
4 Foton 142, Jesień 2018

Krakowski wkład w badania naukowe 
prowadzone w ośrodku FAIR w Darmstadt

Rafał Lalik1 
Zakład Fizyki Hadronów, Instytut Fizyki Wydział Fizyki, 

Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Budowany w Darmstadt w Niemczech i znajdujący się przy obecnie działającym, 
znanym i cenionym w świecie naukowym niemieckim instytucie Helmholtza GSI 
Darmstadt ośrodek FAIR2 będzie jednym z najważniejszych ośrodków badań nad 
fizyką jądrową i cząstek elementarnych, fizyką atomową, fizyką plazmy oraz bio-
fizyką, fizyką medyczną i fizyką materiałów. Sercem nowej infrastruktury będzie 
synchrotron3 SIS100 o obwodzie 1100 m (rys. 1), pozwalający rozpędzić protony 
oraz ciężkie jony do 99% prędkości światła. Przyspieszone cząstki będą zderzane 
z tarczami i umożliwią badanie nowych form materii. Ponadto infrastruktura ak-
celeratora wyposażona zostanie w tarcze do produkcji izotopów promieniotwór-
czych, pozwalające wyprodukować i badać zarówno egzotyczne jądra atomowe, 
jak również antymaterię w postaci antyprotonów.

Polska jest jednym z członków założycieli FAIR, a wiele polskich ośrodków 
naukowych i akademickich, będących aktywnymi członkami programów – tzw. 

1 rafal.lalik@uj.edu.pl
2 FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research
3 Akcelerator kołowy umożliwiający wielokrotne przyspieszenie wiązki

Rys. 1. Schemat obecnie istniejącego instytutu GSI (linie czarne) oraz budowanego FAIR (linie 
szare) wraz z zaznaczonymi eksperymentami (czarne kwadraty)
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filarów badawczych FAIR, tj. APPA4, CBM5, NUSTAR6 oraz PANDA7, zrzeszo-
nych jest w Narodowym Konsorcjum FEMTOPHYSICS, któremu przewodzi 
Uniwersytet Jagielloński [1].

Jednym z głównych centrów zainteresowania krakowskich naukowców pra-
cujących w ramach GSI i FAIR jest fizyka hadronowa, artykuł ten skupi się więc 
na badaniach właśnie z tej dziedziny, związanych z eksperymentami HADES, 
CBM i PANDA.

Eksperyment HADES

Eksperyment HADES (rys. 2) jest pierwszym eksperymentem w FAIR w ramach 
tzw. Fazy 0 – pomiarów wykorzystujących już istniejący akcelerator SIS18 i de-
tektory, które przewidziane zostały dla eksperymentów na SIS100. HADES jest 
działającym od 2002 roku na synchrotronie SIS18 spektrometrem elektromagne-
tycznym i został zaprojektowany do pomiaru par elektron-pozyton, tzw. dilepto-
nów, powstających w różnych reakcjach jądrowych, co znalazło odzwierciedle-
nie w nazwie detektora, która brzmi High Acceptance DiElectron Spectrometer 
[2]. W ramach kolejnych etapów projektu FAIR, HADES zostanie w przyszłości 
przeniesiony do nowej lokalizacji i wraz z eksperymentem CBM będzie prowa-
dził badania z zakresu fizyki zderzeń ciężkich jonów. HADES zajmuje się bada-
niami materii stworzonej w zderzeniach proton-proton8, jak i w reakcjach jądro-
wych przy energiach kinetycznych cząstek w wiązce dochodzących do 3,5 GeV 
(1 GeV jest w przybliżeniu równoważny masie spoczynkowej jednego protonu). 
Dzięki wszechstronności synchrotronu SIS18 możliwe są eksperymenty zarówno 
4 APPA – Atomic, Plasma Physics and Applications
5 CBM – Compressed Baryonic Matter
6 NUSTAR – Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions
7 PANDA – Antiproton Annihilation at Darmstadt
8 Wykorzystuje się tarcze z ciekłym wodorem, w których zarówno proton tarczy, jak i proton 

wiązki oddziałują tylko ze sobą (tzw. zderzenia w próżni), a nie również z innymi nukleonami 
sąsiadujących atomów tak, jak w przypadku tarcz zbudowanych z substancji stałych.

