymiarowej posta-
ci z konforemnym EOS oraz realistycznymi warunkami początkowymi
wyznaczonymi w ramach optycznego modelu Glaubera [113]. W ra-
chunkach uwzględniono prawdopodobieństwo emisji dileptonów w pro-
cesie qq̄ → γ? → l+l− w wiodącym rzędzie w elektromagnetycznej sta-
łej sprzężenia O(α2) (przybliżenie Borna) wyznaczonej na podstawie
rachunków w ramach teorii kinetycznej [111]. Model zastosowano do
opisu zderzeń Pb-Pb minimum bias przy energii

√
sNN = 2760 GeV/c.

Do uzyskania widm par e+e− w masie niezmienniczej M , oraz pędzie
poprzecznym pT zastosowano odpowiednie cięcia na bazie procedur eks-
perymentalnych.

Rezultaty uzyskane w pracy potwierdzają obserwacje otrzymane wcze-
śniej w pracach [111, 112], dowodząc, że widma dileptonów są prak-
tycznie nieczułe na wartość η̄ w układzie. Ponadto w pracy [H9] po raz
pierwszy zbadano wpływ silnych anizotropii (ξ0 � 0) w układzie we
wczesnych chwilach ewolucji. Pokazano, że wyznaczone widma w za-
kresie dużych mas niezmienniczych jak i dużych pędów poprzecznych
wykazują znaczną czułość na wartość anizotropii. Podobny wniosek do-
tyczy widm w zakresie przednich pośpieszności y. Rezultaty otrzymane
w pracy pokazują, iż zastosowanie odpowiednich cięć kinematycznych
w widmach dileptonów oferuje możliwość pomiaru anizotropii w QGP.

[H10] L. Bhattacharya, R. Ryblewski, M. Strickland, Photon production
from a nonequilibrium quark-gluon plasma, Physical Review D 93 (2016)
6, 065005.

Podobnie jak w przypadku pracy [H9], motywacją badań przedstawio-
nych w niniejszej pracy jest określenie czułości obserwabli elektroma-
gnetycznych na anizotropię QGP we wczesnych chwilach jej ewolucji.
W pracy [H10] analizie poddano emisję termalnych fotonów z silnie
anizotropowej QGP. W stosunku do poprzednich badań zorientowa-
nych w tym kierunku [92, 114] w niniejszym rachunku do opisu ewo-
lucji QGP zastosowano równania hydrodynamiki anizotropowej [2] w
(3+1) wymiarach. Ponadto w opisie użyto idealnego konforemnego EOS
oraz realistycznych warunków początkowych wyznaczonych w ramach
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optycznego modelu Glaubera [113]. W analizie wzięto pod uwagę
dwa procesy wymagane w wiodącym rzędzie elektromagnetycznej stałej
sprzężenia: rozpraszanie Comptona q(q̄)+g → q(q̄)+γ oraz anihilację
kwark-antykwark q+ q̄ → g+γ. Zgodnie z metodą Braatena–Yuana
[115] w celu prawidłowej regularyzacji rozbieżności amplitudy przejścia
w podczerwieni prawdopodobieństwa powyższych procesów dla mięk-
kiej wymiany gluonowej liczone są odrębnie poprzez wprowadzenie se-
paracji skal p∗ oraz użycie resumowanych propagatorów. Wartość p∗

ustalono minimalizując zależność zsumowanych wkładów p < p∗ oraz
p > p∗ od p∗. Z uwagi na jakościowy charakter przeprowadzonych badań
zaniedbano emisję fotonów z gazu hadronowego. Znając prawdopodo-
bieństwa produkcji fotonów dokonano ich konwolucji z tłem hydrody-
namicznym wyznaczonym z użyciem hydrodynamiki anizotropowej.

Uzyskane rezultaty wskazują, że widma produkowanych fotonów w pę-
dzie poprzecznym, podobnie jak widma dileptonów, bardzo słabo zależą
od wartości η̄ w układzie, pod warunkiem, że końcowa liczba cząstek
jest taka sama. Z drugiej strony, podobnie jak w przypadku dilepto-
nów [H9], widma te w zakresie dużych pędów pT ≈ 6 GeV/c silnie
zależą od początkowej anizotropii ξ0 w układzie. Należy podkreślić, że
wyciągnięcie ilościowych wniosków z przeprowadzonej analizy wyma-
ga uwzględnienia zarówno wkładu produkcji z gazu hadronowego jak i
fotonów produkowanych w wyniku twardych oddziaływań tuż po zde-
rzeniu. Badania w tym kierunku będą prowadzone w przyszłości.

[H11] W. Florkowski, R. Ryblewski, M. Strickland, Chromoelectric oscilla-
tions in a dynamically evolving anisotropic background, Physical Re-
view D 86 (2012) 8, 085023.

