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Niniejsza praca koncentruje się na analizie sprzężonych równań kinetycznych w tzw. 

przybliżeniu czasu relaksacji, opisujących mieszaninę bozonów i fermionów, przy czym 

bozony traktowane są jako cząstki bezmasowe, zaś fermiony posiadają skończoną masę. 

Użycie metod analitycznych i numerycznych umożliwia znalezienie dokładnych rozwiązań  

w przypadku takiej mieszaniny, podlegającej jednowymiarowej i boost-niezmienniczej 

ekspansji. Tym samym uogólniamy poprzednie wyniki, uzyskane dla układów składających 

się z cząstek jednego rodzaju, rządzonych statystyką klasyczną. 

 

W całej pracy fermiony nazywamy kwarkami (oznaczone symbolem Q), zaś bozony 

nazywamy gluonami (oznaczone symbolem G). Należy jednak zwrócić uwagę na istotną 

różnicę pomiędzy naszymi cząstkami, a rzeczywistymi kwarkami i gluonami pojawiającymi 

się w teoretycznych rachunkach QCD. Nasze rozwiązania opierają się na założeniu, że czasy 

relaksacji użyte w równaniu kinetycznym są takie same dla bozonów i fermionów. Co więcej, 

czas relaksacji używany w rachunkach numerycznych jest niezależny od pędu zderzających 

się cząstek i został przyjęty jako stały. W związku z tymi uproszczeniami nasze podejście nie 

może być traktowane jako bardzo realistyczny model plazmy kwarkowo-gluonowej. Nie 

zmienia to jednak faktu, że nasz opis zawiera wiekszość ważnych aspektów związanych  

z procesami hydrodynamizacji i osiągania równowagi, bądącymi najważniejszymi tematami 

poruszanymi w pracy. 

 

Nasze numeryczne rezultaty ilustrują w jaki sposób nierównowagowa mieszanina cząstek 

osiąga hydrodynamiczny obszar opisywany przez równania Naviera-Stokesa. Wyznaczyliśmy 

odpowiednie formy współczynników kinetycznych. Lepkość dynamiczna   

mieszaniny (ang. shear viscosity) okazała się być sumą lepkości dynamicznych bozonów  

i fermionów. Z kolei w przypadku lepkości objętościowej (ang. bulk viscosity), danej przez 

formułę wyprowadzoną wcześniej dla gazu fermionów, okazało się, że należy uwzględniać 

współczynniki termodynamiczne charakteryzujące całą mieszaninę bozonów i fermionów. 

Tym samym bezmasowe bozony przyczyniają się w nietrywialny sposób do lepkości 

objętościowej. 

 

W dalszej kolejności zaobserwowaliśmy efekty hydrodynamizacji, które następują wcześniej 

w sektorze dynamicznym niż objętościowym - wyrównanie się ciśnień podłużnego  

i poprzecznego ma miejsce wcześniej niż wyrównanie się ciśnienia średniego  

i równowagowego. Analiza numeryczna stosunku ciśnienia podłużnego do poprzecznego 

pokazuje z bardzo dobrą dokładnością zależność jedynie od stosunku czasu relaksacji i czasu 

własnego ewolucji. Zachowanie to jest związane z istnieniem atraktora dla układów 

konforemnych. 

 

Dyskutowany układ równań kinetycznych jest następnie użyty do konstrukcji odpowiedniego 

układu równań hydrodynamiki anizotropowej, która może być traktowana jako efektywny 

opis zasadniczej dynamiki mikroskopowej, definiowanej przez model kinetyczny. 

Porównania pomiędzy przewidywaniami hydrodynamiki anizotropowej i dokładnych 



rozwiązań równań kinetycznych są użyte do pozytywnego zweryfikowania naszego podejścia 

hydrodynamicznego. 
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