Rys. 2. Przód i tył detektora HADES. Zdjęcie dzięki uprzejmości Jana Michela Hosana
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z wiązkami elementarnymi np. protonów, jak i wiązkami jąder lekkich i ciężkich, 
np. jąder deuteru, węgla, argonu, srebra i złota. Odpowiednia infrastruktura ak-
celeratora pozwala również wytworzyć wiązki złożone z egzotycznych pionów. 
Grupa naukowców z Zakładu Fizyki Hadronów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
jest współzałożycielem kolaboracji HADES i bierze udział w pracach detektora 
HADES od samego początku. Krakowscy fizycy wydatnie przyczynili się do po-
wstania spektrometru poprzez budowę pozycyjnie czułych9  detektorów Pre-Sho-
wer służących do separacji leptonów i hadronów. Jednym z celów badawczych 
eksperymentu i kolaboracji HADES jest zbadanie struktury wewnętrznej bario-
nów: zarówno złożonych wyłącznie z kwarków górnych u i dolnych d (nukle-
ony), jak i zawierających kwark dziwny s (hiperony) oraz mechanizmu generacji 
ich masy (patrz: ramka na następnej stronie).

W uproszczonym modelu kwarkowym nukleony składają się z trzech kwar-
ków. Z najnowszych badań wyłania się jednak o wiele bardziej skomplikowa-
ny obraz. Trzy kwarki, których istnienie wykazały eksperymenty głębokiego 
nieelastycznego rozpraszania (skalowanie Biorkena)10 nie są statycznymi, ale 
dynamicznymi obiektami (poruszającymi się z prędkościami ≈ c) zanurzonymi 
w „chmurze” mezonowej. Mezony to cząstki składające się z pary kwark-anty-
kwark, zatem mają ładunek kolorowy biały11. Kwarki walencyjne można zatem 
porównać do elektronów walencyjnych w atomie, które określają pewne właści-
wości atomu. Obecność chmury mezonowej jest mierzalna poprzez pomiar tzw. 
czynnika kształtu (jak w klasycznym eksperymencie Rutherforda), który definiu-
je wewnętrzną strukturę elektromagnetyczną barionu. Przy założeniu, że barion 
jest punktowy, można dokładnie analitycznie opisać efekty rozpraszania cząstek 
na barionie. Gdy jednak struktura jest bardziej skomplikowana, dochodzi dodat-
kowy czynnik modyfikujący o nieznanej postaci, tzw. czynnik kształtu. Zada-
niem fizyków jest stworzenie modelu tej skomplikowanej struktury wewnętrznej, 
który następnie da możliwość opisania wyników pomiarów za pomocą właśnie 
takiego czynnika kształtu.

Istnieją trzy główne rodzaje pomiarów pozwalających na wyznaczenie elek-
tromagnetycznej struktury wewnętrznej nukleonu, przedstawione na rys. 3 za 
pomocą diagramów Feynmana. W procesie anihilacji, elektron zderza się z pozy-
tonem, czyli antycząstką elektronu posiadającą takie same właściwości, jak elek-
tron, ale przeciwny, dodatni ładunek. W wyniku połączenia materii z antymaterią 
następuję anihilacja obydwu cząstek i zostaje wyemitowany wirtualny foton12. 

9 Pozwalający wyznaczyć z zadaną dokładnością pozycję przelotu cząstki naładowanej.
10 http://www.foton.if.uj.edu.pl/documents/12579485/8bb2b762-9daa-4c36-a7b3-6837d334a09c
11 Każdy kwark w hadronie posiada tzw. kolor, czyli element oddziaływania silnego przenoszony 

przez gluony i charakteryzujący kwarki. Każdy hadron musi być kolorystycznie neutralny. Są 
trzy kolory: zielony, niebieski i czerwony. Trzy kwarki stanowiące barion mają kolory, a trzy 
antykwarki stanowiące antybarion mają antykolory, które sumują się do białego. W mezonach, 
składających się z kwarku i antykwarku, kolor i antykolor znoszą się nawzajem dając ostatecznie 
również „biały” kolor.

