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Streszczenie

Praca dotyczy badania produkcji protonów i antyprotonów w centralnych zderzeniach
ołów+ołów przy pięciu energiach wiązki: 20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV. Analiza została
przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące z detektora NA49 na akceleratorze SPS
w CERN. Uzyskane zostały unikalne rozkłady zmiennych podłużnych i poprzecznych dla
protonów i antyprotonów w badanym zakresie energii. Umożliwiło to przeprowadzenie
analizy zjawiska hamowania barionów przy energiach SPS oraz dostarczyło cennych in-
formacji na temat mechanizmów produkcji cząstek.
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Rozdział 1

Wstęp

Współczesna wiedza o fizyce cząstek elementarnych i fizyce jądrowej jest wynikiem wie-
lu badań, prowadzonych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pomimo iż jest ona już
znaczna to jednak nadal nie jest wystarczająca do stworzenia jednolitego, spójnego opisu
budowy materii. Istotne jest zrozumienie m.in. jak materia jądrowa zachowuje się przy
ekstremalnych wartościach gęstości i temperatury. Metodą umożliwiającą poznanie wła-
sności materii jądrowej w warunkach laboratoryjnych jest badanie zderzeń ciężkich jonów.
W wyniku takich procesów następuje emisja różnego rodzaju cząstek. Wiedząc, że para-
metry zarejestrowanych cząstek wtórnych niosą informację o procesie, w którym zostały
wyemitowane, możliwe jest badanie zjawisk zachodzących podczas zderzenia. Szczególnie
interesujące są mechanizmy produkcji cząstek, czasowo-przestrzenna ewolucja wytworzo-
nego systemu czy potencjalne dowody świadczące o istnieniu nowego stanu materii, plazmy
kwarkowo-gluonowej.
Właśnie sprawdzenie hipotezy istnienia plazmy kwarkowo-gluonowej było głównym zada-
niem działającego w CERN-ie eksperymentu NA49.
Z eksperymentem NA49 jestem związana od 2003 roku kiedy to czynnie włączyłam

się w analizę danych doświadczalnych. Moim zadaniem było uzyskanie i analiza widm
protonów i antyprotonów w całym obszarze energii SPS. Niniejsza rozprawa stanowi pod-
sumowanie mojej dotychczasowej działalności w ramach współpracy NA49.
W rozprawie przedstawiona została analiza danych doświadczalnych, pochodzących z eks-
perymentu NA49, z centralnych zderzeń ołów + ołów, przy energiach 20, 30, 40, 80 i
158 A·GeV. Rezultatem przeprowadzonej analizy jest uzyskanie unikalnych rozkładów
zmiennych podłużnych i poprzecznych dla protonów i antyprotonów w badanym zakresie
energii.
Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. Po niniejszym wstępie następuje rozdział dru-
gi, w którym przybliżone zostały najistotniejsze dla zrozumienia koncepcji pracy, pojęcia
fizyczne oraz motywacja do podjęcia badań nad produkcją protonów i antyprotonów, w
zakresie energii 20 – 158 A·GeV. Skupiono się tu głównie na tych aspektach, które były
analizowane w dalszej części rozprawy. W rozdziale trzecim nakreślony został ogólny sche-
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Rozdział 1. Wstęp

mat budowy i zasada działania eksperymentu NA49, z którego pochodzą analizowane dane
doświadczalne. Przedstawiony tam został także krótki opis procedury rekonstrukcji da-
nych, umożliwiający pełne zrozumienie przeprowadzonych analiz. W rozdziale czwartym
zaprezentowano kolejne etapy przeprowadzonej analizy danych. Uzyskane wyniki dotyczą-
ce rozkładów zmiennych podłużnych i poprzecznych protonów i antyprotonów dla energii
20 – 158 A·GeV, zawarte zostały w rozdziale piątym. Całości dopełnia umieszczone tam
także porównanie wyników eksperymentalnych z modelami teoretycznymi oraz dyskusja.
Rozdział szósty jest podsumowaniem całej rozprawy.
Praca rozszerzona została o dodatek zawierający tabelaryczne zestawienie wartości licz-
bowych uzyskanych wyników.
Część rysunków prezentowanych w rozprawie pochodzi z publikacji lub wystąpień na mię-
dzynarodowych konferencjach stąd opisy na nich są w języku angielskim.
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Rozdział 2

Fizyka zderzeń jądrowych

Badanie właściwości materii jądrowej w warunkach wysokiej gęstości i temperatury by-
ło od dawna jednym z głównych tematów prac naukowo-badawczych w fizyce jądrowej
i fizyce wysokich energii (przegląd można znaleźć w publikacjach [1 – 11]). Dostęp do
tej interesującej wiedzy umożliwiają badania zderzeń ciężkich jonów. Informacje o zja-
wiskach zachodzących podczas zderzeń jądrowych uzyskiwane są poprzez analizę widm
cząstek emitowanych z obszaru reakcji, ze szczególnym uwzględnieniem cząstek produko-
wanych podczas zderzenia. Poznanie i zrozumienie dynamiki zderzeń ciężkich jonów w jak
najszerszym zakresie energii, przyczynia się do lepszego zrozumienia teorii oddziaływań
silnych – chromodynamiki kwantowej (QCD), opisującej oddziaływania hadronów. Dla
zderzeń jądrowych z małym przekazem pędu, dla których nie można stosować rachunków
perturbacyjnych, pewne wyniki można uzyskać jedynie drogą czasochłonnych obliczeń nu-
merycznych na sieciach. Z tego względu tworzonych jest wiele modeli fenomenologicznych,
przy pomocy których opisuje się i interpretuje uzyskane dane doświadczale. Obszerna i
drobiazgowa informacja eksperymentalna jest głównym sposobem weryfikacji tych modeli.
Programy eksperymentalne z użyciem ciężkich jonów prowadzone są od dawna. W miarę
rozwoju technik eksperymentalnych związanych z przyspieszaniem jonów, jak i rejestra-
cją wyemitowanych podczas zderzenia cząstek, zmianie ulegał dostępny dla badań zakres
energii zderzenia.

• W latach siedemdziesiątych w laboratorum im. Lawrence’a w Berkeley (LBL) przy-
spieszano lekkie jądra do energii około 2 A·GeV oraz jony uranu do 1,2 A·GeV, a
w Laboratorium Wysokich Energii Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w
Dubnej (ZIBJ) przyspieszano lekkie jony do energii ∼4 A·GeV.

• W latach osiemdziesiątych w Narodowym Laboratorium w Brookhaven BNL, na
synchrotronie AGS (ang. Alternating Gradient Synchrotron) przyspieszano jony,
takie jak tlen, krzem do energii ∼14 A·GeV i złoto do energii ∼11 A·GeV.

• Równocześnie w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie, na
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supersynchrotronie protonowym SPS (ang. Super Proton Synchrotron) uruchomio-
no program badania zderzeń ciężkich jonów. Początkowo przyspieszono jądra tlenu i
siarki do energii 60 i 200 A·GeV. Program działającego tu eksperymentu NA49 obej-
mował przyspieszenie jąder ołowiu w szerokim zakresie energii od 20 do 158 A·GeV,
co odpowiada energii w środku masy układu nukleon – nukleon

√
sNN od 6,3 GeV

do 17,3 GeV.

• W rozpoczętym w 2000 roku programie badawczym w laboratorium BNL, na zde-
rzaczu ciężkich jonów RHIC (ang. Relativistic Heavy Ion Collider) energie przeciw-
bieżnych wiązek złota osiągają wartości 100 A·GeV, co odpowiada energii w środku
masy układu nukleon – nukleon

√
sNN = 200 GeV.

• W CERN na wielkim zderzaczu hadronowym LHC (ang. Large Hadron Collider)
planowane energie wiązek ołowiu osiągną 2,75 A TeV, co odpowiada energii w środku
masy układu nukleon – nukleon

√
sNN = 5500 GeV.

Poniżej przedstawiono przewidywany obraz zachowania się materii jądrowej w warunkach
różnych gęstości i temperatur oraz możliwości jakie dają pomiary laboratoryjne zderzeń
ciężkich jonów, przy różnych dostępnych energiach.
Rysunek 2.1 przedstawia diagram fazowy, czyli stan materii jądrowej w zależności od ba-
rionowego potencjału chemicznego (µB) oraz temperatury (T ). Dla niskich temperatur i
małych gęstości materia występuje w stanie gazu hadronowego (ang. hadron gas), pod-
czas gdy dla dużych temperatur i/lub gęstości przechodzi ona w stan plazmy kwarkowo-
gluonowej (QGP) [3, 12, 13] (ang. quark gluon plasma). W zaznaczonym na zielono obsza-
rze diagramu następuje przejście pomiędzy tymi dwoma stanami. W tym samym obszarze
teoria zakłada również przywrócenie symetrii chiralnej [14].
Parametry stanów osiągniętych w trakcie reakcji zależą od energii zderzających się ją-
der. Dla niskich i średnich zakresów energii jądro pocisku zostaje zatrzymane w tarczy,
a osiągnięty stan posiada dużą gęstość i niską temperaturę. W przypadku dużych energii
zderzeń oddziałujące jądra przenikają przez siebie, a osiągnięty stan charakteryzuje się
małą gęstością i wysoką temperaturą.
W trakcie zderzenia jądrowego możemy wyróżnić kilka następujących po sobie etapów.
Podczas zderzenia dochodzi do oddziaływania nukleonów pochodzących z przekrywają-
cych się obszarów jądra pocisku i tarczy. Tworzy się gorący, gęsty obszar zwany kulą
ognistą (ang. fireball). Układ oziębia się i rozszerza dążąc do stanu równowagi chemicznej
i termicznej. Moment, w którym zostaje ustalony końcowy skład materii nazywamy wy-
mrażaniem chemicznym (ang. chemical freeze-out). Układ nadal się rozszerza i oziębia i
dochodzi do wymrażania termicznego (ang. thermal freeze-out), kiedy to cząstki z obszaru
reakcji oddalają się od siebie na tyle, iż przestają ze sobą oddziaływać.
Widoczna na diagramie fazowym zgodność punktów eksperymentalnych z krzywymi okre-
ślającymi stany równowagi chemicznej i termicznej, interpretowana jest jako przejaw osią-
gania równowagi w trakcie zderzenia.
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Rysunek 2.1: Diagram fazowy materii hadronowej.

Dzięki zastosowaniu rozmaitych akceleratorów możliwe jest badanie różnych obszarów
przedstawionego diagramu fazowego, a różnorodność otrzymanych wyników eksperymen-
talnych, uzupełniających się wzajemnie, pozwala na budowę ogólnych modeli opisujących
m.in. produkcję cząstek.

2.1 Modele produkcji cząstek

Modele teoretyczne możemy podzielić na dwie grupy: modele statystyczne i dynamiczne.
Każdy model z osobna z dużym powodzeniem opisuje część danych eksperymentalnych.
Jednakże do tej pory nie został stworzony model, który poprawnie oddaje wszystkie ob-
serwable w całym dostępnym zakresie energii i zderzających się systemów. Stosuje się
więc różne modyfikacje istniejących modeli w celu dopasowania ich wyników do nowych
rezultatów eksperymentalnych.
Modele statystyczne opierają się na założeniu, iż podczas reakcji układ lub jego

wybrane fragmenty osiągają stan równowagi termodynamicznej. Modele te nie uwzględ-
niają dynamiki procesu. Zazwyczaj występują tu dwa parametry: barionowy potencjał
chemiczny i temperatura. Wartość barionowego potencjału chemicznego µB można uzy-
skać z eksperymentalnych danych dotyczących krotności cząstek. Poniżej przedstawiona
została prosta formuła, przy pomocy której ze stosunku krotności p/p można wyznaczyć
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Rysunek 2.2: Stosunki krotności cząstek
produkowanych w centralnych zderzeniach
ciężkich jonów uzyskane przez ekspery-
menty NA49 i NA57 dla energii 40 A·GeV
(
√
sNN = 8, 76 GeV) (symbole), porówna-

ne z przewidywaniami modelu statystycz-
nego (linie poziome). Otrzymane wartości
temperatury i potencjału chemicznego wy-
noszą T=156 i µb=403 MeV.
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Rysunek 2.3: Stosunki krotności cząstek
produkowanych w centralnych zderzeniach
ciężkich jonów uzyskane przez ekspery-
menty NA44, NA49 i NA57 dla energii
158 A·GeV (√sNN = 17, 3 GeV) (symbo-
le), porównane z przewidywaniami modelu
statystycznego (linie ciągłe ozn. dopasowa-
nie modelu do wszystkich danych ekspe-
rymentalnych, linie przerywane do danych
NA44 i NA57, a linie kropkowane do da-
nych NA49).

µB (wzięte z [15]):
p

p
=
e−(E+µB)/T

e−(E−µB)/T
= e−2µB/T . (2.1)

Rysunki 2.2 i 2.3, pochodzące z [16] przedstawiają stosunki krotności różnych cząstek
m.in. p/p dla centralnych zderzeń jądro+jądro dla energii 40 i 158 A·GeV uzyskane przez
eksperymenty NA44, NA49 i NA57 (symbole, “4π” ozn. uzyskane przez NA49 dane w peł-
nej przestrzeni fazowej), porównane z przewidywaniami modelu statystycznego [17] (linie
poziome). Dopasowane do danych eksperymentalnych wartości parametrów temperatury
T i potencjału chemicznego µB zostały podane na rysunkach.
Modele dynamiczne w przeciwieństwie do modeli statystycznych, kontrolują w cza-

sie pełny rozkład parametrów poszczególnych nukleonów od chwili zderzenia pocisku z
tarczą aż do momentu formowania się stanu końcowego.
Grupę modeli dynamicznych stanowią różne modyfikacje modelu transportu takie jak:
UrQMD (ang. Ultrarelativistic Quantum Molecular Dynamics) [18] czy HSD (ang. Ha-
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2.2. Obserwable hadronowe w zderzeniach jądrowych

dron Strings Dynamics) [19]. Modele te opisują przebieg reakcji przy pomocy układu rów-
nań transportu, biorąc pod uwagę dostępną przestrzeń fazową i znane przekroje czynne.
Uwzględnione są tu takie procesy jak rozpraszanie produkowanych cząstek czy formowa-
nie i rozpad rezonansów hadronowych.
W Rozdziale 5 znajduje się porównanie uzyskanych w trakcie analizy wyników ekspery-
mentalnych z przewidywaniami różnych modeli teoretycznych.