W niniejszej pracy, rozszerzając zakres analizy z prac [19–21, 46], zba-
dano oscylacje jednorodnego podłużnego elektrycznego pola kolorowego
w dynamicznie ewoluującym, kolorowo neutralnym ośrodku anizotro-
powym. Podobnie jak w przypadku prac [H1-H2] zastosowano przy-
bliżenie Abelowe dla pól kolorowych, dla którego równania ewolucji
dla kwarków i gluonów dane są przez klasyczne równania transportu
Boltzmanna–Vlasova. W równaniach ewolucji uwzględniono efek-
ty zderzeń poprzez dodanie członów kolizyjnych w przybliżeniu RTA
[74]. Równania ewolucji hydrodynamiki anizotropowej [1, 2] dla ośrod-
ka otrzymano biorąc zerowy i pierwszy moment tych równań oraz za-
kładając, że funkcja rozkładu jest anizotropowa w przestrzeni pędu i
ma postać rozkładu RS [70]. Następnie, by opisać ewolucję fluktuacji
pola w tym ośrodku rozwiązano zlinearyzowaną postać tych samych
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równań transportu sprzężonych z równaniami Maxwella. Mając na
celu opis wczesnych faz ewolucji materii od początku zastosowano sy-
metrię przepływu Bjorkena [75]. Otrzymane w ten sposób równanie
różniczkowo-całkowe rozwiązywano numerycznie rozpatrując szereg po-
czątkowych konfiguracji anizotropii w układzie określonej przez para-
metr anizotropii ξ0.

Rezultaty uzyskane w pracy [H11] pokazują, że oscylacje pola wykazują
niewielką czułość na początkową anizotropię w układzie przy założeniu,
że początkowa gęstość cząstek pozostaje stała. Jest to spowodowane
faktem, że częstość oscylacji plazmy jest proporcjonalna do gęstości
cząstek. Z drugiej strony, okazuje się, że czasowa ewolucja oscylacji
jest czuła na efekty zderzeń w układzie, uwzględnione w prezentowa-
nym podejściu poprzez człony zderzeniowe. W szczególnym przypadku
płynu doskonałego (ξ ≡ 0) odtworzono rezultaty otrzymane wcześniej
przez Białasa i Czyża [46]. Ponadto, w granicy swobodnego stru-
mieniowania prezentowane rezultaty wykazują dobrą zgodność z tymi
otrzymanymi przez Rebhana i Steinedera [21] w ramach analizy
stabilnych i niestabilnych modów w teorii nieabelowej.

Pomimo, że metoda zaprezentowana w pracy użyta została do analizy
jedynie stabilnych modów, ma ona potencjalne zastosowanie również
w przypadku modów niestabilnych. Obecność niestabilności w plazmie
jest aktualnie uznawana za jeden z kluczowych mechanizmów izotro-
pizacji plazmy w HIC [17–22]. W tym kontekście, wstępne rezultaty
dotyczące wpływu kolizyjnego tłumienia na ewolucję modów niestabil-
nych wykonane przez Stricklanda [116] pokazują, że umiarkowanie
redukuje ono ich tempo wzrostu.

[H12] B. Krouppa, R. Ryblewski, M. Strickland, Bottomonia suppression
in 2.76 TeV Pb-Pb collisions, Physical Review C 92 (2015) 6, 061901
(Rapid Communication).

Głównym celem niniejszej pracy był opis tłumienia ciężkich kwarko-
niów bb̄ w anizotropowej QGP produkowanej w zderzeniach Pb-Pb przy
energii

√
sNN = 2760 GeV/c na LHC. W tym celu do opisu wiąza-

nia rozpatrywanych stanów użyto modelu potencjału opartego na ich
energii wewnętrznej zaproponowanego w pracy [96]. Z kolei do opisu
ośrodka, w którym następuje tłumienie kwarkoniów użyto modelu hy-
drodynamiki anizotropowej [2]. Zarówno w przypadku potencjału jak
i tła hydrodynamicznego uwzględniono istnienie anizotropii używając
funkcji rozkładu RS [70]. W stosunku do pracy [96] w pracy [H12] do-
konano szeregu udoskonaleń użytego modelu. W szczególności do opisu
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plazmy zastosowano równania hydrodynamiki anizotropowej w najbar-
dziej ogólnej (3+1)-wymiarowej postaci, uaktualniono wartości współ-
czynników mieszania w wyniku rozpadu wyższych stanów wzbudzonych
na podstawie dopasowań do nowych danych kolaboracji ATLAS, CMS
oraz LHCb dla zderzeń p-p, a także poprawiono funkcję miary praw-
dopodobieństwa dla procedury uśredniania uzyskanych rezultatów po
centralnościach w taki sposób by odtworzyć procedurę eksperymental-
ną.