12 Wirtualny foton, w przeciwieństwie do rzeczywistego fotonu, posiada masę, czyli łamie 
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Ten wirtualny foton musi następnie rozpaść się na kolejną parę materia-antyma-
teria, czyli np. parę nukleon (A) – antynukleon (B̅).

W drugim przypadku, w tak zwanym rozpadzie Dalitza (B → Ae+e–) wzbu-
dzony stan nukleonu (B) np. cząstka nazywana Deltą (Δ) rozpada się do nukleonu 
(A) poprzez emisję wirtualnego fotonu. Wirtualny foton następnie rozpada się 

prawo powłoki masy wynikające ze szczególnej teorii względności oraz założenia, że masa 
spoczynkowa jest niezmienna. Czterowektor ( , )E p=q   opisujący cząstkę wyznacza jej 
masę spoczynkową M, która jest niezmienna: 2 2 2 2M E p= = −q 

. Dla rzeczywistego fotonu  
M2 = 0. Ponieważ czterowektor jest współrzędną w czasoprzestrzeni, E jest współrzędną 
czasową, a p  jest współrzędną przestrzenną. Dla wirtualnego fotonu, w przypadku, gdy  
M2 = q2 ≠ 0, mówimy o typie czasowym (timelike) dla q2 > 0 oraz typie przestrzennym (spacelike), 
gdy q2 < 0.
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na parę elektron-pozyton. W obydwu przypadkach wirtualny foton ma dodatnią 
masę i dlatego tego typu zdarzenia nazywane określane są jako typu czasowe-
go. Jeśli wirtualny foton ma masę ujemną, to mówimy o zdarzeniach typu prze-
strzennego, a przykładem takiego procesu jest rozpraszanie elektronu na nukle-
onie, które następuje poprzez wymianę wirtualnego fotonu między tymi dwoma 
cząstkami. Ponieważ wirtualny foton ma masę, nie może być cząstką rzeczywistą 
tak jak zwykły foton, i musi się przekształcić w inną postać, na przykład przez 
rozpad w parę elektron-pozyton.

Jednym ze sposobów zaobserwowania chmury mezonowej jest szczególny 
przypadek jej wzbudzenia do stanu tzw. mezonów wektorowych. Posiadają one 
spin całkowity równy 1, a ponieważ foton jako bozon pośredniczący posiada 
również spin całkowity równy 1, może on wchodzić w interakcje z mezonami 
wektorowymi wzbudzanymi w chmurze mezonowej (rys. 4). Mezony takie pro-
wadzą do wzmocnienia sygnału w widmie emisyjnym dileptonów dla wartości 
zbliżonych do masy danego mezonu. Zatem obserwacja kształtu widma masy 
par elektron-pozyton, a w szczególności obserwacja pików przy określonych 
energiach widma, będzie potwierdzeniem obecności mezonów wektorowych 
w chmurze.

Przykłady powyższe dotyczą nukleonów, czyli cząstek powszechnie dostęp-
nych wokół nas jako materia i ich stanów wzbudzonych. Te same zasady dotyczą 

Rys. 3. Grafy Feynmana ilustrujące różne procesy pozwalające na pomiar struktury 
elektromagnetycznej nukleonu

Rys. 4. Oddziaływanie wirtualnego fotonu może zachodzić poprzez chmurę pionową i mezony 
wektorowe (ρ, ω, φ) albo dla większych energii fotonu – poprzez bezpośrednie oddziaływanie 

z kwarkami w jądrze
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również bardziej egzotycznych cząstek, jak na przykład hiperonów, czyli bario-
nów, gdzie jeden z podstawowych kwarków pierwszej generacji wymieniany 
jest na kwark dziwny drugiej generacji kwarków. Hiperony są niewiele cięższe 
od nukleonów, ale wymagają zderzeń jądrowych przy odpowiednio wyższych 
energiach, aby mogły zostać wyprodukowane. Są to również cząstki niestabilne 
i krótkożyjące, z czasem życia rzędu dziesiątek nanosekund.