2.2 Obserwable hadronowe w zderzeniach jądrowych

Znaczne różnice pomiędzy prędkościami cząstek emitowanych z obszaru reakcji wzdłuż i
w poprzek kierunku wiązki są powodem, dla którego widma cząstek w tych kierunkach
analizowane są na ogół niezależnie. W niniejszym podrozdziale omówiono główne, po-
dłużne i poprzeczne zmienne kinematyczne, za pomocą których przedstawiane są widma
cząstek produkowanych w zderzeniach relatywistycznych jąder. W doświadczalnej części
rozprawy przedstawiono wyniki analizy danych protonów i antyprotonów w zderzeniach
Pb+Pb, przy energii wiązki 20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV (GeV na nukleon jądra pocisku).
W związku z powyższym w dalszych opisach skupiono się na wynikach uzyskanych dla
podobnych reakcji i zakresu energii. Rezultaty otrzymane dla innych systemów i energii
zostały przytoczone w celu dopełnienia obrazu.

2.2.1 Pęd i masa poprzeczna

Pęd poprzeczny pt definiujemy jako:

pt =
√

px2 + py2 , (2.2)

gdzie px i py są składowymi poprzecznymi wektora pędu. Wygodną zmienną jest tzw.
masa poprzeczna:

mt =
√

m02 + p2t . (2.3)

Użycie masy poprzecznej jest sugerowane przez modele emisji termicznej przewidujące wy-
kładnicze kształty widm w mt. Jeżeli do opisu widm emitowanych cząstek użyć rozkładu
Boltzmanna to widma masy poprzecznej można opisać funkcją wykładniczą:

1
mt

dσ

dmt
= Ce−(mt−m0)/T , (2.4)

gdzie m0 jest masą spoczynkową cząstki, a T jest temperaturą źródła emisji cząstek.
Ze względu na łatwość interpretacji otrzymanych rezultatów zależność ta jest bardzo
często używana do prezentacji wyników eksperymentalnych uzyskanych ze zderzeń ciężkich
jąder.
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Rozdział 2. Fizyka zderzeń jądrowych

2.2.2 Rapidity

W kierunku wzdłuż osi wiązki, wygodną zmienną służącą do przedstawienia podłużnych
rozkładów produkowanych cząstek jest pospieszność y (ang. rapidity). Reprezentacja ta
ma tę zaletę, iż kształt widma cząstek nie zależy od wybranego układu odniesienia.
Rapidity definiujemy w następujący sposób:

y =
1
2
ln
(

E + pL
E − pL

)

, (2.5)

gdzie: E i pL są odpowiednio energią i pędem podłużnym cząstki - w kierunku równoległym
do osi wiązki.
Pomiędzy podłużnymi i poprzecznymi zmiennymi kinematycznymi zachodzą następujące
relacje:

E = mt cosh y i pL = mt sinh y. (2.6)

Analiza widm rapidity i pędu poprzecznego cząstek pozwala wysnuwać wnioski na temat
dynamiki reakcji oraz właściwości źródła emisji.

Przesunięcie rapidity

Przed zderzeniem początkowy rozkład nukleonów w jądrze pocisku i tarczy może być opi-
sany przy pomocy dwóch bardzo wąskich1 rozkładów Gaussa, których maksima znajdują
się w rapidity pocisku yP i rapidity tarczy yT . W wyniku zderzenia rozkłady te zostają
przesunięte w kierunku rapidity y = 0 w układzie środka masy. Wielkość tego przesunięcia
δy niesie informację o sile hamowania nukleonów w materii jądrowej. Wielkość hamowania
z kolei determinuje zasadnicze parametry takie jak energia i objętość obszaru oddziały-
wania.
Przesunięcie rapidity δy [20, 21, 22] wyraża się przy pomocy zależności:

δy = yP − 〈y〉. (2.7)

Wielkość 〈y〉 to średnie rapidity barionów netto (bariony minus antybariony) po zderzeniu:

〈y〉 = 2
Npart

∫ yp

0
y
dN(B−B)
dy

dy, (2.8)

gdzie Npart jest liczbą uczestniczących w zderzeniu nukleonów.
Po zderzeniu rozkłady rapidity nukleonów mogą mieć różny kształt:

– w przypadku hamowania jądrowego (ang. nuclear stopping) nukleony tracą swoją
energię kinetyczną i po zderzeniu obserwujemy rozkład z maksimum dla y = 0 w
układzie środka masy

1Szerokość tych rozkładów jest określona przez pęd Fermiego nukleonów w jądrze.
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2.2. Obserwable hadronowe w zderzeniach jądrowych

Rysunek 2.4: Przesunięcie rapidity w funkcji rapidity wiązki w układzie środka masy. Dane
pochodzą z [20, 22, 24] (dla eksperymentu NA49 przedstawione są dane dla 158 A·GeV).
Uzyskane wartości zostały ekstrapolowane do energii LHC.

– w przypadku przeźroczystości jądrowej (ang. nuclear transparency) obserwujemy
strukturę dwumaksimową rozkładu.

Dla niższych energii
√
sNN = 5 − 10 GeV hamowanie jądrowe jest dominujące, podczas

gdy dla bardzo wysokich energii
√
sNN = 200 GeV ma miejsce przeźroczystość jądrowa.

Rysunek 2.4 pochodzący z [23] przedstawia, uzyskane przy pomocy zależności 2.7, przesu-
nięcie rapidity δy w funkcji rapidity pocisku, dla różnych dostępnych energii (przy AGS,
SPS, RHIC). Wartości te zostały ekstrapolowane do energii, które będą dostępne przy
LHC. Dane pochodzą z [20, 22, 24]. Obserwujemy prawie liniowy wzrost δy z yp aż do
energii SPS, z dalszym wzrostem energii zależność zaczyna się wypłaszczać aby przy ener-
giach LHC zmieniać się tylko nieznacznie z yp. Przy energiach AGS (yp ≈ 1, 6) przesunięcie
rapidity wynosi około 1, dla energii SPS (yp = 2, 9) wartość δy jest niewiele mniejsza od
2, podczas gdy dla energii RHIC (yp = 5, 4) δy = 2, 0± 0, 1 [25].

Rozkłady rapidity protonów i antyprotonów

Pośród wielu proponowanych sygnatur występowania nowego stanu materii (QGP) jed-
nym ze sposobów jego poszukiwania jest określenie w funkcji temperatury T i potencja-
łu bariochemicznego µB gęstości energii ε, ciśnienia P i gęstości entropii s gęstej ma-
terii hadronowej produkowanej w zderzeniach ciężkich jonów. Obserwacja gwałtownego
wzrostu ε/T 4 lub s/T 3 w wąskim przedziale temperatury sygnalizuje przejście fazowe.
Wielkości T , s i ε są powiązane z mierzalnymi obserwablami, odpowiednio z średnim

9



Rozdział 2. Fizyka zderzeń jądrowych

pędem poprzecznym 〈pt〉, rozkładem rapidity hadronów dN/dy i gęstością energii po-
przecznej dEt/dy [26].
Gęstość enegii można oszacować przy użyciu formuły Bjorkena [4]:

ε =
1
πR2τ

dEt
dy

∣

∣

∣

∣

∣

y'0
, (2.9)

gdzie τ to czas formacji hadronów, R promień jądra. Dla zderzeń Pb+Pb przy energii
SPS (

√
sNN = 17GeV), przyjmując τ=1 fm/c i mierzoną wartość dEt/dy = 400 GeV

otrzymujemy wartość ε ' 3, 5± 0, 5 GeV/fm3, co znacznie przewyższa krytyczną gęstość
energii (εc = 0, 6 ± 0, 3 GeV/fm3) dla przejścia fazowego (wartości liczbowe pochodzą
z [17]). Obszar energii SPS jest więc interesujący a badanie m.in. rozkładów rapidity
protonów i antyprotonów staje się zasadne.

• Dane eksperymentalne
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80 pAGS y
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Rysunek 2.5: Rozkład protonów netto mierzonych przy AGS (
√
sNN = 5, 5GeV),

SPS (
√
sNN = 17GeV) i RHIC (

√
sNN = 200GeV) dla centralnych zderzeń

Pb+Pb/Au+Au [20, 24, 27, 28, 29]. Dla danych przy RHIC puste symbole otrzymano
przez odbicie punktów doświadczalnych (wypełnione symbole) względem y = 0. Dla da-
nych przy AGS i SPS ma miejsce sytuacja odwrotna: puste symbole oznaczają punkty
doświadczalne a wypełnione symbole są ich odbiciem względem y = 0.

Na Rysunku 2.5, pochodzącym z [20], przedstawione są rozkłady rapidity protonów netto
(protony minus antyprotony ), otrzymane dla centralnych zderzeń Au+Au i Pb+Pb, przy
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2.2. Obserwable hadronowe w zderzeniach jądrowych

kilku energiach zderzenia. Dane uzyskane zostały przez różne grupy eksperymentalne.
Kształt powyższych rozkładów silnie zależy od energii. Porównanie rozkładów protonów
netto przy różnych energiach, stwarza możliwość interpretacji zjawisk zachodzących pod-
czas zderzenia. Przy energiach AGS (

√
sNN = 5, 5GeV) rozkład ma maksimum w y = 0

w układzie środka masy, a dla najwyższej energii SPS (158 A·GeV) rozkład posiada mini-
mum w y = 0 w układzie środka masy. Oznacza to, iż przy energiach SPS jądra stają się
bardziej przeźroczyste. Przy energiach RHIC,

√
sNN = 200GeV, rozkład nadal się obniża

w środkowym obszarze rapidity. Przy energiach LHC oczekuje się obszaru pozbawionego
barionów (B ≈ 0) dla około dziesięciu jednostek rapidity wokół y = 0 w układzie środka
masy. Dla najwyższych energii spodziewamy się, że stosunek p/p w centralnym obsza-
rze rapidity będzie bliski jedynce. Rysunek 2.6 z [30] przedstawia m.in. stosunek p/p w
funkcji rapidity w układzie środka masy dla zderzeń Au+Au dla

√
sNN = 200GeV, a

Rysunek 2.7, z [31], przedstawia modelowe przewidywania stosunku p/p dla energii LHC.

Rysunek 2.6: Wartości stosunku licz-
by antycząstek do cząstek (p/p, π−/π+,
K−/K+) w funkcji rapidity w zderzeniach
Au+Au dla

√
sNN = 200GeV

Rysunek 2.7: Wartości stosunku p/p dla
energii LHC obliczone na podstawie mo-
deli: HERWIG, HIJING, PYTHIA.

Dotychczas nie podjęto próby analizy danych, pochodzących z jednego eksperymen-
tu, pod kątem produkcji protonów i antyprotonów i uzyskania kompleksowej informacji
o rozkładach rapidity w całym obszarze energii SPS. Dostępne są jedynie dane ekspery-
mentalne, opracowane przez współpracę NA49, wyłącznie dla y = 0 w układzie środka
masy dla protonów i antyprotonów, które zostały opublikowane w [32]. Uzyskane wartości
przedstawione zostały w Tabeli 2.1.
Istnieją także, wyłącznie dla energii 158 A·GeV, rozkłady rapidity protonów netto publi-
kowane w [27] (przedstawione na Rysunku 2.5), uzyskane przy pomocy innej metody niż
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Rozdział 2. Fizyka zderzeń jądrowych

Energia (A·GeV) dN/dy p dN/dy p
20 46.1± 2.1 0.06±0.01
30 42.1±2.0 0.16±0.02
40 41.3±1.1 0.32±0.03
80 30.1±1.0 0.87±0.07
158 29.6±0.9 1.66±0.17

Tabela 2.1: Wartości dN/dy dla protonów i antyprotonów, dla y = 0 w układzie środka
masy, w centralnych zderzeniach Pb + Pb, dla energii 20 – 158 A·GeV. Prezentowane
błędy są błędami statystycznymi. Dane pochodzą z [32].

użyta w rozprawie (rozkłady protonów netto (p – p) zostały wyodrębnione z rozkładów
hadronów netto (h+ – h−) w odróżnieniu do prezentowanej w rozprawie analizy opartej
na pełnej identyfikacji cząstek).
Celowe wydaje się zbadanie całego obszaru energii SPS i uzyskanie brakujących rozkładów
rapidity protonów i antyprotonów dla energii 20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV, a z nich rozkła-
dów protonów netto dla tych energii. Rozkłady te stają się punktem wyjścia do dalszej
analizy prowadzącej do uzyskania rozkładów barionów netto oraz oszacowania przesunię-
cia w rapidity.

• Przewidywania modeli teoretycznych

Rozkłady rapidity cząstek przewidywane są na podstawie wielu różnych modeli teoretycz-
nych (np. UrQMD, HSD, 3F-hydro [33]). W Rozdziale 5 porównano wybrane modelowe
przewidywania rozkładów rapidity protonów i antyprotonów oraz protonów netto w ba-
danym obszarze energii SPS z wynikami prowadzonej analizy

12



Rozdział 3

Eksperyment NA49

Bogaty zestaw danych eksperymentalnych, zgromadzonych przez zespół NA49, w pełni
umożliwił przeprowadzenie zamierzonej przez autorkę analizy produkcji protonów i an-
typrotonów dla centralnych zderzeń jądro + jądro, w zakresie energii 20 – 158 A·GeV.
Poniższy rozdział zawiera opis szeregu istotnych dla rozprawy zagadnień związanych z
budową i możliwościami detektora NA49.

