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Plan prezentacji

● Energia symetrii (E.S.) w jądrowym równaniu stanu
● Eksperymentalne badanie E.S.
● Przejścia fazowe w małych, asymetrycznych 

systemach jądrowych
● Pomiary E.S. w obszarze małych gęstości
● Pomiary E.S. w obszarze dużych gęstości
● Pomiar pionów naładowanych – nowa perspektywa 

badań



  

Wprowadzenie

● Na początku XXI wieku zintensyfikowano badania 
równania stanu materii jądrowej z izospinowym 
stopniem swobody.   

● Przedmiotem badań stała się zależność energii 
symetrii od gęstości materii jądrowej.

● Dla badań eksperymentalnych konieczna jest 
dostępność niezbędnej infrastruktury: akceleratorów 
wiązek radioaktywnych oraz detektorów 
zapewniających rozdzielczość izotopową oraz 
detekcję neutronów.



  

Energia symetrii

Protons Neutrons Protons Neutrons

| N – Z | = 4

Lower energy Higher energy

A  = 16

| N – Z | = 0

Model kroplowy jądra



  

Zależność energii symetrii od 
gęstości

Model kroplowy 

W okolicach gęstości normalnej

Wysokie gęstości

Copenhagen SMM

Dla nieskończonej materii jądrowej

8 MeV <  γ < 25 MeV

0.5 <  γ < 1.5
„asy-soft” „asy-stiff” 



  

Stan wiedzy o energii symetrii 
w roku 2001



  

Idea pomiaru energii symetrii w 
obszarze niskich gęstości

Centralne zderzenia ciężkich jonów
E

LAB
 = 30-50 AMeV

Peryferyjne zderzenia ciężkich jonów
E

LAB
 = 300-600 AMeV



  

Idea pomiaru energii symetrii w 
obszarze niskich gęstości
Silnie wzbudzony system jądrowy rozpręża się 

osiągając gęstość rzędu ρ
0
/3 - ρ

0
/6



  

Idea pomiaru energii symetrii w 
obszarze niskich gęstości

Freeze-out volume

W wyniku niestabilności następuje kondensacja 
rozrzedzonego gazu nuklearnego

Skład izotopowy powstających fragmentów jest czuły na energię 
symetrii. Interpretacja na gruncie Wielkiego Rozkładu Kanonicznego 
(model SMM) 



  

Idea pomiaru energii symetrii w 
obszarze wysokich gęstości

Centralne zderzenia ciężkich jonów
E

LAB
 = 300-800 AMeV



  

Idea pomiaru energii symetrii w 
obszarze wysokich gęstości

Centralne zderzenia ciężkich jonów
E

LAB
 = 300-800 AMeV

Obszar kompresji



  

Idea pomiaru energii symetrii w 
obszarze wysokich gęstości

Centralne zderzenia ciężkich jonów
E

LAB
 = 300-800 AMeV

Squeezing

(p, n), (3H, 3He), (π+, π)

Badanie pływów cząstek w obszarze midrapidity
(model UrQMD)



  

Przebieg reakcji jądrowej na 
diagramie fazowym

Density

Te
m

p
er

at
u

re

Spinodal 
region

Critical point

SMM

UrQMD

Supernovae
Neutron stars

Nucleus



  

Trudności przy eksperymentalnym 
badaniu energii symetrii

● Przekrój czynny dla zderzeń centralnych jest bardzo mały. 
Realistycznie selekcja „zderzeń centralnych” oznacza <b>  4 fm

● Przy dużej masie zderzanych jąder zderzenia niecentralne 
charakteryzują się wysokim spinem układu, co powoduje nałożenie 
się zjawisk dynamicznej emisji cząstek

● W wyniku zderzeń centralnych powstają systemy co najwyżej 
kilkuset-nukleonowe. Zachowanie tak małych kropli materii jądrowej 
jest nacechowane bardzo silnymi wpływami efektów 
powierzchniowych oraz kulombowskich, nieobecnych w teorii 
nieskończonej materii jądrowej

● W zakresie dostępnych doświadczalnie asymetrii izospinu, energia 
symetrii jest stosunkowo niewielka w porównaniu z pozostałymi 
członami równania stanu, przez co efekty nią wywołane są raczej 
subtelne i trudne do obserwacji



  

Badanie energii symetrii w obszarze 
niskich gęstości



  

Przejście fazowe-koegzystencja faz

Spinodal region

Binodal region

Van der Vaals gas

Zasada zachowania liczby cząstek:

określają jednoznacznie gęstości faz

określa udział procentowy faz

Koegzystencja faz
w gazie jednoskładnikowym

Warunki Gibbsa



  

Diagram fazowy materii jądrowej
Koegzystencja faz

w gazie dwuskładnikowym
Warunki Gibbsa

nie określają jednoznacznie 
parametrów faz

Zasada zachowania liczby cząstek
jest niezbędna do ich określenia

y= 0.5
y= 0.4
y= 0.5



  

Nieskończona, asymetryczna 
materia jądrowa – obszar binodalny

y= 0.5
y= 0.4
y= 0.5

y= 0.4
y= 0.5

ρ = 0.07 fm-3

ρ = 0.03 fm-3



  