Modele fizyczne opisujące powyższe zjawiska, szczególnie związane z po-
miarami rozpadów Dalitza, znane są już fizykom od lat 80. XX wieku, jednakże 
nie zostały one dostatecznie przebadane. Wynika to przede wszystkim z braku 
odpowiedniej aparatury, która byłaby w odpowiednio szerokim zakresie czuła na 
rejestracje hadronowe, czyli w głównej mierze – protony i piony, jak i dileptono-
we, wszystkie produkowane w wyniku interesujących nas rozpadów. Udało się to 
do tej pory m.in. jedynie kolaboracji CLAS [3] oraz CLEO [4], jednak ich wyniki 
to tylko część bardzo szerokiej gamy pomiarów, które należy wykonać, aby mieć 
pełny obraz zagadnienia. Również HADES dokonał bardzo ważnych pomiarów 
rozpadów Dalitza cząstek Δ na nukleon, pion oraz parę leptonową, a główne ba-
dania zostały przeprowadzone przez zespół z Zakładu Fizyki Hadronów Wydzia-
łu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ [5].

Spektrometr HADES wkrótce zacznie też mierzyć rozpady Dalitza stanów 
wzbudzonych hiperonów. Będzie to możliwe dzięki odbywającej się w ramach 
przygotowania detektora do pracy w FAIR rozbudowy o nowe komponenty, takie 
jak Kalorymetr Elektromagnetyczny oraz Detektor Przedni. Przy budowie oby-
dwu z nich znaczący udział ma Zakład Fizyki Hadronów.

W przypadku kalorymetru zaprojektowana i wykonana została rama będą-
ca w stanie utrzymać około tysiąca (każdy ważący około 17 kg) bloków szkła 
ołowianego zdolnego do konwersji neutralnego ładunkowo fotonu w mierzalne 
elektrony i pozytony. Odbywa się to poprzez wystąpienie efektu Czerenkowa, 
w którym cząstka poruszająca się w danym ośrodku szybciej niż prędkość światła 
w tym ośrodku, wzbudza ośrodek, który generuje promieniowanie w kształcie 
stożka (efekt podobny do przekraczania prędkości dźwięku w powietrzu i gene-
racji fali dźwiękowej w kształcie stożka). Promieniowanie Czerenkowa w postaci 
światła jest następnie rejestrowane przez fotopowielacze umieszczone ma jed-
nym z końców bloku szkła. 

Detektor Przedni jest natomiast w znacznej mierze projektowany i budowany 
we współpracy z niemieckim ośrodkiem badawczym w Jülich oraz francuskim 
instytutem fizyki jądrowej INP w Orsay. Detektor Przedni wykorzystuje poje-
dyncze detektory słomkowe, które na potrzeby detektora PANDA dla FAIR są 
projektowane i budowane w Krakowie. Każda słomka składa się z wypełnionej 
odpowiednim gazem przewodzącej foliowej rurki o średnicy 1 cm oraz umiesz-
czonego wzdłuż jej osi cienkiego przewodzącego drutu z podłączonym wysokim 
napięciem. Cząstka naładowana przechodząca przez gaz w słomce jonizuje ten 
gaz i wytwarza wielokrotne pary elektronów i jonów dodatnich. Pole elektrycz-
ne wytworzone przez wysokie napięcie między drutem a rurką powoduje dryft 
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elektronów w kierunku drutu i generację sygnału elektrycznego. Sygnał ten jest 
dodatkowo wzmocniony przez pomnażanie elektronów poprzez jonizację wtórną 
zachodzącą w gazie pod wpływem silnego pola elektrycznego. Detektor Przedni 
złożony z wielu słomek rozmieszczonych w kilku stacjach pomiarowych i pod 
różnymi kątami pozwala na śledzenie torów przelotu cząstek naładowanych po-
wstających w reakcjach jądrowych (rys. 5). Detektor Przedni zostanie domknięty 
podwójnym detektorem czasu przelotu budowanym w instytucie LIP w Coim-
brze w Portugalii, który dostarczy informacji na temat czasu przelotu cząstki 
z precyzją 80 ps.