3.1 Detektor NA49

Eksperyment NA49 na akceleratorze SPS w CERN jest spektrometrem hadronowym o
bardzo dobrej akceptacji, zbliżonej do pełnego kąta bryłowego, którego układ detekcyjny
umożliwia badanie zderzeń jądro – jądro, hadron – jądro i hadron – hadron. Naświetle-
nia zostały wykonane przy użyciu wiązek jąder ołowiu, wapnia, siarki, węgla jak również
wiązek protonów i deuteru w szerokim zakresie energii 20 – 158 A·GeV.
Schemat eksperymentu NA49 jest pokazany na Rysunku 3.1. Głównymi komponentami
detektora NA49 są cztery duże komory projekcji czasowej (TPC). Zostały one pomyślane
jako główne detektory śladowe, w których rejestrowane jest około 80% spośród wszystkich
produkowanych w zderzeniu cząstek naładowanych. Krotności produkowanych cząstek w
centralnych zderzeniach Pb + Pb, dla energii 158 A·GeV, wynoszą ok. 1600 w pełnym
kącie bryłowym.
Dwie z komór, tzw. Vertex TPC (VTPC1 i VTPC2), umieszczone zostały w polu magne-
tycznym (odpowiednio B=1,5 T i B=1,1 T dla energii wiązki równej 158 A·GeV). Dla
niższych energii wiązki pole magnetyczne zostało dobrane tak, aby uzyskać porównywalną
akceptację przy różnych energiach zderzenia. VTPC1 i VTPC2 służą głównie do pomiaru
pędu cząstek.
Pozostałe dwie komory projekcji czasowej, tzw. Main TPC (MTPC-L i MTPC-R),
umieszczone poza polem magnetycznym, są przede wszystkim detektorami dE/dx i słu-
żą do identyfikacji cząstek poprzez pomiar strat energii na jonizację w obszarze wzro-
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Rozdział 3. Eksperyment NA49
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Rysunek 3.1: Schemat eksperymentu NA49.

stu relatywistycznego. Zdolność rozdzielcza w dE/dx wynosi około 4%. Dzięki łącznemu
zastosowaniu wszystkich komór identyfikuje się w przybliżeniu 67% rejestrowanych czą-
stek. Liczniki czasu przelotu (TOF) uzupełniają identyfikację naładowanych hadronów
w ograniczonym obszarze przestrzeni fazowej. Połączona informacja o prędkości cząstek
(pochodząca z TOF) i pędzie (z TPC), pozwala na identyfikację cząstek w pobliżu rapi-
dity y = 0 w układzie środka masy. Typowa rozdzielczość TOF wynosi 60 ps. Przy użyciu
liczników TOF rejestrowane jest około 6% wszystkich cząstek produkowanych w central-
nych zderzeniach Pb + Pb. W prezentowanej rozprawie nie prowadzono analizy danych z
wykorzystaniem informacji z TOF.
Dokładność pomiaru pędu w detektorze NA49 zależy od liczby komór, w których cząstka
została zarejestrowana. Dla śladów mierzonych tylko w VTPC1 zdolność rozdzielcza w
pędzie wynosi dp/p2 ∼= 7 · 10−4(GeV/c)−1, a dla śladów rejestrowanych w obu VTPC i
jednej z MTPC dp/p2 ∼= 0, 3 · 10−4(GeV/c)−1.
Detektor NA49 wyposażony jest również w szereg kalorymetrów (CAL). Tarcza T umiesz-
czona jest w odległości około 80 cm przed magnesami. Jest to folia ołowiowa (52,4% 208Pb)
o grubości 200µm (224 mg/cm2), co odpowiada 0,5% prawdopodobieństwa oddziaływania
dla jąder ołowiu.
Przed tarczą na torze wiązki znajdują się trzy detektory BPD (ang. Beam Position De-
tectors) będące małymi (3×3cm2) komorami drutowymi. Ich zadaniem jest precyzyjne
określenie trajektorii wiązki poprzez wyznaczenie jej współrzędnych x i y. Ekstrapolując
trajektorię wiązki do tarczy wyznacza się punkt, który jest używany podczas rekonstrukcji
cząstek jako pozycja głównego wierzchołka oddziaływania. Przy użyciu detektorów BPD
pozycja głównego wierzchołka jest wyznaczana z dokładnością 40µm. Szczegółowy opis
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3.1. Detektor NA49

całego detektora NA49 można znaleźć w [34].
W rozprawie analizowane były wyłącznie cząstki identyfikowane w MTPC, co oznacza, iż
nie wykorzystano informacji dE/dx z komór VTPC. Spowodowane jest to głównie tym, iż
komory VTPC optymalizowane są na pomiar pędu cząstek i uzyskane tu pomiary dE/dx
obarczone są dużymi błędami systematycznymi.

3.1.1 Komory projekcji czasowej

Komora projekcji czasowej jest połączeniem dwóch detektorów gazowych: komory dry-
fowej o dużej objętości oraz komory proporcjonalnej, w której następuje wzmocnienie
sygnału z komory dryfowej i odczyt pozycji w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku dry-
fu.
Zasadę działania komory projekcji czasowej TPC można prześledzić na Rysunku 3.2.
Naładowana cząstka przelatująca przez komorę dryfową jonizuje na swej drodze atomy

Rysunek 3.2: Schemat budowy i zasada działania komory projekcji czasowej.

gazu. Elektrony z jonizacji dryfują w polu elektrycznym w kierunku komory odczytu.
Stojąca na ich drodze elektroda, zwana bramką (ang. gate) oddziela komorę dryfową od
proporcjonalnej. Może ona znajdować się w dwóch stanach: ‘otwartym’, pozwalającym
na przepływ elektronów lub ‘zamkniętym’, zapobiegającym przedostawaniu się jonów wy-
tworzonych w procesie powielania do przestrzeni dryfowej. Komora proporcjonalna zdefi-
niowana jest przez dwie elektrody siatkowe: katodę i anodę, do której docierają elektrony.
Na rysunku anoda oznaczona jest jako ‘sense wire’. W otoczeniu anody następuje pro-

15



Rozdział 3. Eksperyment NA49

Rysunek 3.3: Budowa komory projekcji czasowej VTPC w NA49.

ces powielania, prowadzący do powstania lawiny, która indukuje sygnał na napylonych
na płaszczyźnie izolatora elektrodach, tzw. padach (ang. pads) . Analiza tego sygnału
pozwala na wyznaczenie dwóch współrzędnych, trzecią uzyskuje się mierząc czas dryfu
elektronów. W komorze proporcjonalnej mierzy się również amplitudę sygnału, co umoż-
liwia identyfikację cząstek na podstawie strat energii na jonizację.
Schemat komory projekcji czasowej NA49 przedstawiony został na Rysunku 3.3. Korpus
komór TPC tworzą dwie ścianki z mylaru o grubości 125µm każda. Przestrzeń między
nimi wypełniona jest obojętnym gazem (N2), będącym izolatorem. Pole elektryczne defi-
niują paski pokrytego aluminium mylaru o grubości 25µm, do których przyłożono gradient
potencjału.
Proporcjonalne komory odczytu umieszczone są w górnej części detektora. Podstawowe

VTPC MTPC
Rozmiar [cm] 250× 200× 98 390× 390× 180
Liczba padów 27 648 63 360

Rozmiar padu [mm] 3, 5× 16 3, 14× 39 (HR)
3, 5× 28 4, 95× 39 (SR)

Długość dryfu [cm] 66,6 111,7
Prędkość dryfu [cm/µs] 1,4 2,4
Mieszanka gazowa Ne-CO2 (90/10) Ar-CO2-CH4 (90/5/5)

Tabela 3.1: Parametry komór projekcji czasowej TPC NA49.
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3.1. Detektor NA49

informacje odnośnie parametrów komór TPC zebrane zostały w Tabeli 3.1. Umieszczony
obok długości padów w MTPC symbol ‘HR’ (‘SR’) oznacza odpowiednio sektory wysokiej
(standardowej) zdolności rozdzielczej. Sektory wysokiej zdolności rozdzielczej położone są
bliżej wiązki, gdzie gęstość śladów jest większa.
Więcej informacji o komorach projekcji czasowej można znaleźć w [35].

3.1.2 Centralność zderzeń

W zderzeniach Pb+Pb, centralność zderzenia wyznacza się mierząc depozyt energii frag-
mentów wiązki w kalorymetrze VCAL, który został umieszczony na torze wiązki, tuż za
kolimatorem (COLL), w odległości około 20 m od tarczy.

Rysunek 3.4: Korelacja między energią mierzoną w kalorymetrze VCAL EV eto i parame-
trem zderzenia b wyznaczona w [34] przy użyciu Venus 4.12.

Wyznaczenie parametru zderzenia b przy wykorzystaniu energii mierzonej w kalorymetrze
VCAL wymaga zastosowania modelu teoretycznego. Przykładowo na Rysunku 3.4 poka-
zana została zależność między energią mierzoną w VCAL EV eto i parametrem zderzenia
b obliczona przy użyciu generatora przypadków VENUS [36]. Wartość progowa EV eto ¬
8 TeV odpowiada około 4% przekroju czynnego oddziaływania Pb + Pb i parametrowi
zderzenia poniżej 3 fm. Szczegóły dotyczące określania centralności zderzeń przy wyko-
rzystaniu informacji z kalorymetru VCAL znajdują się w [37].
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3.1.3 Dane eksperymentalne

Dane eksperymentalne, użyte w rozprawie doktorskiej, zbierane były w latach
1996 - 2003. Do analizy zależności energetycznych produkcji protonów i antyprotonów
wykorzystano dane dla centralnych zderzeń ołów - ołów przy pięciu energiach wiązki:
20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV. Odpowiada to energii w środku masy układu
nukleon – nukleon

√
sNN w przedziale od 6,3 GeV do 17,3 GeV.

Liczba poddanych analizie przypadków oraz centralność zderzenia (ułamek całkowitego
nieelastycznego przekroju czynnego σ/σinel) dla każdej z energii znajduje się w Tabeli 3.2.
Dla danych przy energii 158 A·GeV, zastosowano w trakcie analizy dodatkowe cięcia na
energię mierzoną w kalorymetrze VCAL, w celu uzyskania 7% centralności. Spowodowało
to redukcję liczby przypadków o około połowę.

Energia (A·GeV) √
sNN (GeV) Liczba przypadków σ/σinel(%)

20 6,3 350 000 7,2
30 7,6 418 000 7,2
40 8,7 412 000 7,2
80 12,2 304 000 7,2
158 17,3 530 000 10

Tabela 3.2: Materiał eksperymentalny dla energii 20 – 158 A·GeV użyty w analizie z
wyszczególnieniem liczby przypadków i centralnością zderzenia (σ/σinel).

Należy zauważyć, iż część prezentowanych w rozprawie wyników pochodzi z niezależ-
nych analiz i nie została uzyskana przez autorkę, niemniej jednak włączono je, ponieważ
bez nich dyskusja byłaby niekompletna. Są one każdorazowo wyszczególniane w momencie
prezentacji.

3.2 Procedura rekonstrukcji cząstek

Program rekonstrukcyjny eksperymentu NA49 ma za zadanie odtworzenie śladów, wy-
znaczenie pędu poprzez dopasowanie równania ruchu do torów, pomiar straty energii na
jonizację dE/dx oraz określenie masy cząstek z pomiaru czasu przelotu. Poszczególne
etapy są krótko omówione poniżej.

Rekonstrukcja torów Procedura rekonstrukcji torów w NA49 składa się z kilku kro-
ków:
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1. Znajdowanie klastrów ładunku w komorach TPC oraz określenie pozycji współrzęd-
nych x, y, z każdego klastra (punkt na śladzie).

2. Konstrukcja elementów śladów oddzielnie w każdej TPC.

3. Łączenie śladów z poszczególnych komór TPC.

4. Określenie pędu poszczególnych cząstek poprzez dopasowanie ich śladów do głów-
nego wierzchołka oddziaływania, którego pozycja jest precyzyjnie określona przez
detektory BPD.

5. Rekonstrukcja wtórnych wierzchołków oraz określenie pędu dla produktów rozpadu.

Rysunek 3.5: Rejestrowany w detektorze NA49 przypadek centralnego zderzenia Pb+Pb
przy energii 158 A·GeV.

Dodatkowo pęd każdego śladu zostaje dopasowany bez założenia, iż ślad pochodzi z głów-
nego wierzchołka. Odległość w poziomym kierunku x i pionowym kierunku y pomiędzy
takim ekstrapolowanym do tarczy śladem i pozycją głównego wierzchołka, jest tak zwa-
nym parametrem zderzenia bx i by. Trzeba dodać, że bx i by służą jako kryteria selekcji
torów cząstek.
Rysunek 3.5 przedstawia typowy, rejestrowany w komorach projekcji czasowej, przypadek
centralnego zderzenia Pb+Pb przy energii 158 A·GeV.
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Rozdział 3. Eksperyment NA49

Pomiar dE/dx. Średnie jonizacyjne straty energii cząstki naładowanej poruszającej się
w gazie z prędkością β = v/c opisuje wzór:

〈

dE

dx

〉

=
4πNe4

meβ2

[

ln
2meβ2

I(1− β2) − β
2 − δ(β)

]

, (3.1)

gdzie e i me są odpowiednio ładunkiem i masą elektronu, N jest gęstością elektronów w
gazie w detektorze oraz I efektywnym potencjałem jonizacji uśrednionym po wszystkich
elektronach. Pierwsze dwa człony Równania 3.1 stanowią oryginalną formułę Bethego-
Blocha [38]. Człon δ [39] opisuje redukcję wzrostu dE/dx związaną ze zjawiskami po-
laryzacyjnymi w ośrodku. Na Rysunku 3.6 został pokazany rozkład strat jonizacyjnych
w obszarze wzrostu relatywistycznego, dla centralnych zderzeń Pb + Pb przy energii
158 A·GeV oraz dopasowane do pomiarów linie opisane zależnością 3.1.