Używając zaprezentowanego modelu uzyskano wyniki dotyczące inklu-
zywnego współczynnika tłumienia RAA dla stanów Υ(1s) oraz Υ(2s)
w funkcji liczby uczestników Npart, pędu poprzecznego pT oraz po-
śpieszności y. Wyniki uzyskane dla różnych wartości lepkości z zakresu
η̄ ∈ {η̄bound, 3η̄bound} porównano z danymi eksperymentalnymi kolabo-
racji CMS i ALICE. Rezultaty te pokazują, że uaktualniony model z
pracy [96] daje bardzo dobry opis danych eksperymentalnych kolabo-
racji CMS, tłumacząc je tłumieniem w gorącej QGP. Wartości lepkości
η̄ ≈ (1− 2)η̄bound uzyskane z porównania z danymi w obszarze central-
nym pozostają w zgodzie z rezultatami dopasowań modeli hydrodyna-
micznych do danych eksperymentalnych dotyczących korelacji lekkich
hadronów. Pomimo, że nadal istnieje problem w opisie punktów eks-
perymentalnych kolaboracji ALICE dla przednich pośpieszności obser-
wowane różnice nie są już tak znaczące jak w poprzedniej pracy [96] i
istnieje nadzieja by opisać je dodatkowym tłumieniem w zimnej materii
jądrowej. Jednym z najbardziej zaskakujących wyników jest mała czu-
łość tłumienia bottomoniów na początkową anizotropię w ośrodku. Z
tego powodu jedynie rezultaty dla ξ0 = 0 zostały zamieszczone w pracy.
Rezultaty dla ξ0 6= 0 zostały umieszczone jako uzupełniające w pracy
dotyczącej przewidywań dla zderzeń Pb-Pb przy energii

√
sNN = 5023

GeV/c [117].
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2.3.10 Podsumowanie

W ramach prezentowanego cyklu prac [H1-H12] zbadano tempo termali-
zacji i hydrodynamizacji materii produkowanej w zderzeniach ciężkich

jonów, przeprowadzono systematyczne poszukiwania formalizmów odpowied-
nich do opisu znacznych anizotropii we wczesnych chwilach ewolucji, oraz
przeanalizowano wpływ anizotropii w układzie na szereg obserwabli ekspe-
rymentalnych.

Wśród kluczowych rezultatów prac [H1-H12] należy wymienić:

• Zaobserwowanie zjawiska wczesnej hydrodynamizacji materii produko-
wanej w modelu tub kolorowych, co stanowi silny argument za używa-
niem dysypatywnych modeli hydrodynamicznych w opisie wczesnych
etapów ewolucji materii w zderzeniach ciężkich jonów.

• Uzyskano dokładne kwazianalityczne rozwiązania równania kinetycz-
nego Boltzmanna, które stanowią użyteczne narzędzie w testowaniu
zgodności różnych formalizmów hydrodynamicznych z równaniami teo-
rii transportu.

• Wyznaczono właściwą postać współczynników transportu w hydrody-
namice cieczy lepkiej drugiego rzędu, co pozwoliło na precyzyjny opis
ewolucji poprawek dysypatywnych w ramach tego formalizmu.

• Stwierdzono znaczną czułość widm fotonów i dileptonów w zakresie
średnich pędów na początkową wartość anizotropii w układzie, co rodzi
nadzieję na pomiar anizotropii w eksperymencie.
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3 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-
badawczych

3.1 Wykaz innych prac naukowych (nie wchodzących
w skład osiągnięcia wymienionego w punkcie 2)
opublikowanych w czasopismach z bazy Journal
Citation Report (JCR)

3.1.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

[P1] W. Florkowski, R. Ryblewski, N. Su, K. Tywoniuk, Bulk viscosity in
a plasma of Gribov-Zwanziger gluons,
Acta Physica Polonica B 47 (2016) 7, 1833-1845
(IF5. letni = brak, liczba cytowań: 0).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wyznaczeniu własności
termodynamicznych plazmy Gribova-Zwanzigera, wykonaniu rachun-
ków numerycznych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam
na 30%.

[P2] W. Florkowski, R. Ryblewski, Separation of elastic and inelastic pro-
cesses in the relaxation time approximation for collision integral,
Physical Review C 93 (2016) 6, 064903
(IF5. letni = brak, liczba cytowań: 0).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części rachun-
ków analitycznych, wykonaniu rachunków numerycznych oraz udziale
w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 30%.

[P3] W. Florkowski, E. Maksymiuk, R. Ryblewski, L. Tinti, Anisotropic
hydrodynamics for a mixture of quark and gluon fluids,
Physical Review C 92 (2015) 5, 054912
(IF5. letni = 3.057, liczba cytowań: 1).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wyznaczeniu równań ru-
chu na podstawie zerowego i pierwszego momentu równania kinetycz-
nego, sprawdzeniu rachunków numerycznych oraz udziale w spisaniu
pracy. Mój udział oceniam na 25%.