Obecność Detektora Przedniego i jego umiejscowienie wewnątrz spektro-
metru HADES umożliwi pomiar parametrów cząstek emitowanych pod bardzo 
małymi kątami. Znacząco zwiększy to zakres pomiarowy spektrometru i wraz 
z innymi ulepszeniami pozwoli nawet na kilkukrotny wzrost wydajności pomia-
rów rozpadów Dalitza.

Eksperyment CBM 

Program badawczy eksperymentu CBM [6] (Compressed Baryonic Matter – ma-
teria barionowa wysokiej gęstości) jest z jednej strony rozwinięciem programu 
badawczego eksperymentu HADES dla fizyki ciężkich jonów, jak również otwie-
ra nowe możliwość pomiarowe dzięki operowaniu na akceleratorze SIS100, bę-

Rys. 5. Po lewej przygotowywanie kalorymetru elektromagnetycznego do eksperymentu. Sześć 
sektorów kalorymetru (widocznego tylko w jednym sektorze po prawej stronie detektora) 

przykrytych zostanie detektorami czasu przelotu RPC. Po prawej stronie prototypowa stacja 
śledząca zbudowana z detektorów słomkowych w laboratorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
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dącym sercem ośrodka FAIR. Synergia między HADES i CBM jest tak silna, że 
w przyszłości obydwa eksperymenty będą zajmować wspólne laboratorium, cho-
ciaż pracować będą niezależnie. Koncepcję tego połączenia pokazano na rys. 6.

Głównym obszarem CBM-u będą badania teorii oddziaływań silnych chro-
modynamiki kwantowej w obszarze wysokich gęstości barionów (rys. 7), np. 
produkowanej w zderzeniach gwiazd neutronowych. Chromodynamika kwanto-
wa to dziedzina zajmująca się oddziaływaniami silnymi, występującymi między 
kwarkami i przenoszonymi przez gluony, oraz między samymi gluonami.

Rys. 6. Projekt detektora CBM. Będzie wraz z detektorem HADES wykonywał komplementarne 
badania w różnych zakresach energii ciężkich jonów (zdjęcie z zasobów FAIR)

Rys. 7. Diagram fazowy materii barionowej (po lewej) jest w gruncie rzeczy bardzo podobny do 
diagramu fazowego wody (po prawej)
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Dla niskich temperatur13 oraz gęstości materii barionowej14 rzędu 1019 kg/m3 

(czyli kilkukrotności gęstości materii w jądrze atomowym) materia występuje 
w postaci związanej jako hadrony. Przy wystarczająco wysokiej temperaturze lub 
gęstości następuje przejście do fazy plazmy kwarkowo-gluonowej, gdzie mamy 
swobodnie występujące kwarki i gluony. Podczas gdy wysokoenergetyczne eks-
perymenty, takie jak na akceleratorach RHIC [7] oraz LHC [8], badają stan pla-
zmy kwarkowo-gluonowej przy wysokich energiach i niskich gęstościach bario-
nowych (jest tam tyle samo barionów co antybarionów), eksperymenty na FAIR, 
a CBM w szczególności, będą zajmować się obszarami o mniejszej temperaturze, 
ale dużo większej gęstości, badając nie tylko samą plazmę kwarkowo-gluonową, 
ale również przejścia fazowe między plazmą kwarkowo-gluonową a hadrona-
mi. W tych obszarach oczekiwane są także egzotyczne stany materii jak tzw. 
kwarkonia czyli kwazi-związane stany plazmy kwarkowo-gluonowej lub stany 
nadprzewodnictwa kolorowego.