Rysunek 3.6: Rozkład strat jonizacyjnych dla cząstek naładowanych dodatnio w funkcji
pędu, dla centralnych zderzeń Pb + Pb przy energii wiązki 158 A·GeV.

W dyskutowanej w rozprawie analizie danych, do identyfikacji protonów i antyprotonów
za pomocą dE/dx wykorzystano pomiary jonizacyjnych strat energii wyłącznie w MTPC.
Rzeczywiste straty energii na jonizację opisuje rozkład Landau’a [40]. Ze względu na asy-
metryczny kształt tego rozkładu, liczona jest tzw. ’średnia z obcięciem dE/dx’. W NA49
zastosowano obcięcie na 65% najwyższych wartości klastrów ładunku. Ponieważ uzyskany
w ten sposób eksperymentalny rozkład dE/dx jest nadal lekko asymetryczny to dopa-
sowany do niego rozkład Gaussa został zmodyfikowany przez wprowadzenie parametru
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asymetrii δ, określającego różnicę pomiędzy szerokością prawej i lewej strony rozkładu:

f(x;C, x0, σ, δ) =



































C
σ
√
2π
exp
[

−1
2

(

x−x0
(1+δ)σ

)2]

dla x  x0

C
σ
√
2π
exp
[

−1
2

(

x−x0
(1−δ)σ

)2]

dla x < x0,
(3.2)

gdzie x0 i σ są odpowiednio położeniem maksimum i szerokością rozkładu. Wykorzystanie
asymetrycznego rozkładu Gaussa zaproponowł M.van Leeuwen [41] jeden z uczestników
współpracy NA49. Szerzej zagadnienie dyskutowane jest w Rozdziale 4.
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Rozdział 4

Analiza danych eksperymentalnych

W poniższym rozdziale zawarte zostały szczegóły dotyczące prowadzonej przez autorkę
analizy produkcji protonów i antyprotonów przy energiach 20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV.

4.1 Selekcja

Selekcja przypadków

W analizie nie zostały uwzględnione przypadki (stanowiące mniej niż 1% wszystkich do-
stępnych; Tabela 3.2), dla których nie można było dokładnie określić pozycji głównego
wierzchołka.
Dane dla energii 20, 30, 40 i 80 A·GeV mają 7% centralności natomiast dla energii
158 A·GeV 10% centralności. Z tego względu dla danych przy energii 158 A·GeV zostało
zastosowane dodatkowe cięcie na energię mierzoną w kalorymetrze VETO. Uzyskano 7%
centralności, ale liczba dostępnych przypadków została zredukowana o około połowę.

Selekcja torów

W celu optymalizacji wydajności znajdowania torów cząstek i rozdzielczości dE/dx w
analizie przyjętych zostało kilka kryteriów selekcji:

1. Liczba punktów na torze cząstki rejestrowana w MTPC nie może być mniejsza od
50.

2. 50% wszystkich punktów na torze cząstki musi być rejestrowane w MTPC.

3. Wprowadzono ograniczenia parametru zderzenia:
|bx| < 5 cm i |by| < 2 cm.
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4. Wprowadzono ograniczenia na kąt azymutalny φ 1:

– dodatnio naładowane cząstki są akceptowane, jeżeli φ ∈ < 330o, 30o >

– ujemnie naładowane cząstki są akceptowane, jeżeli φ ∈ < 150o, 210o >.

4.2 Dopasowanie funkcji opisującej rozkłady dE/dx

Dane eksperymentalne dla każdej z energii: 20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV, zostały pogrupo-
wane w przedziałach całkowitego pędu p i pędu poprzecznego pt:

– 40 przedziałów dla p w zakresie od 1 do 100 GeV/c

– 20 przedziałów dla pt w zakresie od 0 do 2 GeV/c,

oddzielnie dla dodatnio i ujemnie naładowanych cząstek.
W celu identyfikacji danego rodzaju cząstek (protonów, kaonów, pionów, deuteronów i
elektronów) w każdym z przedziałów do eksperymentalnego rozkładu dE/dx została do-
pasowana funkcja, będąca sumą pięciu asymetrycznych rozkładów Gaussa. Z uzyskanych
amplitud otrzymano informację o liczbie protonów i antyprotonów.
Poniższy wzór przedstawia funkcję opisującą rozkład dE/dx dla pojedyńczego rodzaju
cząstek:

gi(x;Ai, xi, δ, σ, α) = Ai
∑

l

nl
Ntot
exp
[

−1
2

(

x− xi
(1± δ)σi,l

)2]

, z σi,l =
σxαi√
l

(4.1)

gdzie i ∈ {p,K,π,e,d}, Ai, xi i σ są odpowiednio amplitudą, położeniem maksimum i
szerokością rozkładu, a l jest długością śladu cząstki. Znaki “plus” i “minus” dotyczą
przedziałów x  xi i x < xi (porównaj zależność 3.2). Szerokość rozkładu dE/dx dla po-
jedyńczego rodzaju cząstki opisuje wzór σi = σxαi , gdzie wartość skalującego parametru
α została określona z dopasowania Równania 3.2 do eksperymentalnego rozkładu dE/dx
i jest równa 0,625.
Wprowadzenie dodatkowego parametru δ w rozkładzie Gaussa zaproponował w pracy [41]
Marco van Leeuwen, co jest obecnie wykorzystywane w części analiz prowadzonych przez
współpracę NA49. Przyjęto, iż parametr ten jest identyczny dla wszystkich rodzajów czą-
stek, zarówno dodatnich jak i ujemnych.
Ze względu na trudność równoczesnego wyznaczenia wszystkich 12 parametrów wystę-
pujących w zastosowanej parametryzacji funkcji opisującej rozkład dE/dx, założono, że
parametr δ, jak również stosunek położenia maksimum rozkładu dla K i p do π, nie zależy
od pt.

1tg(φ) = p
y
/p
x
; x oś pozioma, y oś pionowa, oś z wyznacza kierunek wiązki.
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Rezultaty zastosowanej procedury przedstawione zostały poniżej. Rysunek 4.1 przed-
stawia rozkład dE/dx dla dodatnio naładowanych cząstek, w jednym z analizowanych
przedziałów (14<p<15 GeV/c i 0,3<pt<0,4 GeV/c) oraz dopasowaną do niego dyskuto-
waną sumę asymetrycznych rozkładów Gaussa (czarna linia).

Rysunek 4.1: Rozkład strat jonizacyjnych dla dodatnich cząstek w zderzeniu Pb + Pb
przy energii 40 A·GeV (histogram) oraz dopasowana funkcja będąca sumą asymetrycznych
rozkładów Gaussa (czarna linia), dla 14<p<15 GeV/c i 0,3<pt<0,4 GeV/c.

Na Rysunku 4.2 przedstawiony został stosunek położenia maksimum rozkładu dla kaonów
i protonów do położenia maksimum rozkładu dla pionów (xK/xp i xp/xπ), w funkcji całko-
witego pędu. Wielkości te są dobrze opisane przez formułę Bethego-Blocha (Równanie 3.1,
linia ciągła na Rysunku 4.2). Różnica pomiędzy wartościami xK/xp, xp/xπ a analogiczny-
mi wielkościami otrzymanymi z formuły Bethego-Blocha jest poniżej 0, 3% dla większości
przedziałów całkowitego pędu, co jest widoczne na Rysunku 4.3. Rysunek 4.4 przedstawia
otrzymane z funkcji opisującej eksperymentalny rozkład dE/dx wartości parametru asy-
metrii δ w zależności od całkowitego pędu, dla wszystkich pięciu analizowanych energii.
Parametr ten wykazuje słabą zależność od energii wiązki.
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4.3 Zastosowane poprawki

Dla uzyskania prawidłowych rozkładów zmiennych podłużnych i poprzecznych protonów
i antyprotonów niezbędne było wprowadzenie szeregu poprawek: na akceptację geometry-
czną, wydajność znajdowania torów cząstek oraz zanieczyszczenie próbki. W dalszej części
zawarty został ich opis oraz wkład do otrzymanych wyników. Do ich uzyskania posłużono
się symulacjami komputerowymi.

Pakiet symulacyjny eksperymentu NA49

Symulacje komputerowe spektrometru NA49 przeprowadzane są przy pomocy algorytmów
typu Monte-Carlo. Dzięki łącznemu zastosowaniu sprawdzonych programów zintegrowa-
nych z systemem do analizy danych ROOT [42], można symulować przechodzenie cząstek
przez spektrometr oraz dokonywać konwersji wygenerowanych torów cząstek na wielkości
odpowiadające rzeczywistym odpowiedziom detektorów.
Cząstki dostarczone przez generatory cząstek śledzone są w spektrometrze przy użyciu
pakietu symulacyjnego GEANT [43]. Pakiet ten, tworzony głównie w CERN-ie, służy
do przeprowadzania zaawansowanych symulacji detektorów dla eksperymentów z zakresu
fizyki jądrowej i fizyki wysokich energii. Umieszczone są w nim najnowsze dostępne infor-
macje dotyczące własności cząstek, mechanizmów ich oddziaływania z materią, rozpadów
cząstek niestabilnych, produkcji cząstek wtórnych itp.
Pakiet GEANT został tak zaprojektowany aby informacje dotyczące eksperymentu mo-
gły być modyfikowane przez użytkowników. Dzięki użyciu rzeczywistej geometrii wszyst-
kich detektorów spektrometru NA49 wraz z wszelkimi ramami, obudowami, informacją o
substancjach wypełniających detektory oraz rozkładem pola magnetycznego, generowa-
nego przez magnes, otrzymano stabilny i pewny program do symulacji spektrometru –
GNA49 [44].
Dane zapisane przez pakiet GNA49 są konwertowane na informacje w formacie analogicz-
nym do pochodzącego z analizy danych eksperymentalnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu
możliwe jest przeprowadzenie analizy danych symulacyjnych przy pomocy tej samej pro-
cedury, co w przypadku danych eksperymentalnych. Jednocześnie na każdym poziomie
analizy, dostępne są informacje o cząstkach powiązane z sygnałami odczytanymi z detek-
torów: ich typ (PID), czteropęd, miejsce powstania oraz ‘rodzic’, w przypadku cząstki
wtórnej.

4.3.1 Akceptacja geometryczna

W celu określenia akceptacji geometrycznej wykonana została przy użyciu pakietu symu-
lacyjnego GNA49, symulacja przechodzenia protonów i antyprotonów przez spektrometr
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NA49. Cząstki wejściowe dla pakietu GNA49 pochodziły z symulacji, w której wyge-
nerowanych zostało, dla każdej z pięciu energii, ponad milion protonów i antyprotonów
rozłożonych równomiernie w przedziałach p i pt, analogicznie jak dla danych doświadczal-
nych. Plik wynikowy z symulacji zapisywany jest w formacie ASCII i zawiera informację
o typie i składowych wektora trójpędu generowanych cząstek: px, py i pz.
Akceptacja geometryczna uwarunkowana jest geometrią detektora i polem magnetycznym.
Na redukcję akceptacji wpływa fakt, iż tory cząstek o małym pędzie nie są rejestrowane
w MTPC z powodu silnego zakrzywienia w polu magnetycznym, podczas gdy cząstki o
bardzo dużym pędzie poruszają się wzdłuż toru wiązki pomiędzy MTPC-L i MTPC-R.
Głównym czynnikiem determinującym akceptacje geometryczną, była wymagana liczba
punktów na torze cząstek rejestrowanych w MTPC. Jeżeli rejestrowane było 50 lub więcej
punktów na torze cząstki to był on wstępnie akceptowany. Dodatkowo zastosowano te
same kryteria selekcji torów co w analizie danych doświadczalnych (podrozdział 4.1.1).
Dla każdego przedziału p i pt został policzony stosunek liczby zaakceptowanych torów w
detektorze do całkowitej liczby torów wygenerowanych cząstek:

Cgeo =
zaakceptowane (anty)protony
wygenerowane (anty)protony

(4.2)

Otrzymane wartości Cgeo zostały następnie użyte do korekty mierzonej liczby protonów
i antyprotonów uzyskanych z rozkładów dE/dx. Przedziały p i pt, o małej lub zerowej
akceptacji geometrycznej zostały na tym etapie wyłączone z dalszej analizy.
Rysunek 4.5 przedstawia otrzymaną akceptację geometryczną dla protonów i antyproto-
nów dla energii 20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV. Otrzymana akceptacja dla poszczególnych
energii jest dla większości analizowanych przedziałów bliska 100%.