[P4] M. Nopoush, M. Strickland, R. Ryblewski, D. Bazow, U. Heinz, M.
Martinez, Leading-order anisotropic hydrodynamics for central colli-
sions,
Physical Review C 92 (2015) 4, 044912
(IF5. letni = 3.057, liczba cytowań: 2).
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu ogólnej
koncepcji pracy, wyznaczeniu równań ewolucji hydrodynamiki lepkiej
dla symetrii cylindrycznej i ich sprawdzeniu w przypadku przepływu
Gubsera, napisaniu kodu numerycznego dla ewolucji hydrodynamicz-
nej w przypadku (1+1)-wymiarowym, sprawdzeniu rachunków anali-
tycznych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 30%.

[P5] L. Tinti, R. Ryblewski, W. Florkowski, M. Strickland, Testing diffe-
rent formulations of leading-order anisotropic hydrodynamics,
Nuclear Physics A 946 (2016) 29-48
(IF5. letni = brak, liczba cytowań: 0).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sprawdzeniu rachunków
analitycznych, wykonaniu wszystkich symulacji numerycznych oraz
udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 30%.

[P6] C. Chattopadhyay, A. Jaiswal, S. Pal, R. Ryblewski, Relativistic third-
order viscous corrections to the entropy four-current from kinetic the-
ory,
Physical Review C 91 (2015) 2, 024917
(IF5. letni = 3.057, liczba cytowań: 4).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części ra-
chunków analitycznych, wykonaniu symulacji numerycznych z uży-
ciem rozwiązań dokładnych równania kinetycznego Boltzmanna oraz
udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 20%.

[P7] M. Nopoush, R. Ryblewski, M. Strickland, Anisotropic hydrodynamics
for conformal Gubser flow,
Physical Review D 91 (2015) 4, 045007
(IF5. letni = 3.805, liczba cytowań: 14).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wyznaczeniu skalowania
Weyla wielkości tensorowych, wyprowadzeniu postaci wielkości termo-
dynamicznych w zmiennych de Sittera, sprawdzeniu rezultatów nume-
rycznych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 35%.

[P8] W. Florkowski, R. Ryblewski, Thermalization of anisotropic quark–gluon
plasma produced by decays of color flux tubes,
Nuclear Physics A 931 (2014) 343-347
(IF5. letni = 1.488, liczba cytowań: 1).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu wykresów
oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 25%.
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[P9] M. Nopoush, R. Ryblewski, M. Strickland, Bulk viscous evolution wi-
thin anisotropic hydrodynamics,
Physical Review C 90 (2014) 1, 014908
(IF5. letni = 3.439, liczba cytowań: 23).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu ogól-
nej koncepcji pracy, wyznaczeniu równań ewolucji materii na pod-
stawie momentów równania kientycznego Boltzmanna, wyznaczeniu
rozwinięć funkcji termodynamicznych w granicy małych mas, napi-
saniu programów, wykonaniu rachunków numerycznych opisujących
ewolucję materii, oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam
na 35%.

[P10] W. Florkowski, R. Ryblewski, M. Strickland, L. Tinti, Leading-order
anisotropic hydrodynamics for systems with massive particles,
Physical Review C 89 (2014) 5, 054909
(IF5. letni = 3.439, liczba cytowań: 24).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sprawdzeniu wszystkich
rachunków analitycznych, napisaniu kodu numerycznego rozwiązują-
cego równania ewolucji, oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział
oceniam na 25%.

[P11] R. Ryblewski, Anisotropic hydrodynamics for ultra-relativistic heavy-
ion collisions,
Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics 40 (2013) 9,
093101
(IF5. letni = 2.307, liczba cytowań: 13).

[P12] W. Florkowski, M. Martinez, R. Ryblewski, M. Strickland, Anisotro-
pic hydrodynamics,
Nuclear Physics A 904 (2013) 803c-806c
(IF5. letni = 1.774, liczba cytowań: 5).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu wykresów
oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 25%.

[P13] W. Florkowski, R. Maj, R. Ryblewski, M. Strickland, Hydrodynamics
of anisotropic quark and gluon fluids,
Physical Review C 87 (2013) 3, 034914
(IF5. letni = 3.551, liczba cytowań: 28).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu rachunków
analitycznych w granicy zerowej gęstości barionowej, wykonaniu ra-
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chunków numerycznych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział
oceniam na 25%.

3.1.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[D1] R. Ryblewski, W. Florkowski, Highly-anisotropic hydrodynamics in
3+1 space-time dimensions,
Physical Review C 85 (2012) 6, 064901
(IF5. letni = 3.341, liczba cytowań: 52).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu ogólnej
koncepcji pracy, wykonaniu rachunków analitycznych, napisaniu ko-
dów numerycznych, wykonaniu rachunków numerycznych, wykonaniu
fitów do danych eksperymetalnych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój
udział oceniam na 75%.

[D2] M. Martinez, R. Ryblewski, M. Strickland, Boost-Invariant (2+1)-
dimensional Anisotropic Hydrodynamics,
Physical Review C 85 (2012) 6, 064913
(IF5. letni = 3.341, liczba cytowań: 66).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części ra-
chunków analitycznych, sprawdzeniu rezultatów numerycznych oraz
udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 35%.