Jednym z narzędzi w tych badaniach jest równanie stanu, wiążące ze sobą ter-
modynamiczne własności materii (temperatura, ciśnienie i objętość). Ponieważ 
nie oczekujemy aby materia miała posiadać różne własności (zasada względno-
ści Galileusza, prawa fizyki w dwóch inercjalnych układach odniesienia są takie 
same) w różnych częściach Wszechświata, to samo równanie stanu powinno być 
spełnione dla każdego układu mikroskopowego, takiego jak jądra atomowe lub 
plazma kwarkowo-gluonowa oraz makroskopowego, jak planety, gwiazdy, ga-
laktyki. Gwiazdy neutronowe, obiekty o średnicy zaledwie 10 km oraz masie 
dorównującej dwukrotnej masie Słońca są właśnie takimi obiektami, które są 
niedostępne do bezpośrednich badań, a tylko poprzez obserwacje astronomicz-
ne. Mogą natomiast zostać zrozumiane poprzez badania laboratoryjne, właśnie 
dzięki tej uniwersalności równania stanu. Jeśli przypomnimy sobie statystykę 
Fermiego, to w obiekcie takim jak gwiazda neutronowa, składającym się w głów-
nej mierze z neutronów czyli fermionów, musi zachodzić umieszczanie kolej-
nych neutronów na coraz wyższych powłokach energetycznych, podobnie, jak 
w przypadku elektronów w atomie. Każdy kolejny neutron musi zatem posiadać 
coraz wyższą energię, aż do tak dużych wartości, że układ samoczynnie zacznie 
generować cząstki inne niż neutrony, aby zmniejszyć tę coraz większą energię. 
Kolejnymi takimi cząstkami są hiperony, które badane są obecnie w HADESie 
oraz będą badane również w CBM-ie. Jest to oczywiście tylko jeden z modeli 

13 Temperatura rozumiana w ujęciu rozkładu Boltzmanna jako parametr określający średnią energię 
kinetyczną cząstek elementarnych.

14 Bariony, jako składające się z trzech kwarków, z których każdy posiada spin połówkowy, 
również posiadają spin połówkowy i podlegają statystyce Fermiego-Diraca. Podobnie leptony, 
np. elektrony, posiadają spin połówkowy i dlatego też tworzą powłoki elektronowe w atomach. 
Dwa fermiony nie mogą zajmować tego samego stanu kwantowego. Mezony w odróżnieniu od 
barionów składają się z dwóch kwarków i posiadają spin całkowity, podlegają zatem statystyce 
Bosego-Einsteina i mogą zajmować ten sam stan kwantowy, co umożliwia utworzenie czwartego 
stanu skupienia materii, kondensatu Bosego-Einsteina. Dlatego bozonów nie uwzględnia się 
w gęstości materii hadronowej.
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rozważanych przez fizyków i astrofizyków, ale pokazuje, jak badania nad mikro-
światem pozwolą zrozumieć makroświat. 

CBM będzie badał egzotyczną materię przy pomocy tzw. rzadkich sond; czyli 
cząstek zawierających ciężkie powabne kwarki (c), które mogą zostać wyprodu-
kowane tylko w bardzo wczesnej fazie kolizji. Ich krotności oraz własności zmie-
rzone po zderzeniu pozwolą na wnioskowanie o naturze materii produkowanej 
we wczesnej fazie. 

Detektor CBM będzie miał konstrukcję zbliżoną do klasycznej konstrukcji de-
tektora dla eksperymentów ze stałą tarczą takich jak np. HADES. Rejon zderzenia 
znajdować się będzie wewnątrz dużego elektromagnesu działającego jako dipol ma-
gnetyczny, zmieniający trajektorie cząstek w zależności od ich masy oraz ładunku. 
Trajektorie te będą mierzone za pomocą detektorów śladów umieszczonych wewnątrz 
magnesu zaraz za tarczą. Będą to detektory krzemowe w konfiguracji pikseli (MVD) 
oraz pasków (STS). Za tymi detektorami, już poza magnesem, zostaną umieszczone 
kolejne detektory służące do identyfikacji cząstek, czyli jej masy. Grupa naukow-
ców z Zakładu Fizyki Gorącej Materii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy 
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką Warszawską zajmuje 
się budową elementów odczytu do detektorów paskowych STS. 

Eksperyment PANDA 

Eksperyment PANDA [9] (Antiproton Annihilations at Darmstadt) będzie badał 
strukturę hadronów oraz podobnie jak HADES i CBM strukturę materii hadrono-
wej, ale w przeciwieństwie do nich, będzie mógł również operować w obszarze 
zerowej gęstości barionowej materii. Zostanie to uzyskane dzięki zderzeniom 
antyprotonów z tarczą protonową (rys. 8), co jest odzwierciedlone w nazwie eks-
perymentu.