4.3.2 Wydajność znajdowania torów cząstek

W celu uzyskania poprawek na wydajność znajdowania torów protonów i antyprotonów,
wykonana została oddzielnie dla każdej z pięciu analizowanych energii następująca pro-
cedura (ang.embedding procedure).
Pochodzące z symulacji protony i antyprotony pogrupowane w przedziałach p i pt zostały
przy użyciu pakietu GNA49 przeprowadzone przez spektrometr. Z symulacji otrzymano
odpowiedzi poszczególnych detektorów. W kolejnym kroku sygnał z symulacji nałożono na
sygnał z rzeczywistego przypadku. Tak zmodyfikowany przypadek poddany został rekon-
strukcji. Procedura rekonstrukcyjna była identyczna z tą stosowaną dla ‘czystych’ danych
eksperymentalnych.
Podczas analizy na wygenerowane tory cząstek nałożony został warunek określający licz-
bę punktów na torze rejestrowanych w MTPC. Tory cząstek były wstępnie akceptowane
jeżeli posiadały powyżej 50 punktów.
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Rysunek 4.5: Geometryczna akceptacja w przedziałach p i pt dla energii wiązki: 20, 30,
40, 80 i 158 A·GeV. 29
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Aby określić, które z wygenerowanych torów cząstek zostały rzeczywiście dobrze zrekon-
struowane, wszystkie zrekonstruowane ślady zostały porównane z wygenerowanymi ślada-
mi punkt po punkcie. Ze względu na duże krotności śladów w detektorze, do pojedyńczego
wygenerowanego śladu może być dopasowanych kilka zrekonstruowanych śladów. Przyję-
to, iż stosunek liczby punktów dopasowanego zrekonstruowanego śladu do liczby punktów
śladu wygenerowanego powinien być powyżej 0,2. Na dopasowane tory cząstek nałożone
zostały cięcia stosowane w analizie danych eksperymentalnych (podrozdział 4.1.1)
Wydajność znajdowania torów protonów i antyprotonów została wyliczona dla każdego
przedziału p i pt poprzez wyznaczenie stosunku liczby torów wygenerowanych cząstek z
przynajmniej jednym dopasowanym zrekonstruowanym torem, do liczby zaakceptowanych
wygenerowanych torów cząstek.
Rezultaty uzyskane po wykonaniu omówionej procedury zostały przedstawione na Rysun-
kach 4.6 i 4.7. Wydajność znajdowania torów cząstek zależy od krotności torów cząstek
w detektorze, z tego powodu jest większa dla niższych analizowanych energii. Dla energii
158 A·GeV znaleziona wydajność jest w granicach 94 -100%, z czego w ponad połowie
przedziałów jest powyżej 98%. Dla energii 20 – 80 A·GeV znaleziona wydajność osiąga
98% dla większości przedziałów.
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Rysunek 4.6: Wydajność znajdowania torów dla protonów w przedziałach p i pt dla pięciu
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Rysunek 4.7: Wydajność znajdowania torów dla antyprotonów w przedziałach p i pt dla
pięciu analizowanych energii wiązki. 32



4.3. Zastosowane poprawki

4.3.3 Czystość próbki

Bardzo ważnym elementem opisywanej analizy było oszacowanie, w uzyskanych ekspe-
rymentalnie widmach protonów i antyprotonów, domieszki produktów pochodzących ze
słabych rozpadów hiperonów. W analizie rozważono wkład protonów i antyprotonów po-
chodzących z następujących rozpadów:

Λ→ p π−, (63, 9%)

Λ→ p π+, (63, 9%)

Σ+ → p π0, (51, 6%)

Σ
− → p π0, (51, 6%)

W rozpadach Λ (Λ) uwzględniony został również wkład cząstek Λ (Λ) pochodzących z
rozpadów cząstek Σ0 (Σ

0
).

Zastosowana została następująca procedura oddzielnie dla każdej energii. Przy użyciu pa-
kietu GNA49 wykonano symulację przechodzenia cząstek przez spektrometr NA49. Cząst-
ki wejściowe dla pakietu symulacyjnego GNA49 pochodziły z generatora przypadków VE-
NUS, zawierającego opis oddziaływań pomiędzy cząstkami podczas zderzeń jądrowych. Z
symulacji otrzymano odpowiedzi poszczególnych detektorów. Następnie wykonana zosta-
ła rekonstrukcja śladów stosowana w eksperymencie NA49.
Podczas analizy danych symulacyjnych wyznaczony został stosunek liczby wszystkich
(anty)protonów zaklasyfikowanych jako (anty)protony z głównego wierzchołka oddziały-
wania, spełniających zadane w analizie cięcia (Podrozdział 4.1.1), do liczby rzeczywistych
(anty)protonów z głównego wierzchołka oddziaływania. Otrzymana w ten sposób wartość
liczbowa w każdym z analizowanych przedziałów p i pt posłużyła do korekty mierzonej
liczby protonów i antyprotonów uzyskanych z dopasowanych rozkładów dE/dx.
Faktem jest, iż generator VENUS nie odzwierciedla ilościowo mierzonych stosunków Λ/p,
Λ/p oraz Σ+/p, Σ

−
/p. Aby uzyskane wartości były jak najbardziej wiarygodne, należało

zastosować procedurę opisaną poniżej.
Protony (antyprotony) pochodzące z wtórnego wierzchołka oddziaływania zostały pomno-
żone przez odpowiedni współczynnik. Został on wyliczony oddzielnie dla każdej energii
jako stosunek mierzonej eksperymentalnie wartości Λ/p (Λ/p, Σ+/p, Σ

−
/p) do uzy-

skanej z VENUS wartości Λ/p (Λ/p, Σ+/p, Σ
−
/p). W przypadku braku informacji o

mierzonych krotnościach cząstek przyjmowano je z modelu statystycznego [45].
Ponieważ kształty rozkładów cząstek Λ pochodzących z modelu VENUS nie zgadzają się
z rzeczywistymi kształtami rozkładów cząstek Λ (w szczególności dla energii 158 A·GeV),
przyjęta metoda obciążona jest dużymi błędami systematycznymi i należało ją zmodyfi-
kować w niektórych przypadkach. Dla (anty)protonów przy energii 158 A·GeV, protonów
przy energii 20 A·GeV oraz antyprotonów przy 30 A·GeV, w celu poprawnego określenia
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wspomnianego wyżej współczynnika, rozkłady protonów i antyprotonów zostały dopaso-
wane do punktu dla y = 0 (rapidity w układzie środka masy) pochodzącego z publikacji
współpracy NA49 [32] (Tabela 2.1).
Otrzymany w wyniku opisanej analizy procentowy wkład protonów i antyprotonów po-
chodzących z rozpadów do uzyskanych w analizie widm protonów i antyprotonów przed-
stawiony został w Tabeli 4.1.
Ze względu na małą statystykę oraz duże błędy systematyczne otrzymane wartości dla
antyprotonów przy energii 20 A·GeV (po zastosowaniu wszystkich poprawek) były równe
zero w granicach błędu.

Energia (A·GeV) p (%) p (%)

20 14 –
30 12 16
40 13 15
80 14 15
158 14 16

Tabela 4.1: Procentowy wkład protonów i antyprotonów pochodzących ze słabych roz-
padów hiperonów do rozkładów rapidity protonów i antyprotonów dla energii od 20 do
158 A·GeV.

4.4 Błędy systematyczne

Wyniki eksperymentalne obarczone są błędami systematycznymi. Wpływają one na otrzy-
mane wartości krotności protonów i antyprotonów oraz kształty ich rozkładów. W niniej-
szym podrozdziale przedyskutowano najważniejsze źródła błędów systematycznych, które
uwzględniono w opisywanej analizie oraz oszacowano ich wielkość.
Błędy wyników końcowych powstają na każdym poziomie analizy danych. Wyróżniono
kilka źródeł błędów mających wpływ na uzyskane rezultaty:

• Błąd procedury identyfikacji cząstek:

– W zastosowanej parametryzacji funkcji opisującej eksperymentalny rozkład
dE/dx przyjętych zostało szereg założeń m.in. wartość parametru α (Podroz-
dział 4.2). Błąd z nich wynikający został oszacowany na 2%.

• Błędy procedury korekcji wyników:
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4.4. Błędy systematyczne

– Otrzymana akceptacja geometryczna w większości analizowanych przedziałów
jest niezależna od p i pt i jest bliska 100%. Błąd wynikający z zastosowanej
procedury jest zaniedbywalnie mały.

– Błąd związany z wyznaczeniem wydajności znajdowania torów protonów i an-
typrotonów został oszacowany na 2%.

– Błąd wynikający z dokładności wyznaczenia zanieczyszczenia próbki pocho-
dzącego ze słabych rozpadów hiperonów oszacowano na 10%.

Zebrane powyżej błędy są z dobrym przybliżeniem niezależne i sumują się jak błędy
statystyczne. Całkowita wartość uwzględnionych błędów systematycznych wynosi zatem
około 10%.
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Rozdział 5

Wyniki eksperymentalne

5.1 Rozkłady pędów poprzecznych oraz rozkłady ra-
pidity dla p i p przy energiach 20, 30, 40, 80 i
158 A·GeV

Po zastosowaniu omówionych w Rozdziale 4 poprawek mierzona liczba protonów i anty-
protonów w przedziałach p i pt uzyskana z rozkładów dE/dx, została przetransformowana
do zmiennych y i pt przy użyciu następującej zależności:

d2N

dptdy
= E

d2N

dptdpz
= E
pz
p

d2N

dptdp
, (5.1)

gdzie d2N/(dptdp) jest amplitudą rozkładu Gaussa dla (anty)protonów w poszczególnych
analizowanych przedziałach.
Mierzone rozkłady pędu poprzecznego, dla każdej z pięciu energii, są przedstawione

na Rysunku 5.1. Zostały one sparametryzowane przy użyciu rozkładu wykładniczego w
masie poprzecznej mt:

d2N

ptdptdy
=

dN/dy

Teff (m+ Teff )
e−(mt−m)/Teff , (5.2)

gdzie parametr Teff (ang. slope parameter) to “temperatura”.
Zachowanie parametru Teff w funkcji rapidity w układzie laboratoryjnym, dla poszcze-
gólnych energii, zostało przedstawione na Rysunku 5.2. Możemy tu dla każdej energii
prześledzić ewolucję czasowo-przestrzenną wytworzonego systemu – rozszerzanie się i ozię-
bianie gorącego, gęstego obszaru kuli ognistej. Dla energii od 30 do 158 A·GeV wartość
parametru Teff jest niższa dla protonów w porównaniu z antyprotonami, ale różnica ta
jest stosunkowo niewielka. Ponadto można zauważyć, iż dla energii 20, 30 i 40 A·GeV Teff
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Rysunek 5.1: Rozkład pędu poprzecznego dla (anty)protonów dla pięciu analizowanych
energii. W celu uzyskania lepszej widoczności wykresy zostały przeskalowane (począwszy
od najniższych wartości y wartości punktów zostały przemnożone przez czynnik 1; 0,1;
0,01 ;... itd.)
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energiach 20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV
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Rysunek 5.2: Parametr Teff dla protonów i antyprotonów uzyskany z dopasowanych widm
pt w funkcji rapidity w układzie laboratoryjnym, dla pięciu energii wiązki.

maleje ze wzrostem rapidity podczas gdy przy energii 80 i 158 A·GeV jest on prawie stały,
niezależny od y, co sugeruje powiększanie się obszaru o wysokiej temperaturze.
W celu uzyskania rozkładów rapidity dla protonów i antyprotonów w pełnym kącie

bryłowym, dwuwymiarowe rozkłady d2N/dptdy zostały wycałkowane po pt. W obszarze,
w którym pomiary pt były niedostępne, widmo pt zostało ekstrapolowane przy użyciu
wykładniczych dopasowań.
Rozkłady rapidity dla protonów i antyprotonów, dla energii 20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV,
zostały przedstawione na Rysunku 5.3. Dodatkowo na Rysunku 5.4 przedstawione zosta-
ły rozkłady rapidity dla protonów i antyprotonów z uwzględnieniem punktów w y = 0
(niebieskie symbole) pochodzących z odrębnej analizy prowadzonej przez współpracę
NA49 [32]. Rozkłady dla protonów zostały tu przeskalowane (opis w legendzie rysun-
ku) w celu uzyskania lepszej widoczności. Należy podkreślić, iż zgodność wyników obu
analiz jest bardzo dobra.
Do mierzonych wartości rozkładów rapidity p i p została dopasowana funkcja będąca

sumą dwóch funkcji Gaussa (krzywe na Rysunku 5.3 i 5.4):

dN

dy
=
N

2σ
√
2π
·
[

exp
(

−(y − y0)
2

2σ2

)

+ exp
(

−(y + y0)
2

2σ2

)]

, (5.3)
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Rysunek 5.3: Rozkłady rapidity dla protonów i antyprotonów dla energii 20, 30, 40, 80 i
158 A·GeV. Czarne trójkąty i kółka oznaczają punkty uzyskane z analizy, natomiast białe
są ich odbiciem względem y = 0 w układzie środka masy. Krzywe są dopasowanymi do
danych funkcjami będącymi sumą dwóch rozkładów Gaussa (Równanie 5.3).

co pozwoliło na uzyskanie informacji o całkowitej krotności cząstek. Wyniki dla p przed-
stawiono w Tabeli 5.1. Nie podano wartości dla protonów, ponieważ są one zawyżone
przez wkład do rozkładów rapidity pochodzący z obszaru fragmentacji pocisku i tarczy
(zwłaszcza dla niższych energii).
Protony niosą informację o zderzających się nukleonach. Dla energii 20 i 30 A·GeV

rozkłady rapidity posiadają maksimum dla y = 0. Począwszy od energii 40 A·GeV można
zaobserwować pojawienie się dwumaksimowej struktury widma. Wraz ze wzrostem energii
zderzenia maksima rozkładów rozsuwają się.
Antyprotony nie są cząstkami, które występują w stanie początkowym w układzie

zderzających się jąder i mechanizm ich produkcji może przebiegać w odmienny sposób.
Przedstawione wyniki dotyczące antyprotonów dostarczają nam ilościowej informacji na
temat produkcji tych cząstek w zderzeniach jądro + jądro przy energiach 30 – 158 A·GeV.
Całkowite krotności antyprotonów rosną wraz ze wzrostem energii zderzenia. Rozkłady
rapidity antyprotonów osiągają maksimum w y = 0 w układzie środka masy.
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Rysunek 5.4: Rozkłady rapidity dla protonów i antyprotonów dla energii zderzenia od 20
do 158 A·GeV. Wypełnione czarne symbole pochodzą z prezentowanej analizy a białe są
ich odbiciem względem y = 0 w układzie środka masy. Punkty w y = 0 zostały wzięte z
publikacji [32].

Energia (A·GeV) N(p)

20 –
30 0,27 ± 0,15
40 0,59 ± 0,15
80 1,81 ± 0,28
158 2,99 ± 0,56

Tabela 5.1: Całkowite krotności antyprotonów dla pięciu energii zderzenia. Zamieszczone
błędy sa błędami statystycznymi.

