
Piotr Bo»ek Kraków 20.12.2016
Wydziaª Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Ocena jednotematycznego cyklu publikacji

"Fluktuacje i korelacje jako wska¹niki przej±cia fazowego w QCD�

oraz dorobku naukowego dr Chihiro Sasaki

Dr Chihiro Sasaki uzyskaªa stopie« doktora w 2005 roku na Uniwersytecie w Nagoi,

na podstawie rozprawy Chiral phase transitions in QCD and the vector manifestation.

W latach 2005-2015 przebywaªa w GSI w Darmstadt, Technische Universität w Mo-

nachium i Frankfurt Institute of Advanced Studies. Od 2015 roku jest zatrudniona na

stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocªawskiego.

Przed uzyskaniem stopnia doktora Pani Sasaki zajmowaªa si¦ modelem HLS oddziaªy-

wa« hadronów. W latach 2006-2016 rozszerzyªa obszar swoich zainteresowa« naukowych

i zwielokrotniªa dorobek naukowy.

Tematem bada« dr Sasaki jest nieperturbacyjna chromodynamika kwantowa (QCD),

�zyka hadronów, przej±cia fazowe i zachowania krytyczne w modelach QCD przy du»ych

g¦sto±ciach i temperaturach. Teoretyczne badania QCD s¡ mo»liwe poprzez rachunki

numeryczne QCD na sieciach i przez badanie uproszczonych modeli. Podstaw¡ mode-

lowania QCD jest zachowanie pewnych przybli»onych symetrii teorii, a w przypadku

zachowa« krytycznych mo»na bada¢ modele nale»¡ce do tej samej klasy uniwersalno-

±ci. Badania dr Sasaki s¡ wa»ne z poznawczego punktu widzenia, dotykaj¡ jednego

z najtrudniejszych i najwa»niejszych zagadnie« wspóªczesnej �zyki, zjawiska uwi¦zie-

nia i przej±cia chiralnego w QCD. Tematyka ta jest te» niezwykle aktualna ze wzgl¦du

na intensywne badania eksperymentalne prowadzone w relatywistycznych zderzaczach

j¡drowych RHIC w BNL i LHC w CERN-ie. Analiza mo»liwych sygnaªów przej±cia chi-

ralnego i uwi¦zienia koloru w danych eksperymentalnych jest zasadniczym elementem

programu bada« z u»yciem zderze« ci¦»kich jonów.



Ocena osi¡gni¦cia naukowego

Przedstawione do oceny osi¡gni¦cie naukowe skªada si¦ z jednotematycznego cy-

klu dwunastu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. Wszystkie prace,

oprócz jednej, s¡ napisane we wspóªautorstwie. Poza wspomnian¡ prac¡ jednoautorsk¡,

w dziewi¦ciu pracach kolejno±¢ alfabetyczna autorów jest zªamana i pierwszym autorem

jest dr Sasaki. Z tre±ci doª¡czonych o±wiadcze« wspóªautorów wynika wiod¡cy wkªad

Habilitantki w pracach, których byªa wspóªautorem. Poni»ej krótko omówi¦ poszcze-

gólne prace.

• C. Sasaki, B. Friman and K. Redlich, �Quark number �uctuations in a chiral

model at �nite baryon chemical potential�, Phys. Rev. D 75, 054026 (2007);

C. Sasaki, B. Friman and K. Redlich, �Susceptibilities and the phase structure of

a chiral model with Polyakov loops�, Phys. Rev. D 75, 074013 (2007)

Pierwsza praca zawiera ciekaw¡ i dogª¦bna analiz¦ podatno±ci dla kwarków o ró»-

nych zapachach w modelu NJL, w przybli»eniu ±redniego pola. Stwierdzono nie-

ci¡gªo±ci podatno±ci na linii przej±cia chiralnego. Bardzo ciekawym wynikiem tej

pracy jest oszacowanie obszaru wokóª punktu krytycznego, w którym nast¦puje

silne zwi¦kszenie warto±ci podatno±ci. Ten obszar wykracza wyra¹nie poza punkt

krytyczny. Jest to wa»na informacja dla fenomenologicznych modeli i dla okre-

±lenia sygnaªu punktu krytycznego w modelach i w danych eksperymentalnych.