Rys. 8. Projekt detektora PANDA. Zaznaczono kierunek wiązki antyprotonów oraz lokalizację 
tarczy, a także detektory śledzące współtworzone w Zakładzie Fizyki Hadronów (zdjęcie 

z zasobów FAIR)
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Antyprotony będą uzyskiwane w specjalnie do tego skonstruowanej aparatu-
rze, tzw. tarczach produkcyjnych, czyli tarczach jądrowych zbudowanych z mie-
dzi. W wyniku zderzeń z tą tarczą wiązki pierwotnej protonów z akceleratora 
SIS100 powstaje cały zbiór różnych produktów, a następnie przez system wielu 
magnesów dipolowych następuje filtrowanie i selekcja antyprotonów. Antypro-
tony to cząstki trudne do uzyskania, a więc PANDA operować będzie na specjal-
nym typie akceleratora, tzw. pierścieniu akumulacyjnym. Pierścień ten umożliwi 
wielokrotne wykorzystanie antyprotonów, które nie uległy anihilacji w poprzed-
nich zderzeniach . Cztery główne obszary badań eksperymentu PANDA to spek-
troskopia hadronów, oddziaływanie hadronów w materii jądrowej, badanie struk-
tury nukleonów oraz badanie hiperjąder.

Spektroskopia hadronów poświęcona jest produkcji stanów wzbudzonych 
różnych hadronów, a następnie określaniu ich własności oraz przejść do stanów 
podstawowych. Przykładem takich pomiarów są wspomniane przy okazji HA-
DESu przejścia radiacyjne między hiperonami. Bardzo istotnym elementem ba-
dań detektora PANDA będą stany egzotyczne chromodynamiki kwantowej. Mó-
wimy tutaj o stanach np. zbudowanych z innej liczby kwarków niż dwa (mezony) 
lub trzy (bariony). Przykładem są tetrakwarki, czyli stany czterokwarkowe: dwa 
kwarki i dwa antykwarki, lub pentakwarki [10], czyli pięć kwarków, cztery kwar-
ki i jeden antykwark, lub ich „antymateriowy” bliźniak, czyli cztery antykwarki 
i jeden kwark, albo nawet sekstakwarki czyli sześć kwarków lub odpowiednio 
antykwarków. Wiemy, że takie stany mogą istnieć, nie zabrania ich również obo-
wiązująca obecnie teoria budowy materii nazywana Modelem Standardowym, 
jednak w Modelu Standardowym to właśnie mezony i bariony są podstawowymi 
hadronami. Wynika to z zasady neutralności koloru. Stany egzotyczne jak tertra, 
penta- lub sekstakwarki są tylko kompozycjami tych podstawowych hadronów. 
Jednak pytanie jak wygląda ta kompozycja, czy jest to jeden obiekt składający się 
z tych wszystkich kwarków, czy raczej molekuła składająca się z podstawowych 
hadronów (rys. 9) jest wciąż otwarte.

Przy wykorzystaniu tarcz jądrowych zamiast protonowych, możliwe będzie 
badanie oddziaływania hadronów z materią, co jest bardzo istotne dla wyzna-
czenia równania stanu materii jądrowej. PANDA skupia się również na badaniu 

Rys. 9. Pentakwark może być albo cząstką składającą się z pięciu kwarków (po lewej) albo 
molekułą złożoną z podstawowych hadronów trzy- i dwukwakrowych (po prawej)
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struktury nukleonów podobnie jak HADES, a dzięki wyższym energiom zde-
rzeń umożliwia wgląd w strukturę partonową nukleonu. Parton to określenie 
wprowadzone w 1969 roku przez jednego z największych fizyków XX wieku, 
współtwórcę fizyki cząsteczkowej i noblistę – Richarda Feynmana. Nazwał on 
partonem każdą rzeczywistą i wirtualną cząstkę obecną wewnątrz hadronu, czyli 
nie tylko kwarki, ale też gluony i np. wirtualne kwarki, gluony, a nawet fotony 
i elektrony. Zauważył też, że rozpraszania wysokoenergetyczne pozwalają trak-
tować hadron nie jako strukturę oddziałujących kwarków, ale jako zbiór niezależ-
nych partonów. Stało się możliwe wtedy badanie różnych składowych nukleonu, 
a pomiary rozpraszań wykazały, że około połowa pędu nukleonu przenoszona 
jest przez gluony. 