Na podstawie prowadzonej analizy można uzyskać informację o wartościach stosunku
p/p. Pozwoli to (w oparciu o Równanie 2.1) wysnuwać wnioski na temat zachowania
się potencjału chemicznego µB. Rysunek 5.5 przedstawia otrzymane z analizy wartości
stosunku p /p dla y = 0 w układzie środka masy w funcji

√
sNN . Zauważamy wzrost

41



Rozdział 5. Wyniki eksperymentalne

wartości p/p wraz ze wzrostem energii zderzenia, co oznacza spadek wartości µB wraz ze
wzrostem energii.
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Rysunek 5.5: Wartości p/p otrzymane dla y = 0 w układzie środka masy w funkcji
√
sNN

(odpowiednio dla czterech z pięciu analizowanych energii).

5.2 Rozkłady rapidity protonów netto dla energii 20,
30, 40, 80 i 158 A·GeV

Z otrzymanych rozkładów rapidity dla protonów i antyprotonów, uzyskano rozkłady pro-
tonów netto, które przedstawione są na Rysunku 5.6 i Rysunku 5.7. Na Rysunku 5.7
dodatkowo umieszczone zostały punkty dla y = 0 (niebieskie symbole), obliczone w opar-
ciu o dane dla protonów i antyprotonów, pochodzące z publikacji [32]. Otrzymane rozkłady
protonów netto zostały tu przeskalowane (opis w legendzie rysunku). Obserwujemy bar-
dzo dobrą zgodność wyników obu niezależnych analiz.
W prowadzonej analizie nie udało się uzyskać rozkładów rapidity antyprotonów dla ener-
gii 20 A·GeV. Można jednak przyjąć, iż rozkłady protonów netto dla 20 A·GeV, będą
się różniły tylko w nieznacznym stopniu od otrzymanych rozkładów protonów przy tej
energii, ze względu na niewielkie krotności p przy tej energii. W związku z powyższym
na Rysunkach 5.6 i 5.7 dla energii 20 A·GeV zamiast protonów netto przedstawione są
rozkłady protonów.
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Rysunek 5.6: Rozkłady rapidity protonów netto dla energii 20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV.
Czarne symbole oznaczają punkty uzyskane z analizy, natomiast białe są ich odbiciem
względem y = 0. Krzywe są dopasowanymi do danych funkcjami będącymi sumą dwóch
rozkładów Gaussa (Równanie 5.3).

Uzyskane nowe wyniki, dotyczące rozkładów rapidity protonów netto, w połączeniu z
danymi dla y = 0 pochodzącymi z [32], pozwalają na analizę zjawiska hamowania proto-
nów w obszarze energii SPS. Przy energii 20 A·GeV, podobnie jak dla obszaru energii AGS
(Rysunek 2.5), maksimum rozkładu znajduje się w y = 0 i zjawisko hamowania protonów
jest tu dominujące. Począwszy od energii 30 A·GeV obserwujemy stopniowe wypłaszcza-
nie rozkładu w obszarze y = 0, co staje się wyraźne już przy energii 40 A·GeV, gdzie
przy y = 0 lokuje sie minimum rozkładu. Wraz ze wzrostem energii maksima rozkładów
przesuwają się w kierunku coraz wyższych y (rapidity tarczy i pocisku). Obserwujemy
coraz większą przeźroczystość oddziałującego układu. W obszarze energii SPS widzimy
wyraźną ewolucję kształtu rozkładów rapidity.
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Rysunek 5.7: Rozkłady rapidity protonów netto dla energii 20 – 158 A·GeV. Wypełnione
czarne i białe symbole pochodzą z prezentowanej analizy, natomiast niebieskie punkty
w y = 0 zostały oszacowane na podstawie [32]. Krzywe są dopasowanymi do danych
funkcjami będącymi sumą dwóch rozkładów Gaussa (Równanie 5.3).

5.3 Rozkłady barionów netto

Dzięki uzyskanym w analizie rozkładom rapidity protonów netto, możliwe stało się, w
połączeniu ze znanymi rozkładami (Λ−Λ), (Ξ− − Ξ+), skonstruowanie rozkładów bario-
nów netto dN(B−B)/dy dla energii 20 – 158 A·GeV. Wkład do rozkładów, pochodzący od
niemierzonych barionów (neutronów, Σ±, Ξ0, Ξ

0
), został oszacowany przy użyciu staty-

stycznego modelu gazu hadronowego [45]. Na Rysunku 5.8 przedstawione zostały rozkłady
rapidity protonów netto uzyskane w opisywanej analizie oraz otrzymane przez współpracę
NA49 rozkłady (Λ− Λ) i (Ξ− − Ξ+) (są to wstępne dane będące w trakcie publikacji).
Rysunek 5.9 przedstawia rozkłady rapidity barionów netto dla energii SPS (punkty ozna-
czone jako “NA49 E.K” otrzymane zostały przy wykorzystaniu wyników niniejszej rozpra-
wy) w połączeniu z wynikami z AGS [28] i RHIC [20], dla centralnych zderzeń
Pb+Pb(Au+Au). Zmiana kształtu rozkładów jest najbardziej zauważalna przy energiach
SPS (20 – 158 A·GeV), począwszy od maksimum przy y = 0, do obniżonej struktury z
minimum w y = 0. Obserwujemy również spadek gęstości barionów netto w midrapidity
począwszy od energii AGS, poprzez energię SPS, aż do energii RHIC.
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Rysunek 5.9: Rozkłady raipdity barionów netto przy energiach SPS, uzyskane na podsta-
wie przedstawionej w rozprawie analizy (punkty oznaczone jako “NA49 E.K”), w połą-
czeniu z wynikami z AGS [28] i RHIC [20] dla centralnych zderzeń Pb+Pb (Au+Au).

5.3.1 Przesunięcie rapidity

Z rozkładów barionów netto przy pomocy Równania 2.8 zostało wyliczone średnie prze-
sunięcie rapidity 〈δy〉, dla energii 20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV. Uzyskane wyniki zostały
przedstawione na Rysunku 5.10 łącznie z danymi przy energiach AGS i RHIC [20], [24],
[22].
Otrzymane w analizowanym obszarze energii SPS (20 –158 A·GeV), wartości 〈δy〉 wyka-
zują liniową zależność od rapidity wiazki yp (Rysunek 5.11).
Przy energiach AGS i SPS obserwowana wartość stosunku 〈δy〉/yp wynosi ≈ 0, 6, po czym
dla
√
sNN = 200GeV spada do wartości ≈ 0, 4.(Rysunek 5.10).

Pomiary zgadzają się w znacznym stopniu z wynikami modelu UrQMD [46], na Rysun-
ku 5.10 przedstawionymi w postaci symboli gwiazdek.

5.3.2 Nieelastyczność

Wykorzystując otrzymane rozkłady barionów netto dN(B−B)/dy (dla energii od 20 do
158 A·GeV) i mierzoną średnią wartość masy poprzecznej 〈mt〉 możemy obliczyć energię
potrzebną do produkcji barionów netto:

Einel =
√
sNN
2
− 1
N(B−B)

∫ yp

−yp
〈mt〉
dN(B−B)
dy

cosh y dy. (5.4)
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przedstawionej w rozprawie analizy (punk-
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z danymi dla AGS i RHIC[20], [24], [22].
Przedstawione są również wyniki modelu
UrQMD [46].
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Rysunek 5.11: Względne przesunięcie ra-
pidity 〈δy〉/yp w funkcji

√
sNN , dla energii

AGS, SPS, uzyskane na podstawie przed-
stawionej w rozprawie analizy (punkty
oznaczone: “NA49 E.K”) i RHIC, w po-
łączeniu z wynikami modelu UrQMD [46].

Uzyskane wyniki zostały przedstawione na Rysunku 5.12 (punkty oznaczone: “NA49
E.K (Pb+Pb)”) w połączeniu z danymi dla centralnych zderzeń S + S z eksperymen-
tu NA35 [47] oraz z RHIC. Widoczny jest wzrost energii Einel wraz ze wzrostem energii
zderzenia.
Wykorzystując powyższe wartości Einel, za pomocą zależności:

K = 2Einel/(
√
sNN − 2mp), (5.5)

obliczona została nieelastyczność K, dla energii 20 – 158 AGeV, pokazana na Rysunku 5.13
(punkty oznaczone: “NA49 E.K (Pb+Pb)”), w połączeniu z wartościami dla eksperymentu
NA35 i BRAHMS.
WartośćK jest w przybliżeniu niezależna od energii i wynosi K ≈ 0, 7−0, 8 (zakreskowany
obszar na rysunku).
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wadzonej w rozprawie analizy (punkty
oznaczone: “NA49 E.K (Pb+Pb)”), NA35
(S+S) (niewypełniony kwadrat) i RHIC
(kółko).

5.4 Porównanie wyników eksperymentalnych z mo-
delami teoretycznymi

Poniżej przedstawiono rozkłady rapidity protonów i antyprotonów w interesującym nas
obszarze energii, przewidywane na podstawie różnych modeli teoretycznych (UrQMD,
HSD, 3F-hydro).
Na Rysunku 5.14 pochodzącym z publikacji [48] przedstawione zostały rozkłady rapidi-
ty protonów i antyprotonów dla energii 20, 40, 80 i 160 A·GeV uzyskane na podstawie
modelu UrQMD (linie). Dodatkowo na rysunku zamieszczone zostały rozkłady rapidity
protonów i antyprotonów otrzymane z przedstawionej analizy (punkty).
Rysunek 5.15 pochodzący z publikacji [49] przedstawia porównanie rozkładów rapidity
protonów otrzymanych z modelu UrQMD i HSD, dla centralnych zderzeń Pb + Pb przy
energiach 20, 40, 80 i 160 A·GeV. Dodatkowo na rysunku umieszczono punkty otrzymane
z prezentowanej analizy (granatowe kółka dla wszystkich energii).
Porównanie rozkładów rapidity protonów netto otrzymanych przez trzy modele teore-
tyczne: 3F-hydro, HSD i UrQMD dla centralnych zderzeń Pb+Pb dla energii 40, 80 i 158
A·GeV zostało przedstawione na Rysunku 5.16 pochodzącym z publikacji [50]. Dodatko-
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Rysunek 5.14: Uzyskane z modelu UrQMD rozkłady rapidity protonów oraz antyprotonów
dla centralnych (7% i 5% centralności) zderzeń Pb+Pb dla energii 20, 40, 80 i 160 A·GeV
(linie), połączone z wynikami prezentowanej analizy (kółka). Kolory linii i punktów są
identyczne odpowiednio dla poszczególnych energii.

wo na rysunku umieszczono punkty otrzymane z prezentowanej analizy (zielone kółka dla
energii 40, 80 i 158 A·GeV).
Porównując przedstawione rozkłady z otrzymanymi w analizie wynikami eksperymental-
nymi można stwierdzić, że:

• Model UrQMD z dobrym przybliżeniem odtwarza eksperymentalne rozkłady rapidi-
ty protonów i antyprotonów podobnie jak model HSD rozkłady rapidity protonów.
Model HSD odtwarza strukturę dwumaksimową rozkładu protonów ale tylko dla
energii 158 A·GeV.

• Rozkłady rapidity protonów netto są najlepiej odtworzone przez model 3F-hydro
(pojawia się struktura dwumaksimowa dla energii 40, 80 i 158 A·GeV).
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Rysunek 5.15: Porównanie rozkładów rapidity protonów obliczonych na podstawie modelu
UrQMD (ciągła linia z gwiazdkami) oraz HSD (linia ciągła i przerywana) dla centralnych
(7%, 5%) zderzeń Pb+Pb dla energii 20, 40, 80 i 160 A·GeV. Dane eksperymentalne dla
energii 160 A·GeV pochodzą z [51] (zielone trójkąty) i z [27] (kółka). Granatowe punkty
dla wszystkich energii pochodzą z prezentowanej analizy.

50



5.4. Porównanie wyników eksperymentalnych z modelami teoretycznymi

Rysunek 5.16: Rozkłady rapidity protonów netto dla centralnych zderzeń Pb+Pb dla ener-
gii 40, 80 i158 A·GeV. Obliczenia pochodzą z modeli 3F-hydro (linia ciągła), HSD (linia
przerywana z kropkami) i UrQMD (linia przerywana). Punkty ekperymentalne pochodzą
z [52] (trójkąty) dla energii 40 i 80 A·GeV oraz z [27, 51, 52] dla energii 158 A·GeV.
Zielone punkty dla energii 40, 80 i 158 A·GeV pochodzą z prezentowanej analizy.
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Rozdział 6

Podsumowanie

W rozprawie przedstawiono zagadnienie produkcji protonów i antyprotonów w centralnych
zderzeniach Pb + Pb, dla energii wiązki: 20, 30, 40, 80 i 158 A·GeV. Dane doświadczalne
pochodziły z eksperymentu NA49 na akceleratorze SPS w CERN. W analizie, opartej na
dużej statystyce dobrze zidentyfikowanych cząstek, w dużej części dostępnej przestrzeni
fazowej, uzyskane zostały następujące wyniki doświadczalne:

• Otrzymano rozkłady pędu poprzecznego dla protonów (dla energii 20 - 158 A·GeV)
i antyprotonów (dla energii 30 - 158 A·GeV).

• Z dopasowanych widm pędu poprzecznego uzyskano zależność parametru Teff (tem-
peratura źródła emisji cząstek) w funkcji rapidity dla protonów (dla energii 20 -
158 A·GeV) i antyprotonów (dla energii 30 - 158 A·GeV). Zachowanie parametru
Teff ze wzrostem energii sugeruje powiększanie się obszaru o wysokiej temperaturze.

• Otrzymano rozkłady rapidity protonów (dla energii 20 - 158 A·GeV) i antyproto-
nów (dla energii 30 - 158 A·GeV). Dla protonów począwszy od energii 40 A·GeV
zaobserwowano pojawienie się struktury dwumaksimowej widma.
Ponadto uzyskano całkowite krotności produkowanych antyprotonów w obszarze
energii SPS.