[D3] W. Florkowski, R. Ryblewski, Projection method for boost-invariant
and cylindrically symmetric dissipative hydrodynamics,
Physical Review C 85 (2012) 4, 044902
(IF5. letni = 3.341, liczba cytowań: 26).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu rachunków
analitycznych dla teorii Israela-Stewarta, sprawdzeniu rachunków ana-
litycznych dla hydrodynamiki anizotropowej oraz udziale w spisaniu
pracy. Mój udział oceniam na 35%.

[D4] R. Ryblewski, W. Florkowski, Highly-anisotropic and strongly-dissipative
hydrodynamics with transverse expansion,
European Physical Journal C 71 (2011) 11, 1761
(IF5. letni = 2.833, liczba cytowań: 47).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu ogól-
nej koncepcji pracy, wykonaniu rachunków analitycznych dotyczących
równań ewolucji, napisaniu kodu numerycznego dla hydrodynamiki
anizotropowej, wykonaniu symulacji numerycznych oraz udziale w spi-
saniu pracy. Mój udział oceniam na 75%.
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[D5] R. Ryblewski, W. Florkowski, Highly anisotropic hydrodynamics – di-
scussion of the model assumptions and forms of the initial conditions,
Acta Physica Polonica B 42 (2011) 1, 115-138
(IF5. letni = 0.596, liczba cytowań: 15).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części ra-
chunków analitycznych dla różnych źródeł entropi, napisaniu progra-
mów numerycznych, wykonaniu symulacji numerycznych oraz udziale
w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 50%.

[D6] R. Ryblewski, W. Florkowski, Non-boost-invariant motion of dissipa-
tive and highly anisotropic fluid,
Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics 38 (2011) 1,
015104
(IF5. letni = 2.498, liczba cytowań: 53).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu ogólnej
koncepcji pracy, wyprowadzeniu równań ewolucji, wykonaniu symula-
cji numerycznych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam
na 50%.

[D7] W. Florkowski, R. Ryblewski, Highly-anisotropic and strongly-dissipative
hydrodynamics for early stages of relativistic heavy-ion collisions,
Physical Review C 83 (2011) 3, 034907
(IF5. letni = 3.068, liczba cytowań: 86).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wyprowadzeniu postaci
wielkości termodynamicznych dla układu anizotropowego, wykonaniu
symulacji numerycznych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział
oceniam na 50%.

[D8] R. Ryblewski, W. Florkowski, Early anisotropic hydrodynamics and
thermalization and Hanbury-Brown-Twiss puzzles in the BNL Relati-
vistic Heavy Ion Collider (RHIC),
Physical Review C 82 (2010) 2, 024903
(IF5. letni = 3.173, liczba cytowań: 16).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu hybrydowego
modelu hydrodynamicznego z przejściem od hydrodynamiki poprzecz-
nej do hydrodynamiki płynu doskonałego, wykonaniu globalnego fi-
tu do danych eksperymentalnych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój
udział oceniam na 60%.

[D9] W. Florkowski, R. Ryblewski, Transverse hydrodynamics with sudden
hadronization: production of strangeness,
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Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics 37 9, 094023
(2010)
(IF5. letni = 1.698, liczba cytowań: 5).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu wykresów
oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 30%.

[D10] R. Ryblewski, Transverse hydrodynamics in relativistic heavy-ion col-
lisions,
Acta Physica Polonica B 40 (2009) 7, 2019-2028
(IF5. letni = 0.582, liczba cytowań: 0).

[D11] W. Florkowski, R. Ryblewski, Dynamics of anisotropic plasma at the
early stages of relativistic heavy-ion collisions,
Acta Physica Polonica B 40 (2009) 10, 2843-2863
(IF5. letni = 0.582, liczba cytowań: 15).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu rachunków
dla przypadku braku pól w układzie, sprawdzeniu rezultatów nume-
rycznych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 35%.

[D12] R. Ryblewski, W. Florkowski, General formulation of transverse hy-
drodynamics,
Physical Review C 77 (2008) 6, 064906
(IF5. letni = 2.969, liczba cytowań: 11).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu rachunków
dotyczących wielkości termodynamicznych oraz równań ewolucji w
płynie dwuwymiarowym, sprawdzeniu wszystkich rachunków anali-
tycznych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 60%.

3.2 Publikacje w czasopismach spoza bazy JCR

3.2.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

[P14] R. Ryblewski, Highly-anisotropic hydrodynamics for central collisions,
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement 9 (2016) 2, 309-312

[P15] U. Heinz, D. Bazow, G.S. Denicol, M. Martinez, M. Nopoush, J. No-
ronha, R. Ryblewski, M. Strickland , Exact solutions of the Bolt-
zmann equation and optimized hydrodynamic approaches for relati-
vistic heavy-ion collisions,
Nuclear and Particle Physics Proceedings 276 (2016) 193 - 196
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sprawdzeniu rachun-
ków analitycznych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam
na 15%.

