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Kritické podmienky
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Kritické podmienky

pre porovnanie: 
1 cm3 QGP = 10 000 000 000 000 TWh 
ročná produkcia Slovenských elektrární = 23 TWh

kritická hustota energie: vnútro protónu 
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Simulácia zrážky Au+Au pri 200 GeV na nukleón (urýchľovač RHIC v BNL) 
 
kinetický výpočet: kaskádový generátor UrQMD (len hadrónová fáza, žiadna plazma) 
animácia: Jeffery Mitchell (Brookhaven National Laboratory)

QGP v laboratóriu: jadrové zrážky
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Vlastnosti kvarkovo-gluónovej plazmy

l Aký má tlak pri istej teplote? 
 

l Akú má viskozitu? 
 

l Ako sa sformuje? 
 

l Akú teplotu dosiahne? 
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Rozpínanie kvarkovo-gluónovej plazmy
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Štúdium kvarkovo-gluónovej plazmy

l na urýchľovači LHC dokážeme zrážaním jadier olova vyrobiť 
malé kvapky hmoty s roztopenými protónmi:  
kvarkovo-gluónovú plazmu

l kvarkovo-gluónová plazma vypĺňala náš vesmír veľmi krátko  
po Veľkom tresku

l vieme merať vlastnosti takejto horúcej hmoty!!!
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Potlačenie jetov

Jety sú produkované 
v jednoduchých systémoch 
vždy vo dvojici 
(zákon zachovania hybnosti)
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Jety v zrážke e+e-
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Jety v zrážke  
Au+Au?
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Vyhasnutie jetu na druhej strane

Druhý jet je pohltený v médiu

V zrážke sa produkuje médium  
požierajúce jety![STAR Collaboration, PRL 91 (2003) 072304]

Jediné také známe médium je kvarkovo-gluónová plazma.



Výsledky LHC/CMS: silné potlačenie jetov
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Fázový diagram
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Zhrnutie

l protóny a neutróny sa pri vysokých teplotách roztopia  
na kvarky, vznikne kvarkovo-gluónová plazma

l kvarkovo-gluónovú plazmu dokážeme vyrobiť a študovať  
v CERNe

l teoreticky dokážeme simulovať vlastnosti kvarkovo-gluónovej  
plazmy