• Wraz ze wzrostem energii zderzenia zaobserwowano wzrost wartości otrzymanego
stosunku p/p dla y = 0 w układzie środka masy, co oznacza spadek wartości poten-
cjału chemicznego µB wraz ze wzrostem energii.

• Z rozkładów rapidity p i p uzyskano rozkłady rapidity protonów netto (p – p) dla
pięciu analizowanych energii zderzenia. W obszarze energii SPS widzimy wyraźną
ewolucję kształtu rozkładów rapidity. Przy energii 20 A·GeV hamowanie protonów
jest dominujące (maksimum rozkładu lokuje się w y = 0 w układzie środka ma-
sy). Począwszy od energii 30 A·GeV obserwujemy coraz większą przeźroczystość
oddziałującego układu (rozkłady coraz bardziej się wypłaszczają w obszarze y = 0
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w układzie środka masy, a maksima rozkładów przesuwają się w stronę rapidity
pocisku i tarczy).

• Otrzymane rozkłady rapidity protonów i antyprotonów oraz protonów netto zo-
stały porównane z przewidywaniami modeli teoretycznych: UrQMD, HSD i 3F-
hydro. Modele te w znacznym stopniu odzwierciedlają kształt i wartości rozkładów
eksperymentalnych. Najlepiej opisuje dane 3-wymiarowy model hydrodynamiczny
“3F-hydro”, który jako jedyny oddaje dwumaksimowy kształt rozkładów rapidity
występujący przy energiach wiązki 40 i 80 A·GeV. Dla energii wiązki 158 A·GeV
dwumaksimowy kształt rozkładów rapidity jest odzwierciedlony przez dwa modele:
HSD i 3F-hydro.

• Z otrzymanych rozkładów rapidity protonów netto, w połączeniu ze znanymi roz-
kładami (Λ – Λ) i (Ξ− − Ξ+) oraz oszacowanym wkładem pochodzącym od nie-
mierzonych barionów (neutronów, Σ±, Ξ0, Ξ

0
) otrzymano rozkłady barionów netto

(B – B). Obserwujemy wyraźną ewolucję kształtu rozkładów oraz spadek gęstości
barionów netto w obszarze y = 0 w układzie środka masy począwszy od energii AGS
poprzez SPS aż do RHIC.

• Obliczone wartości średniego przesunięcia rapidity 〈δy〉, dla energii 20 – 158 A·GeV,
wykazują liniową zależność od rapidity wiazki yp. Obserwowana wartość stosunku
〈δy〉/yp jest równa ≈ 0, 6 dla energii AGS i SPS i spada do wartości≈ 0, 4 dla energii
RHIC. Występuje zgodność otrzymanych wartości z przewidywaniami teoretyczny-
mi modelu UrQMD.

• Obliczono energię idącą na produkcję barionów netto, która rośnie liniowo z energią
zderzenia oraz nieelastyczność K , która jest w przybliżeniu niezależna od energii i
wynosi okoł 0,7 –0,8. Występuje zgodność otrzymanych wartości z przewidywaniami
teoretycznymi modelu UrQMD.

Należy podkreślić, iż wszystkie wyniki uzyskane zostały przy pomocy tej samej ekspery-
mentalnej metodologii, co pozwala na formułowanie wiarygodnych wniosków.
W trakcie analizy zastosowano szereg poprawek: na akceptację geometryczną, wydajność
znajdowania torów cząstek i wkład od słabych rozpadów hiperonów. Całkowita wartość
błędów systematycznych została oszacowana na około 10%.
Otrzymane wyniki prezentowane były wielokrotnie na spotkaniach współpracy NA49,

jak również na międzynarodowych konferencjach: “ Hot Quarks’06 ” i “ Quark Matter’06 ”,
z których pochodzą publikacje [53] i [54]. Niebawem przedstawione wyniki staną się pod-
stawą odrębnej publikacji współpracy NA49.
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Dodatek A

Tabele z wartościami numerycznymi
uzyskanych wyników

Poniżej znajdują sie numeryczne wartości uzyskanych w trakcie analizy wyników (zmien-
nych podłużnych i poprzecznych dla protonów i antyprotonów przy energiach od 20
do 158 A·GeV). Wszystkie zamieszczone w Tabelach błędy są błędami statystycznymi.
Należy dodać, iż pojawiające się w Tabelach wartości y określają środki przedziałów o
szerokości ∆y = 0, 2; zaś wartości pt określają środki przedziałów o szerokości 0,1 GeV/c.

20 A·GeV
y Teff

p
2,7 0,252±0,003
2,9 0,226±0,002
3,1 0,198±0,002
3,3 0,166±0,002
3,5 0,130±0,002

30 A·GeV
y Teff

p p
2,7 0,281 ±0,003 0,465±0,278
2,9 0,265 ±0,003 0,305±0,117
3,1 0,241 ±0,002 –
3,3 0,226 ±0,002 –
3,5 0,200 ±0,003 –

Tabela A-1: Wartości parametru Teff dla poszczególnych przedziałów rapidity wiązki dla
protonów przy energii 20 A·GeV oraz protonów i antyprotonów przy energii 30 A·GeV.
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40 A·GeV
y Teff

p p
2,7 0,298±0,003 0,387±0,075
2,9 0,277±0,002 0,426±0,092
3,1 0,265±0,003 0,301±0,068
3,3 0,250±0,003 0,232±0,063
3,5 0,245±0,005 0,203±0,052

Tabela A-2: Wartości parametru Teff dla protonów i antyprotonów dla poszczególnych
przedziałów rapidity wiązki przy energii 40 A·GeV.

80 A·GeV
y Teff

p p
2,7 0,309±0,004 0,389 ±0,035
2,9 0,302±0,004 0,319 ±0,024
3,1 0,296±0,003 0,359 ±0,028
3,3 0,298±0,003 0,367 ±0,044
3,5 0,306±0,006 0,335 ±0,046

Tabela A-3: Wartości parametru Teff dla protonów i antyprotonów dla poszczególnych
przedziałów rapidity wiązki przy energii 80 A·GeV.

158 A·GeV
y Teff

p p
2,9 0,302±0,003 0,369 ±0,019
3,1 0,310±0,003 0,314 ±0,014
3,3 0,311±0,003 0,314 ±0,016
3,5 0,317±0,003 0,344 ±0,019
3,7 0,328±0,004 0,297 ±0,021
3,9 0,331±0,004 0,373 ±0,047

Tabela A-4: Wartości parametru Teff dla protonów i antyprotonów dla poszczególnych
przedziałów rapidity wiązki przy energii 158 A·GeV.
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20 A·GeV protony

pt d2N/(ptdptdy) (GeV −2)
(GeV/c) y = 0, 82 y = 1, 02 y = 1, 22 y = 1, 42 y = 1, 62

0,05 5,42±0,32 6,24±0,32 5,62±0,34 5,78±0,33 5,211±0,31
0,15 16,52±0,84 17,66±0,85 17,33±0,85 17,31±0,83 18,64±0,88
0,25 26,78±1,23 26,56±1,29 28,05±1,31 27,82±1,32 28,89±1,32
0,35 33,65±1,59 37,49±1,64 34,30±1,66 37,06±1,63 36,98±1,57
0,45 40,71±1,96 40,10±1,95 42,47±1,94 41,95±1,79 39,64±1,67
0,55 41,98±2,19 44,21±2,16 44,73±1,99 42,45±1,91 38,15±1,65
0,65 45,68±2,40 43,30±2,17 43,54±2,04 38,42±1,82 36,21±1,53
0,75 41,43±2,32 40,86±2,04 38,49±1,81 37,06±1,63 30,86±1,39
0,85 39,94±2,23 38,08±1,87 33,65±1,57 31,16±1,39 23,69±1,15
0,95 35,18±2,10 30,68±1,82 29,19±1,35 25,98±1,12 17,91±0,87
1,05 30,31±1,84 25,66±1,37 23,59±1,06 19,22±0,82 13,17±0,67
1,15 24,52±1,39 20,75±1,14 18,90±0,89 14,27±0,69 9,14±0,49
1,25 18,77±1,17 15,59±0,86 14,22±0,68 10,23±0,49 6,98±0,37
1,35 14,17±1,06 13,57±0,74 10,27±0,55 8,56±0,38 3,27±0,24
1,45 11,37±0,79 9,14±0,57 7,46±0,47 4,69±0,29 –
1,55 – – 5,61±0,43 – –

Tabela A-5: Wartości d2N/(ptdptdy) dla protonów dla poszczególnych przedziałów rapi-
dity w układzie środka masy przy energii wiązki 20 A·GeV.
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Dodatek A. Tabele z wartościami numerycznymi uzyskanych wyników

30 A·GeV protony

pt d2N/(ptdptdy) (GeV −2)
(GeV/c) y = 0, 62 y = 0, 82 y = 1, 02 y = 1, 22 y = 1, 42

0,05 5,03±0,27 4,78±0,28 5,80±0,28 5,56±0,27 4,95±0,24
0,15 13,40±0,67 15,59±0,72 14,79±0,73 15,71±0,73 16,29±0,72
0,25 24,49±1,08 23,72±1,08 23,99±1,12 25,12±1,14 25,75±1,13
0,35 31,58±1,39 31,85±1,35 33,62±1,46 34,43±1,46 33,80±1,44
0,45 36,39±1,65 35,19±1,63 37,38±1,52 38,58± 1,59 36,73±1,58
0,55 39,71±1,80 39,44±1,78 39,06±1,73 38,96±1,67 36,71±1,58
0,65 38,56±1,80 39,91±1,82 41,68±1,72 40,12± 1,64 37,26±1,52
0,75 32,99±1,77 38,53±1,71 38,76±1,64 35,60±1,59 32,33±1,43
0,85 34,33±1,70 35,21±1,51 33,71±1,47 29,63±1,38 27,57±1,17
0,95 29,09±1,54 30,31±1,43 29,08±1,22 25,40±1,12 23,04±0,97
1,05 24,86±1,33 25,56±1,15 22,09±0,97 20,80±0,83 17,12±0,69
1,15 20,26±1,12 20,62±0,99 18,30±0,80 15,63±0,71 12,97±0,57
1,25 16,72±0,89 15,76±0,79 13,62±0,65 12,29±0,52 10,11±0,48
1,35 13,55±0,78 13,46±0,62 11,35±0,50 9,42±0,43 6,57±0,37
1,45 8,78±0,60 9,91±0,49 8,78±0,40 6,24±0,31 4,63±0,24
1,55 8,90±0,49 7,09±0,51 6,05±0,34 4,35±0,24 –

30 A·GeV antyprotony

pt d2N/(ptdptdy) (GeV −2)
(GeV/c) y = 0, 62 y = 0, 82

0,05 0,03±0,02 0,03±0,02
0,15 0,04±0,03 0,06±0,03
0,25 0,06±0,04 0,03±0,03
0,35 0,06±0,04 0,04±0,01
0,45 0,06±0,04 0,05±0,03
0,55 0,09±0,04 0,11±0,04
0,65 0,07±0,03 0,05±0,03
0,75 0,08±0,03 0,08±0,03
0,85 0,06±0,03 0,08±0,03
0,95 0,08±0,03 0,03±0,02
1,05 0,09±0,03 0,05±0,02

Tabela A-6: Wartości d2N/(ptdptdy) dla protonów i antyprotonów dla poszczególnych
przedziałów rapidity w układzie środka masy przy energii wiązki 30 A·GeV.

58



40 A·GeV protony

pt d2N/(ptdptdy) (GeV −2)
(GeV/c) y = 0, 48 y = 0, 68 y = 0, 88 y = 1, 08 y = 1, 28

0,05 4,92±0,26 4,86±0,26 5,55±0,28 5,25±0,27 5,76±0,25
0,15 13,55±0,65 13,97±0,66 16,24±0,75 16,61±0,73 15,89±0,70
0,25 21,35±1,03 22,94±1,02 25,53±1,22 25,76±1,22 25,71±1,09
0,35 27,74±1,31 29,87±1,29 32,88±1,49 33,40±1,45 31,56±1,34
0,45 32,70±1,51 36,93±1,58 35,78±1,68 38,09±1,69 34,92±1,49
0,55 39,12±1,69 38,37±1,75 40,43±1,83 40,24±1,84 37,05±1,58
0,65 38,46±1,76 40,51±1,81 39,81±1,79 38,23±1,60 33,34±1,40
0,75 36,04±1,62 38,80±1,76 35,33±1,73 35,57±1,52 31,93±1,33
0,85 32,43±1,47 37,62±1,64 36,91±1,55 30,33±1,31 27,79±1,24
0,95 28,47±1,40 32,36±1,36 30,47±1,29 26,04±1,08 21,63±0,99
1,05 27,12±1,22 25,34±1,09 23,18±1,02 21,79±0,91 17,08±0,72
1,15 21,04±1,02 20,46±0,88 19,16±0,79 15,31±0,73 –
1,25 17,63±0,86 17,75±0,76 15,21±0,63 12,48±0,58 –
1,35 14,65±0,71 12,60±0,58 10,92±0,49 8,80±0,46 –
1,45 11,09±0,56 10,31±0,52 8,64±0,38 7,39±0,35 –
1,55 7,98±0,42 6,28±0,36 6,20±0,29 – –

40 A·GeV antyprotony

pt d2N/(ptdptdy) (GeV −2)
(GeV/c) y = 0, 48 y = 0, 68 y = 0, 88 y = 1, 08 y = 1, 28