[P16] L. Bhattacharya, R. Ryblewski, M. Strickland, Photon and dilepton
production from a non-equilibrium quark-gluon plasma,
Nuclear and Particle Physics Proceedings 276 (2016) 309 - 312

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sprawdzeniu rachun-
ków analitycznych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam
na 35%.

[P17] R. Ryblewski, M. Strickland, Dilepton production from the quark-
gluon plasma using leading-order (3+1)D anisotropic hydrodynamics,
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement 8 (2015) 2, 445

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu wykresów
oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 80%.

[P18] R. Ryblewski, Transport coefficients in second-order non-conformal
viscous hydrodynamics,
Journal of Physics Conference Series 612 (2015) 1, 012058

[P19] W. Florkowski, R. Ryblewski, Anisotropic hydrodynamics and the
early-thermalization puzzle,
AIP Conference Proceedings 1520 (2013) 160-165

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sprawdzeniu rachun-
ków analitycznych oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam
na 20%.

3.2.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[D13] R. Ryblewski, Flow characteristics and strangeness production in the
framework of highly-anisotropic and strongly-dissipative hydrodyna-
mics,
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement 5 (2012) 2, 457-462

[D14] R. Ryblewski, Transverse hydrodynamics and the early-thermalization
problem at RHIC,
Journal of Physics Conference Series 270 (2011) 012024

[D15] R. Ryblewski, W. Florkowski, Transverse hydrodynamics with sudden
isotropization and freeze-out,
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement 3 (2010) 3, 557-565
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu wykresów
oraz udziale w spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 40%.

3.3 Autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla
danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów
zbiorów, dokumentacji prac badawczych, eksper-
tyz, utworów i dzieł artystycznych

brak

3.4 Podstawowe informacje bibliometryczne

3.4.1 Liczba publikacji i sumaryczny impact factor (IF) według
bazy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem
opublikowania

(z dnia 09/09/2016)

Sumaryczny 5. letni Impact Factor publikacji: 90.773

Liczba publikacji w czasopismach indeksowanych w JCR: 37

Liczba publikacji innych (w języku polskim i/lub spoza bazy JCR): 9

3.4.2 Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science

(z dnia 09/09/2016)

Całkowita liczba cytowań: 702

Liczba cytowań bez autocytowań: 433

Liczba cytowań na publikację: 16.71

3.4.3 Indeks Hirscha według bazy Web of Science

(z dnia 09/09/2016)

Indeks Hirscha: 15
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3.5 Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi pro-
jektami badawczymi lub udział w takich projek-
tach

2013 – 2017 Collective dynamics of the anisotropic matter produced in the
ultra-relativistic heavy-ion collisions, Grant SONATA4 Narodowego Cen-
trum Nauki, DEC-2012/07/D/ST2/02125, kierownik i wykonawca pro-
jektu.

2010 – 2015 Quantitative Jet and Electromagnetic Tomography (JET) of
Extreme Phases of Matter in Heavy-Ion Collisions, Grant Departamen-
tu Energii Stanów Zjednoczonych, DE-SC0004104, wykonawca projek-
tu.

2010 – 2013 Dynamics of the dense and hot matter created in heavy-ion col-
lisions at LHC collider, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, N N202 263438, wykonawca projektu.

2010 – 2012 Collective phenomena in the early stages of relativistic heavy-
ion collisions, Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, N N202 288638, wykonawca projektu.

3.6 Nagrody za działalność naukową

2015 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (edycja X)
przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2014 Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego
przyznana przez Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akade-
mii Nauk.

2014 Stypendium im. Mariana Mięsowicza
przyznane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica.

2013 Stypendium START
przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

2009 Małopolskie stypendium doktoranckie
przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
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3.7 Referaty wygłoszone podczas konferencji między-
narodowych i krajowych

3.7.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Bottomonia suppression in 2.76 TeV Pb-Pb collisions, XII Quark Con-
finement and the Hadron Spectrum, Thessaloniki, (Grecja), 30 sierpnia
2016.

2. Thermalization and hydrodynamization in the color-flux-tube model,
The 3rd International Conference on the Initial Stages in High-Energy
Nuclear Collisions (Initial Stages 2016), Instituto Superior Técnico, Li-
zbona (Portugalia), 25 maja 2016.

3. Thermalization and hydrodynamization in the color-flux-tube model,
Excited QCD 2016, Costa da Caparica, Lizbona (Portugalia), 7 marca
2015.

4. Dilepton production from a highly-anisotropic quark-gluon plasma, New
perspectives on Photons and Dileptons in Ultrarelativistic Heavy-Ion
Collisions at RHIC and LHC, ECT*, Trento (Włochy), 7 grudnia 2015.

5. Highly-anisotropic hydrodynamics for central collisions, 11th Workshop
on Particle Correlations and Femtoscopy (WPCF 2015), Warszawa
(Polska), 7 listopada 2015.