Druga praca jest po±wi¦cona podobnym zagadnieniom, ale w modelu z dodan¡

p¦tla Polyakowa. Praca jest bardzo dobrze napisana i zawiera ciekawe wyniki

dotycz¡ce podatno±ci kwarkowych i p¦tli Polyakowa. Ponadto w tym modelu

mo»na rozwa»a¢ czy uwolnienie koloru i przywrócenie symetrii chiralnej s¡ ze sob¡

zwi¡zane. Autorzy zauwa»aj¡, »e mo»liwe jest rozdzielenie tych przej±¢, przy czym

realistyczny opis wymaga wprowadzenia zale»no±ci parametrów od potencjaªu che-

micznego. Warto zauwa»y¢, »e praca ta jest cytowana 172 razy.

• C. Sasaki, �Fate of charmed mesons near chiral symmetry restoration in hot mat-

ter�, Phys. Rev. D 90, 114007 (2014);

C. Sasaki and K. Redlich, �Correlations between light and heavy �avors near the

chiral crossover�, Phys. Rev. D 91, 074021 (2015)

Te prace rozwa»aj¡ model z dodanym ci¦»kim kwarkiem powabnym. W Lagran»-

janie wprowadza si¦ pola dla mezonów z jednym ci¦»kim kwarkiem. W pierwszej

z prac autorka pokazaªa, »e aby uzyska¢ realistyczne wyniki dla zale»no±ci pól
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σ od temperatury, trzeba fenomenologicznie wprowadzi¢ zale»no±¢ od tempera-

tury sprz¦»e« w sektorze kwarku dziwnego. W tak zde�niowanym modelu autorka

obliczyªa zale»no±¢ masy mezonów z kwarkiem powabnym od temperatury. W

drugiej pracy autorzy wyliczaj¡ w tym modelu macierz podatno±ci dla lekkich i

ci¦»kich zapachów. Ciekawym wynikiem tej pracy jest zauwa»enie, »e mieszane

podatno±ci uwzgl¦dniaj¡ce mezony z ci¦»kim kwarkiem wykazuj¡ zmian¦ w po-

bli»u temperatury przej±cia chiralnego, zarówno dla kwarków lekkich, jak i dla

kwarku dziwnego.

• C. Sasaki, B. Friman and K. Redlich, �Density �uctuations in the presence of

spinodal instabilities�, Phys. Rev. Lett. 99, 232301 (2007);

C. Sasaki, B. Friman and K. Redlich, �Chiral phase transition in the presence of

spinodal decomposition�, Phys. Rev. D 77, 034024 (2008);

M. Harada, C. Sasaki and S. Takemoto, �Enhancement of quark number suscep-

tibility with an alternative pattern of chiral symmetry breaking in dense matter�,

Phys. Rev. D 81, 016009 (2010);

C. Sasaki and I. Mishustin, �Thermodynamics of dense hadronic matter in a parity

doublet model�, Phys. Rev. C 82, 035204 (2010)

Prace po±wi¦cone s¡ badaniu diagramu fazowego g¦stej materii hadronowej w mo-

delach efektywnych. Pierwsza z prac jest zastosowaniem modelu NJL do okre±lenia

wªasno±ci materii w obszarze niestabilno±ci spinodalnych, czyli na linii przej±cia

fazowego. Autorzy pokazuj¡, »e podatno±¢ liczby barionowej ma rozbie»no±ci na

granicy obszaru spinodalnego. Oszacowano wykªadniki krytyczne w teorii ±rednio-

polowej. Jest to bardzo ciekawy wynik dla fenologicznego opisu �uktuacji liczby

barionowej w zderzeniach ci¦»kich jonów. Druga z prac rozwija ten temat badaj¡c

model dla zerowej i niezerowej masy kwarków. Na granicy obszaru spinodalnego

wyst¦puje rozbie»no±¢ ciepªa wªa±ciwego przy staªym ci±nieniu. W pracach u»y-

wano modelu NJL, lecz wyniki s¡ ogólniejsze i prawdziwe równie» dla innych mo-

deli przej±cia chiralnego. Kolejna praca dyskutuje egzotyczne fazy na diagramie

fazowym. W modelu z polami dwu i czterokwarkowymi badana jest faza z nieze-

rowym kondensatem czterokwarkowym. Faza taka mo»e wyst¦powa¢ dla niezbyt

du»ych g¦sto±ci barionowych. W ostatniej z prac autorzy rozwa»aj¡ model du-

bletu nukleonowego sprz¦»onego z polami mezonowymi. Rozwa»aj¡ dwa zestawy

parametrów, co daje pewn¡ swobod¦ interpretacji co do identy�kacji partnera w

dublecie nukleonowym. W diagramie fazowym pojawiaj¡ si¦ dwie linie przej±cia
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fazowego i dwa punkty krytyczne. Fenomenologicznie odpowiada to istnieniu fazy

o cz¦±ciowo przywróconej symetrii chiralnej.