Wpływ powierzchni i sił 
kulombowskich na parametry faz

charged
uncharged

charged
uncharged

y= 0.4
ρ = 0.03 fm-3

Liquid

Gas



  

Experyment S254 
ALADIN@GSI

107Sn, 124Sn, 124La + natSn, E = 600AMeV

R. Ogul, et al., Phys. Rev. C 83, 024608 (2012)

Target

Si-CsI

Aladin
Magnet

TP MUSIC IV

ToF wall

LAND

0 1 2 3 4 5 6 7 8m



  

Model SMM
8 MeV <  γ < 25 MeV

Rozkłady ładunku są mało czułe na energię symetrii



  

Rozkłady izotopowe



  

Skalowanie izotopowe
(isoscaling)

Na gruncie Wielkiego Rozkładu Kanonicznego:

SMM łączy parametry α i β z energią symetrii:

Porównujemy dwie reakcje systemów, różniących się liczbą protonów lub neutronów



  

12C on 112,124Sn with INDRA@GSI



  

S254@GSI

Impact Parameter



  

Badanie emisji neutronów 
Detektor LAND



  

Analiza śladów neutronowych w 
detektorze LAND



  

Parametry źródła neutronów



  

Badanie energii symetrii w obszarze 
wysokich gęstości

0.5 <  γ < 1.5
„asy-soft” „asy-stiff” 

Reinterpretacja danych eksperymentu FOPI/LAND 197Au + 197Au, 400AMeV

Badanie pływów cząstek

 ∆φ jest kątem azymutalnym cząstki 
względem płaszczyzny reakcji.

v
1
 – pływ kierunkowy

v
2
 – pływ eliptyczny



  

Eksperyment ASYEOS

Beam

VETO
LAND

KRATTA

Chimera

ALADIN ToF

197Au + 197Au   @   400 AMeV   δ2 = 0.039
  96Zr  +  96Zr    @   400 AMeV   δ2 = 0.028
  96Ru +  96Ru   @   400 AMeV   δ2 = 0.007



  

Detektor KRATTA



  

Detektor KRATTA



  

Wstępne wyniki pływu cząstek

Au + Au @ 400AMeV

Detektor KRATTA

Analiza danych w toku

Pomiar pływów cząstek naładowanych w detektorze KRATTA 
wydaje się zgodny z eksperymentem FOPI/LAND



  

Aktualny stan badań nad energią 
symetrii

B
row

n, P
h ys. R

ev. L
ett. 85, 52 96 (2001)

Crossing point reflects 
sensitivity at 0.70

Xiao et al., 
 pions

2001 2014



  

Piony naładowane - cenne 
narzędzie badania energii symetrii

● Przyjmuje się, że piony w reakcjach jądrowych 
powstają głównie przez wytworzenie i rozpad 
rezonansów Δ. Warunki na ich wytworzenie występują 
jedynie w obszarze największej kompresji materii.

● Ich emisja nie jest zakłócona przez emisję wtórną 
(wyparowania z gorących fragmentów)

● Obie izospinowo-komplementarne cząstki π+/π- są 
naładowane, a więc stosunkowo łatwe do detekcji i 
identyfikacji.



  

Modele produkcji pionów

E/A = 300 MeV

• Porównanie dwóch systemów o różnej asymetrii, ale tym samym ładunku – 
wzmacnia efekty izospinowe, osłabia kulombowskie

• Eksperyment zaakceptowany w RIBF/RIKEN.
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J. Estee, J. Hong, P. Danielewicz, priv. com. (2013)

Porównanie reakcji 132Sn+ 124Sn i 108Sn+ 112Sn  

Yong et al., Phys. Rev. C 73, 034603 (2006)
 



  

Eksperyment SπRIT
Jesień 2015
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Ładunkowo-czuły system 
trygerujący KATANA

● Warunkiem poprawnej rejestracji śladów lekkich 
cząstek w komorze TPC jest wyeliminowanie zdarzeń 
peryferyjnych, w których przez komorę przechodzi 
ciężki pocisko-podobny fragment,  wywołujacy silną 
jonizację.

● System trygerujący KATANA ma za zadanie wykryć 
cząstkę cięższą niż Z=20 i wysłać do TPC sygnał veto, 
blokujący ustawienie napięcia na siatce komory.

● System powinien działać w polu magnetycznym (ok. 
0.5 Ts)



  

Prototyp detektora KATANA
Formuła Bethego: 

Przy v ≈ const
ΔE ~ Z2

MPPC

MPPC MPPC

MPPC

Σ

BC404 
1mm



  

Podsumowanie

● Przedstawiono zarys badań nad energią symetrii w równaniu 
stanu materii jądrowej

● Badanie E.S. stanowi duże wyzwanie ze względu na 
niezwykle subtelne efekty izospinowe, obserwowane w 
przypadku dostępnych eksperymentalnie systemów jadrowych

● 15 lat badań doprowadziło do istotnego ograniczenia zakresu 
zmienności parametrów E.S. Wciąż jednak pozostaje wiele 
niewiadomych.

● W najbliższych latach można spodziewać się przełomu w 
badaniach z uwagi na rosnącą liczbę planowanych 
eksperymentów oraz dynamiczny rozwój prac teoretycznych
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