6. Strong-Coupling Effects in a Plasma of Confining Gluons, 25th Inter-
national Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions
(Quark Matter 2015), Kobe (Japonia), 29 września 2015.

7. Jak najlepiej opisać plazmę kwarkowo-gluonową?, 43. Zjazd Fizyków
Polskich, Kielce (Polska), 10 września 2015 (referat popularnonauko-
wy).

8. Recent developments in viscous and anisotropic hydrodynamics, Trans-
European School of High Energy Physics (TESHEP 2015), Morsko
(Polska), 9 lipca 2015 (kurs).

9. Transport phenomena in a plasma of confining gluons, 4th Internatio-
nal Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2015), Kolymbari
(Grecja), 28 sierpnia 2015.

10. Strong-coupling effects in a plasma of confining gluons, Correlations
and Fluctuations in p+A and A+A Collisions (INT-15-2b), Institute
for Nuclear Theory, Seattle (WA, Stany Zjednoczone), 30 lipca 2015.
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11. Dilepton production from the quark-gluon plasma using (3+1)D LO
anisotropic dissipative hydrodynamics, Excited QCD 2015, Tatranska
Lomnica (Słowacja), 12 marca 2015.

12. Kinetic coefficients in non-conformal viscous hydrodynamics, 11th Po-
lish Workshop on Relativistic Heavy-Ion Collisions, Warszawa (Polska),
18 stycznia 2015.

13. Transport coefficients for bulk viscous evolution in the relaxation-time
approximation, The 2nd International Conference on the Initial Stages
in High-Energy Nuclear Collisions (Initial Stages 2014), Napa (CA,
Stany Zjednoczone), 6 grudnia 2014.

14. Transport coefficients for bulk viscous evolution in the relaxation-time
approximation, Workshop for Young Scientists on the Physics of Ultra-
relativistic Nucleus-Nucleus Collisions (Hot Quarks 2014), Las Negras
(Hiszpania), 24 września 2014.

15. Transport coefficients for bulk viscous evolution in the relaxation-time
approximation, 10th Workshop on Particle Correlations and Femtosco-
py (WPCF 2014), Gyongyos (Węgry), 29 sierpnia 2014.

16. Bulk viscous evolution within anisotropic hydrodynamics, 54th Cracow
School of Theoretical Physics, Zakopane (Polska), 18 czerwca 2014.

17. Exact solutions of kinetic equation in the relaxation time approxima-
tion, Midwest Critical Mass Conference, Toledo (OH, Stany Zjednoczo-
ne), 8 marca 2014.

18. Anisotropic hydrodynamics for rapidly expanding systems, 2nd Work-
shop on Initial State Fluctuation and Final State Correlations, Cheng-
du (Chiny), 11 sierpnia 2013.

19. Thermalization of massive partons in anisotropic medium, 14th Inter-
national Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM 2013), Bir-
mingham (Wielka Brytania), 23 lipca 2013.

20. Chromoelectric oscillations in a dynamically evolving anisotropic back-
ground, 9th Polish Workshop on Relativistic Heavy-Ion Collisions, Kra-
ków (Polska), 23 listopada 2012.
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3.7.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

1. Highly-anisotropic and strongly-dissipative hydrodynamics and the early-
thermalization puzzle, 8th Polish Workshop on Relativistic Heavy-Ion
Collisions, Hucisko (Polska), 18 grudnia 2011.

2. Flow characteristics and strangeness production in the framework of
highly-anisotropic and strongly-dissipative hydrodynamics, 13th Inter-
national Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM 2011), Kra-
ków (Polska), 23 września 2011.

3. Highly-anisotropic and strongly-dissipative hydrodynamics for early sta-
ges of relativistic heavy-ion collisions, 7th Polish Workshop on Relati-
vistic Heavy-Ion Collisions, Warszawa (Polska), 12 grudnia 2010.

4. The early thermalization and HBT puzzles in relativistic heavy-ion col-
lisions - hints for early anisotropic dynamics?, Workshop for Young
Scientists on the Physics of Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions
(Hot Quarks 2010), La Londe-les-Maures (Francja), 21 czerwca 2010.

5. Transverse hydrodynamics with sudden hadronization and freeze-out,
6th Polish Workshop on Relativistic Heavy-Ion Collisions, Wrocław
(Polska), 5 grudnia 2009.

6. Transverse hydrodynamics with sudden hadronization and freeze-out,
5th Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy (WPCF 2009),
CERN (Szwajcaria), 14 października 2009.

7. Transverse hydrodynamics with sudden isotropization and freeze-out,
Trans-European School of High Energy Physics (TESHEP 2009), Za-
kopane (Polska), 14 lipca 2009.

8. Transverse hydrodynamics in relativistic heavy-ion collisions, 4. Konfe-
rencja Młodych Fizyków, Rzeszów (Polska), 5 czerwca 2009.