Jednym z procesów umożliwiających te pomiary jest proces Drella-Yana, 
w którym spośród dwóch hadronów biorących udział w zderzeniu, jeden oddaje 
swój kwark, a drugi antykwark, które następnie anihilują i poprzez bozon pośred-
niczący (foton lub bozon oddziaływania elektrosłabego Z0) wytwarzają parę lep-
tonów dając możliwość wglądu do rozkładu kwarków lekkich (u i d) wewnątrz 
nukleonu. 

Ostatnim z głównych punktów programu fizycznego eksperymentu PANDA 
są pomiary hiperjąder, czyli normalnych jąder atomowych, gdzie jeden z nu-
kleonów zastąpiony został hiperonem, w głównej mierze Lambdą (Λ). Pomiar 
siły oddziaływania hiperonów z resztą jądra jest bardzo ważny dla astrofizyki, 
gdyż takie hiperjądro to w gruncie rzeczy miniaturowy model gwiazdy neutrono-
wej, gdzie pod wpływem dużego ciśnienia Fermiego, nukleony zaczynają prze-
kształcać się właśnie w hiperony tworząc gigantyczne hiperjądra. Warto dodać, 
że pierwsze obserwacje hiperjąder dokonane zostały przez profesorów Mariana 
Danysza oraz Jerzego Pniewskiego z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1952 podczas badań promieniowa-
nia kosmicznego w atmosferze za pomocą emulsji jądrowych umieszczonych 
w balonach pomiarowych. 

Wśród naukowców pracujących w Zakładzie Fizyki Hadronów i zaangażo-
wanych w projekt PANDA silne jest zainteresowanie tzw. kulami gluonowymi. 
Jest to przewidywana przez teorię oddziaływań silnych cząstka składająca się 
z samych gluonów. Gluony jako jedyne bozony pośredniczące w Modelu Stan-
dardowym mogą oddziaływać pomiędzy sobą. 

Oprócz badań naukowych, krakowscy naukowcy zaangażowani są w budowę 
detektorów wchodzących w skład detektora PANDA. Jednym z ważniejszych 
komponentów jest system do śledzenia trajektorii cząstek wylatujących z obsza-
ru zderzeń. System ten oparty jest na detektorach słomkowych, tych samych, co 
wspomniane przy okazji omawiania rozbudowy detektora HADES. W detektorze 
PANDA będą działały dwa takie systemy, jeden z nich budowany jest w Krako-
wie w Zakładzie Fizyki Hadronów, a drugi w Jülich w Niemczech.
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Wykaz skrótów

APPA – Atomic, Plasma Physics and Applications (Fizyka Atomowa i Plazmowa 
oraz ich Aplikacje).
CBM – Compressed Baryonic Matter (Gęsta Materia Barionowa).
FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research (Ośrodek Badań nad Antypro-
tonami i Ciężkimi Jonami).
GSI – Gesellschaft für Schwerionenforschung (skrótowa nazwa ośrodka, właści-
wa nazwa to GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung; ang: GSI Hel-
mholtz Centre for Heavy Ion Researche; Instytut Helmholtza Badań Ciężkich 
Jonów).
HADES – High Acceptance Dielectron Spectrometer (Spektrometr Dileptonów 
o Dużej Akceptacji).
NUSTAR – Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions (Struktury Jądrowe, 
Astrofizyka i Oddziaływania).
PANDA – Antiproton Annihilation at Darmstadt (Anihilacja Antyprotonów 
w Darmstadt).
SIS – SchwerIonenSynchrotron (ang.: Heavy Ion Sychrotron; Synchrotron Cięż-
kojonowy).
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