• C. Sasaki and K. Redlich, �Bulk viscosity in quasi particle models�, Phys. Rev. C

79, 055207 (2009);

C. Sasaki and K. Redlich, �Transport coe�cients near chiral phase transition�,

Nucl. Phys. A 832, 62 (2010)

Prace po±wi¦cone s¡ analizie zachowania wspóªczynników transportu w materii w

pobli»u punktu krytycznego. Wspóªczynniki transportu, które s¡ istotne dla dyna-

miki takiej materii w pobli»u równowagi, to dwa wspóªczynniki lepko±ci, zwykªa i

obj¦to±ciowa. W pierwszej pracy autorzy w elegancki sposób wyprowadzaj¡ wzory

na warto±ci tych wspóªczynników w przybli»eniu czasu relaksacji. Wa»ne jest, »e

masy kwazicz¡stek mog¡ zale»e¢ od temperatury i potencjaªu chemicznego, wpro-

wadza to dodatkowe czªony do wzorów. Otrzymane wyra»enia na wspóªczynnik

lepko±ci obj¦to±ciowej mo»na zapisa¢ za pomoc¡ kilku podstawowych wªasno±ci

ukªadu, podatno±ci i obj¦to±ciowego ciepªa wªa±ciwego. Wynik dla wspóªczynnika

lepko±ci obj¦to±ciowej jest wykorzystany do zbadania jego zachowania w punkcie

przej±cia fazowego. W modelu Ginzburga-Landaua zale»no±¢ wspóªczynnika nie

ma osobliwo±ci zarówno w przypadku przej±cia fazowego pierwszego jaki i drugiego

rodzaju. Analiza dla klas uniwersalno±ci O(4) i Z(2) wskazuje, »e osobliwo±ci po-

szczególnych podatno±ci we wzorze na wspóªczynnik lepko±ci kasuj¡ si¦ i ko«cowe

wyra»enie jest regularne. W drugiej pracy analizowane jest zachowanie obu wspóª-

czynników lepko±ci w modelu NJL. Wykorzystano wzory otrzymane w pierwszej z

prac, a czas relaksacji jest obliczony w modelu NJL. Ko«cowe wyniki wskazuj¡, »e

stosunek wspóªczynników lepko±ci do g¦sto±ci entropii nie wykazuje osobliwo±ci w

pobli»u punktu krytycznego i na linii przej±cia fazowego i tylko nieznaczne mini-

mum dla lepko±ci obj¦to±ciowej. Wydaje si¦, »e nie b¦dzie mo»liwe wykorzystanie

zachowania wspóªczynników lepko±ci jako wska¹nika przej±cia fazowego przej±cia

fazowego.

• M. Harada and C. Sasaki, �Termal dilepton production from dropping rho based

on the vector manifestation�, Phys. Rev. D 74, 114006 (2006);

M. Harada and C. Sasaki, �A novel spectral broadening from vector-axial-ector

mixing in dense matter�, Phys. Rev. C 80, 054912 (2009)

Prace po±wi¦cone s¡ mody�kacji wªasno±ci mezonów wektorowych w o±rodku i jej

wpªywie na widma produkowanych dileptonów. W pierwszej pracy autorzy ba-
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daj¡ model zakªadaj¡cy spadek masy mezonu ρ w o±rodku. Przy spadaj¡cej masie

mezonu hipoteza dominacji wektorowej przestaje dziaªa¢. Prowadzi to to znacz¡-

cego zmniejszenia emisji dileptonów. W drugiej pracy autorzy rozwa»aj¡ mieszanie

mi¦dzy mezonami wektorowymi i pseudo-wektorowymi. Ten efekt zmienia wªasno-

±ci funkcji spektralnej mezonu ρ w o±rodku i wpªywa na widma produkowanych

dileptonów.

Uwa»am, »e najwa»niejsze osi¡gni¦cia Habilitantki to wyliczenie podatno±ci w o±rodku

w modelach NJL, PNJL i w modelu z ci¦»kim kwarkiem oraz zbadanie zachowania

wspóªczynników lepko±ci w pobli»u przej±cia fazowego, Przedstawione przez dr Chihiro

Sasaki osi¡gni¦cie naukowe stanowi znacz¡cy wkªad w dziedzinie �zyki hadronów, a w

szczególno±ci w badaniach wªasno±ci g¦stej, silnie oddziaªuj¡cej materii.

Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

Po uzyskaniu stopnia doktora Pani Sasaki pracowaªa w trzech wiod¡cych o±rodkach

w dziedzinie �zyki hadronów w Niemczech, a od 2015 roku pracuje na Uniwersytecie

Wrocªawskim. Miaªa okazj¦ wspóªpracowa¢ z najwybitniejszymi specjalistami w tej

dziedzinie. Jej dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora jest obszerny, zawiera

19 artykuªów naukowych niewchodz¡cych w skªad osi¡gni¦cia naukowego, opublikowa-

nych w najlepszych czasopismach w dziedzinie. S¡ to prace kilkuautorskie, wedªug

o±wiadczenia dr Sasaki w 9 pracach jej wkªad byª wiod¡cy, a w 4 z nich kolejno±¢ al-

fabetyczna autorów jest odwrócona. Wspólnie z K. Fukushima jest autork¡ artykuªu

przegl¡dowego na temat wªasno±ci g¦stej materii hadronowej. W swojej pracy naukowej

dr Sasaki zajmowaªa si¦ wieloma zagadnieniami w obszarze efektywnych modeli oddzia-

ªywa« hadronów i wªasno±ci g¦stej materii. Na wyró»nienie zasªuguje praca (wspólnie z

L. McLerranem i K. Redlichem) an temat granicy du»ych Nc i tzw. quarkyonic matter

oraz praca na temat anomalii konforemnej w modelach chiralnych (C. Sasaki jest pierw-

szym autorem). Prace dr Sasaki s¡ dobrze znane w ±rodowisku �zyków zajmuj¡cych

si¦ ta dziedzin¡, s¡ one cytowane ponad 900 razy. Pani Sasaki wielokrotnie (ponad 60

referatów) przedstawiaªa swoje wyniki na konferencjach mi¦dzynarodowych i na wielu

seminariach w o±rodkach naukowych. Wyrazem uznania dla dorobku dr Sasaki i znacze-

nia jej wyników byªo zaproszenie jej do wygªoszenia plenarnego referatu na najwi¦kszej

konferencji w dziedzinie, Quark Matter 2014. Habilitantka wspóªpracuje z �zykami z

Polski, Niemiec, Korei, Japonii. Pani Sasaki jest laureatk¡ nagród naukowych nadawa-
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nych z okazji dwóch du»ych konferencji mi¦dzynarodowych. W ±wietle przedstawionego

dorobku naukowego stwierdzam, »e Pani dr Chihiro Sasaki jest aktywn¡ badaczk¡ o

znacz¡cej rozpoznawalno±ci mi¦dzynarodowej.

Dr Sasaki miaªa okazj¦ pracowa¢ w wielu o±rodkach naukowych, w tym czasie byªa

wykonawc¡ i uczestnikiem w kilku projektach badawczych i programach naukowych.

Habilitantka byªa czªonkiem komitetów programowych trzech mi¦dzynarodowych kon-

ferencji naukowych, jest te» recenzentem dla wszystkich wiod¡cych czasopism w dziedzi-

nie. Jako pracownik naukowo-badawczy Uniwersytetu Wrocªawskiego dr Sasaki prowa-

dzi wykªady i seminaria dla studentów. Wspóªpracowaªa w badaniach i w prowadzeniu

doktoratu dr Won-Gi Paenga z Uniwersytetu Hanyang w Korei. Peªni rol¦ promotora

pomocniczego doktoratu Pana M. Marczenko i opiekuna jednej pracy magisterskiej.

Dorobek dydaktyczny i organizacyjny dr Sasaki speªnia zwyczajowe wymogi stawiane

habilitantom.

Wnioski i opinia ko«cowa

Na podstawie wyników przedstawionych w pracach wchodz¡cych w skªad osi¡gni¦cia

naukowego "Fluktuacje i korelacje jako wska¹niki przej±cia fazowego w QCD� oceniam,

»e Pani dr Chihiro Sasaki wniosªa znacz¡cy wkªad w dziedzin¦ �zyki hadronów. Ocena

osi¡gni¦cia naukowego, dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego Habili-

tantki upowa»nia mnie do stwierdzenia, »e Pani dr Chihiro Sasaki jest aktywn¡ uczon¡

o bardzo dobrym dorobku naukowym. Popieram wniosek o nadanie Pani dr Chihiro

Sasaki stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk �zycznych.

Piotr Bo»ek
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