9. General formulation of transverse hydrodynamics, 15th Cracow Epi-
phany Conference on Hadronic Interactions at the Dawn of the LHC ,
Kraków (Polska), 7 stycznia 2009.

3.8 Konferencyjne sesje plakatowe

1. Photon production from the quark-gluon plasma using (3+1) dimen-
sional anisotropic dissipative hydrodynamics, 25th International Con-
ference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions (Quark Matter
2015), Kobe (Japonia), 2015r.
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2. Dilepton production from the quark-gluon plasma using leading-order
(3+1)D anisotropic hydrodynamics, 25th International Conference on
Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions (Quark Matter 2015), Ko-
be (Japonia), 2015r.

3. Exact solutions of kinetic equation in the relaxation time approxima-
tion, 24th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus
Collisions (Quark Matter 2014), Darmstadt (Niemcy), 2014r.

4. Highly-anisotropic hydrodynamics in 3+1 space-time dimensions, 5th
International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High-
Energy Nuclear Collisions (Hard Probes 2012), Cagliari (Włochy), 2012r.

5. Highly-anisotropic and strongly-dissipative hydrodynamics for early sta-
ges of rela-tivistic heavy-ion collisions, 22nd International Conference
on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus (Quark Matter 2011), Annecy
(Francja), 2011r.

3.9 Uczestnictwo w programach europejskich i innych
programach międzynarodowych lub krajowych

1. New perspectives on Photons and Dileptons in Ultrarelativistic Heavy-
Ion Collisions at RHIC and LHC, The European Centre for Theoretical
Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*) program, Trento
(Włochy), 30 listopada - 10 grudnia 2015, Visiting Fellow.

2. Correlations and Fluctuations in p+A and A+A Collisions (INT-15-
2b), Institute for Nuclear Theory program, Seattle (WA, Stany Zjed-
noczone), 24-31 lipca 2015, Visiting Fellow.

3.10 Udział w międzynarodowych lub krajowych kon-
ferencjach naukowych lub udział w komitetach
organizacyjnych tych konferencji

2011 Organizacja konferencji Strangeness in Quark Matter 2011 w Krako-
wie, członek Lokalnego Komitetu Organizacyjnego.

3.11 Otrzymane nagrody i wyróżnienia

Patrz Rozdział 3.6.
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3.12 Udział w konsorcjach i sieciach badawczych

1. Członkostwo w sieci naukowej COST - European Cooperation in Scien-
ce and Technology w ramach projektu “Theory of hot matter and rela-
tivistic heavy-ion collisions” (numer OC-2015-2-20107), kierownik pro-
jektu: Prof Marcus Bleicher (Goethe University Frankfurt).

3.13 Kierowanie projektami realizowanymi we współ-
pracy z naukowcami z innych ośrodków polskich
i zagranicznych, a w przypadku badań stosowa-
nych we współpracy z przedsiębiorcami

brak

3.14 Udział w komitetach redakcyjnych i radach na-
ukowych czasopism

brak

3.15 Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych
organizacjach i towarzystwach naukowych

brak

4 Działalność dydaktyczna i popularyzator-
ska oraz informacja o współpracy między-
narodowej

4.1 Osiągnięcia dydaktyczne w zakresie popularyzacji
nauki lub sztuki

4.1.1 Wygłoszone referaty popularnonaukowe

1. Jak najlepiej opisać plazmę kwarkowo-gluonową?, 43. Zjazd Fizyków
Polskich, Kielce (Polska), 10 września 2015 (referat plenarny).

53



4.1.2 Wygłoszone kursy specjalistyczne

1. Recent developments in viscous and anisotropic hydrodynamics, Trans-
European School of High Energy Physics (TESHEP 2015), Morsko
(Polska), 9 lipca 2015.

4.1.3 Udział w organizacji pokazów w ramach cyklicznych wyda-
rzeń popularnonaukowych

1. Koordynator i prelegent stanowiska w ramach wystawy Wielki Zderzacz
Hadronów – Jak to działa?, AGH, Kraków, 10-18 stycznia 2009.

2. Koordynator w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, IFJ PAN, 25
września 2009.

4.2 Opieka naukowa nad doktorantami

1. Nieformalna opieka naukowa nad doktorantami Ewa Maksymiuk (UJK,
Kielce) oraz Mohammad Nopoush (KSU, Kent, US).

4.3 Opieka naukowa nad studentami

brak

4.4 Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach
naukowych lub akademickich

09/2013-08/2014 stażysta podoktorski, Wydział Fizyki, Uniwersytet
Stanowy w Kent, Kent (OH, Stany Zjednoczone), opiekun stażu: Profesor
Michael Strickland.

4.5 Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na za-
mówienie organów władzy publicznej, samorządu
terytorialnego, podmiotów realizujących zadania
publiczne lub przedsiębiorców

brak

4.6 Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

brak
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4.7 Recenzowanie publikacji w czasopismach między-
narodowych i krajowych

2012 Physical Review C, 1 artykuł.
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