0,05 0,03±0,02 0,07±0,03 0,05±0,02 0,03±0,02 0,02±0,02
0,15 0,09±0,05 0,05±0,04 0,05±0,03 0,06±0,03 0,06±0,03
0,25 0,26±0,06 0,08±0,05 0,08±0,04 0,09±0,04 0,13±0,03
0,35 0,18±0,07 0,15±0,05 0,12±0,05 0,13±0,04 0,07±0,03
0,45 0,19±0,07 0,20±0,06 0,11±0,04 0,21±0,05 0,12±0,04
0,55 0,22±0,06 0,21±0,06 0,19±0,05 0,14±0,05 0,11±0,04
0,65 0,29±0,07 0,22±0,05 0,29±0,05 0,13±0,04 0,05±0,03
0,75 0,14±0,07 0,25±0,06 0,15±0,05 0,07±0,04 0,10±0,03
0,85 0,22±0,07 0,23±0,05 0,18±0,05 0,11±0,04 0,11±0,03
0,95 0,17±0,06 0,19±0,05 0,15±0,04 0,17±0,04 0,06±0,03
1,05 0,14±0,05 0,17±0,04 0,15±0,04 0,10±0,03 –
1,15 0,16±0,05 0,13±0,04 0,15±0,03 – –

Tabela A-7: Wartości d2N/(ptdptdy) dla protonów i antyprotonów dla poszczególnych
przedziałów rapidity w układzie środka masy przy energii wiązki 40 A·GeV.
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Dodatek A. Tabele z wartościami numerycznymi uzyskanych wyników

80 A·GeV protony

pt d2N/(ptdptdy) (GeV −2)
(GeV/c) y = 0, 14 y = 0, 34 y = 0, 54 y = 0, 74 y = 0, 94

0,05 3,67±0,25 3,16±0,24 2,73±0,23 3,93±0,24 3,79±0,23
0,15 10,94±0,59 9,89±0,57 10,71±0,55 11,01±0,57 12,05±0,55
0,25 15,89±0,82 17,19±0,84 16,02±0,83 16,61±0,88 18,68±0,83
0,35 21,47±1,06 23,71±1,08 23,71±1,09 22,20±1,08 23,56±1,13
0,45 23,82±1,20 24,91±1,21 26,08±1,27 27,37±1,25 27,46±1,31
0,55 27,52±1,34 26,70±1,34 28,73±1,36 28,87±1,35 28,90±1,37
0,65 29,36±1,39 27,03±1,39 30,89±1,40 29,57±1,36 30,47±1,36
0,75 25,81±1,35 28,02±1,36 29,06±1,38 27,91±1,35 28,51±1,34
0,85 24,64±1,24 24,35±1,17 27,06±1,25 26,07±1,23 27,06±1,23
0,95 22,79±1,20 22,94±1,09 23,79±1,06 23,16±1,11 24,15±1,12
1,05 19,76±1,06 18,89±0,89 20,59±0,89 19,15±0,87 20,47±0,88
1,15 15,42±0,89 17,29±0,78 15,59±0,78 16,52±0,75 15,07±0,73
1,25 14,96±1,13 13,34±0,64 12,99±0,65 14,14±0,65 12,52±0,62
1,35 10,99±0,61 10,91±0,51 9,95±0,53 10,98±0,58 –
1,45 8,32±0,51 8,08±0,43 7,88±0,41 7,68±0,44 –
1,55 5,97±0,39 5,59±0,36 5,85±0,34 6,79±0,33 –

80 A·GeV antyprotony

pt d2N/(ptdptdy) (GeV −2)
(GeV/c) y = 0, 14 y = 0, 34 y = 0, 54 y = 0, 74 y = 0, 94

0,05 0,09±0,05 0,05±0,04 0,11±0,04 0,07±0,04 0,09±0,03
0,15 0,35±0,08 0,31±0,07 0,18±0,07 0,25±0,06 0,15±0,05
0,25 0,42±0,09 0,49±0,09 0,29±0,08 0,31±0,08 0,19±0,06
0,35 0,64±0,11 0,61±0,10 0,56±0,09 0,43±0,08 0,29±0,08
0,45 0,67±0,11 0,77±0,11 0,69±0,10 0,49±0,09 0,39±0,08
0,55 0,79±0,12 0,82±0,11 0,76±0,11 0,49±0,09 0,42±0,08
0,65 0,79±0,11 0,77±0,11 0,88±0,11 0,44±0,09 0,39±0,08
0,75 0,83±0,11 0,89±0,10 0,71±0,10 0,45±0,08 0,42±0,08
0,85 0,80±0,11 0,69±0,10 0,66±0,09 0,70±0,09 0,27±0,08
0,95 0,70±0,10 0,46±0,08 0,62±0,08 0,41±0,07 0,39±0,07
1,05 0,63±0,09 0,56±0,08 0,53±0,07 0,45±0,07 0,24±0,06
1,15 0,57±0,08 0,49±0,07 0,45±0,07 0,34±0,06 0,24±0,06
1,25 0,53±0,08 0,39±0,06 0,40±0,06 – –

Tabela A-8: Wartości d2N/(ptdptdy) dla protonów i antyprotonów dla poszczególnych-
przedziałów rapidity w układzie środka masy przy energii wiązki 80 A·GeV.
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158 A·GeV protony

pt d2N/(ptdptdy) (GeV −2)
(GeV/c) y = 0, 01 y = 0, 18 y = 0, 38 y = 0, 58 y = 0, 78 y = 0, 98

0,05 3,86±0,24 3,19±0,20 3,23±0,19 3,61±0,21 3,53±0,19 3,21±0,20
0,15 11,01±0,49 9,35±0,44 9,63±0,45 9,69±0,44 9,59±0,41 9,62±0,44
0,25 17,53±0,75 15,27±0,66 16,24±0,68 16,58±0,66 15,43±0,65 15,06±0,63
0,35 22,74±0,96 21,35±0,85 21,35±0,86 21,48±0,86 20,36±0,82 20,03±0,83
0,45 26,52±1,08 23,34±0,96 26,00±1,03 25,48±0,98 23,97±0,95 25,37±0,98
0,55 27,65±1,17 25,98±1,04 27,19±1,01 26,95±0,99 26,37±1,03 26,76±1,08
0,65 28,31±1,22 27,51±1,12 28,71±1,06 27,13±1,01 26,85±1,02 27,84±1,08
0,75 28,07±1,18 26,86±1,12 26,15±1,02 25,53±0,99 27,88±1,03 27,14±1,04
0,85 27,30±1,15 26,15±1,05 25,09±0,99 24,59±0,96 24,75±0,97 26,26±1,04
0,95 23,48±0,98 20,87±0,87 22,39±0,85 23,59±0,89 24,53±0,89 22,74±0,98
1,05 21,58±1,03 18,92±0,80 19,09±0,77 20,02±0,81 20,20±0,81 21,94±0,94
1,15 19,37±0,89 15,39±0,69 15,62±0,68 15,84±0,68 17,39±0,72 18,75±0,85
1,25 15,41±0,77 13,36±0,58 13,79±0,64 14,36±0,61 14,16±0,64 14,87±0,67
1,35 13,20±0,64 10,55±0,48 10,89±0,50 11,76±0,51 11,54±0,55 11,59±0,58
1,45 9,29±0,53 7,92±0,38 8,83±0,39 8,81±0,42 8,84±0,47 9,68±0,45
1,55 7,69±0,44 6,96±0,34 6,44±0,32 6,42±0,34 7,60±0,39 7,09±0,39

158 A·GeV antyprotony

pt d2N/(ptdptdy) (GeV −2)
(GeV/c) y = 0, 01 y = 0, 18 y = 0, 38 y = 0, 58 y = 0, 78 y = 0, 98

0,05 0,15±0,06 0,25±0,06 0,17±0,06 0,21±0,06 0,17±0,07 0,17±0,06
0,15 0,65±0,12 0,61±0,10 0,49±0,11 0,51±0,11 0,43±0,11 0,26±0,10
0,25 1,08±0,14 0,83±0,13 0,99±0,14 0,86±0,13 0,75±0,14 0,34±0,12
0,35 1,21±0,15 1,29±0,15 1,26±0,15 1,13±0,15 0,98±0,14 0,73±0,14
0,45 1,82±0,17 1,51±0,16 1,51±0,16 1,23±0,15 1,26±0,16 0,78±0,15
0,55 1,86±0,18 1,73±0,16 1,26±0,16 1,26±0,15 1,16±0,15 0,60±0,14
0,65 1,73±0,17 1,81±0,17 1,55±0,16 1,29±0,14 1,31±0,15 0,71±0,15
0,75 1,75±0,17 1,39±0,16 1,44±0,14 1,20±0,14 1,16±0,15 0,59±0,14
0,85 1,94±0,17 1,48±0,15 1,47±0,14 1,21±0,13 1,05±0,14 0,69±0,14
0,95 1,52±0,15 1,64±0,14 1,11±0,13 1,12±0,12 0,95±0,12 0,89±0,14
1,05 1,48±0,16 1,17±0,12 0,92±0,12 1,14±0,12 0,76±0,12 0,60±0,12
1,15 1,17±0,14 0,98±0,11 0,92±0,11 0,99±0,11 0,59±0,11 0,52±0,12
1,25 1,15±0,13 0,68±0,09 0,62±0,09 0,71±0,09 0,53±0,10 0,41±0,10
1,35 0,85±0,11 0,56±0,08 0,65±0,08 0,57±0,08 – –

Tabela A-9: Wartości d2N/(ptdptdy) dla protonów i antyprotonów dla poszczególnych
przedziałów rapidity w układzie środka masy przy energii wiązki 158 A·GeV.
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Dodatek A. Tabele z wartościami numerycznymi uzyskanych wyników

20 A·GeV
y dN/dy

p
0,82 41,519±0,550
1,02 37,727±0,496
1,22 32,257±0,444
1,42 26,001±0,378
1,62 21,183±0,316

Tabela A-10: Wartości dN/dy dla protonów dla poszczególnych przedziałów rapidity przy
energii 20 A·GeV.

30 A·GeV
y dN/dy

p p
0,62 41,076 ± 0,511 0,124±0,059
0,82 39,822 ± 0,483 0,079±0,022
1,02 37,143 ± 0,458 –
1,22 33,960 ± 0,426 –
1,42 29,387 ± 0,403 –

Tabela A-11: Wartości dN/dy dla protonów i antyprotonów dla poszczególnych przedzia-
łów rapidity przy energii 30 A·GeV.

40 A·GeV
y dN/dy

p p
0,48 40,119 ± 0,501 0,282 ±0,042
0,68 41,041 ± 0,499 0,253 ±0,041
0,88 40,261 ± 0,506 0,170 ±0,025
1,08 37,709 ± 0,476 0,105 ±0,018
1,28 34,320 ± 0,485 0,058 ±0,020

Tabela A-12: Wartości dN/dy dla protonów i antyprotonów dla poszczególnych przedzia-
łów rapidity przy energii 40 A·GeV.
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80 A·GeV
y dN/dy

p p
0,14 30,563 ± 0,437 0,910±0,052
0,34 30,399 ± 0,401 0,899±0,041
0,54 31,323 ± 0,404 0,879±0,042
0,74 31,663 ± 0,403 0,669±0,043
0,94 32,656 ± 0,458 0,463±0,036

Tabela A-13: Wartości dN/dy dla protonów i antyprotonów dla poszczególnych przedzia-
łów rapidity przy energii 80 A·GeV.

158 A·GeV
y dN/dy

p p
0,01 29,500 ± 0,900 1,660 ± 0,170
0,18 29,540 ± 0,332 1,650 ± 0,078
0,38 30,456 ± 0,327 1,455 ± 0,077
0,58 30,759 ± 0,325 1,365 ± 0,076
0,78 31,066 ± 0,332 1,051 ± 0,077
0,98 31,633 ± 0,351 0,651 ± 0,075

Tabela A-14: Wartości dN/dy dla protonów i antyprotonów dla poszczególnych przedzia-
łów rapidity przy energii 158 A·GeV.
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Dodatek A. Tabele z wartościami numerycznymi uzyskanych wyników
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[7] H. Stöcker, W. Greiner, Phys. Rep. 137, 277, (1986).

[8] R. R. Clare, D. Strottman, Phys. Rep. 141, 179, (1986).

[9] W. Cassing, V. Metag, U. Mosel, K. Niita, Phys. Rep. 188, 363, (1990).

[10] C. M. Ko, G. Q. Li, J. Phys.G 22, 1673, (1996).

[11] J. Harris, B. Müller, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 46, 71, (1996).

[12] J. C. Collins, M. J. Perry, Phys. Rev. Lett. 34, 1353, (1975).

[13] E. V. Shuryak, Phys. Rep. 115, 151, (1984).

[14] P. Braun-Munzinger, Nucl. Phys. A 681, 119-123, (2001).

[15] R. A. Lacey, Nucl. Phys. A 774, 199-214, (2006).

[16] A. Andronic, P. Braun-Munzinger, J. Stachel, Nucl. Phys. A 772, 167-199, (2006).

[17] P. Braun-Munzinger, K. Redlich, J. Stachel, Quark Gluon Plasma 3, Eds.R.Hwa,
X.-N.Wang, (World Scientific, Singapore, 2004) str. 491 nucl-th/0304013.

[18] S. A. Bass et al., Prog. Part. Nucl.Phys. 41, 225-370, (1998).

67



BIBLIOGRAFIA

[19] W. Ehehalt, W. Cassing, Nucl. Phys. A 602, 449-486, (1996).

[20] I. G. Bearden et al. (BRAHMS Collaboration), Phys. Rev. Lett. 93, 102301, (2004).

[21] W. Busza, A.S. Goldhaber, Phys. Lett. B 193, 235, (1984).

[22] F. Videbaek, O. Hansen, Phys. Rev.C 52, 2684, (1995).

[23] I. G. Bearden. (BRAHMS Collaboration), Proc. Intern. Conf “Quark Matter’06”,
ukaże się w J. Phys. G.

[24] B.B. Back et al. (E917 Collaboration), Phys. Rev. Lett. 86, 1970, (2001).

[25] I. G. Bearden et al. (BRAHMS Collaboration), Nucl. Phys. A 757, 1-27, (2005).

[26] L. van Hove, Phys. Lett.B 118, 138, (1982), Z. Phys.C 21, 93, (1983).
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[49] H. Weber, E. L. Bratkovskaya, W. Cassing, H. Stöcker, Phys. Rev.C 67, 014904,
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