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1.1. A nagyenergiás �zika és az ®srobbanás kapcsolata

A közönséges anyag protonokból, neutronokból és elektronokból áll. Az elektronok elemi részecskék,

a protonok és a neutronok azonban nem � három kvarkból állnak (azaz barionok). Hozzájuk hasonló

részecskék a pion, a kaon és társaik: ®k két kvarkból állnak (azaz mezonok). A kvarkokat és az ®ket

�összetartó� gluonokat leíró elmélet az er®s kölcsönhatás, vagy más néven kvantum- színdinamika

( Quantum Chromo Dynamics, QCD). A QCD fontos következménye a kvarkbezárás: hétköznapi

energias¶r¶ségek esetén a kvarkok csak mezonokba és barionokba (összefoglaló néven hadronokba)

zárva �gyelhet®ek meg � ezek a QCD töltése, az úgynevezett �színtöltés� vagy egyszer¶en �szín�

szempontjából semleges részecskék. A QCD másik fontos tulajdonsága az aszimptotikus szabadság,

eszerint extrém nagy energián a kölcsönhatás úgynevezett csatolási állandója (mely az er®sségét

jelzi) lecsökken, így ilyenkor kiszabadulhatnak a kvarkok és gluonok hadron-börtönükb®l.

A világegyetemünk ma nagyjából 13,7 milliárd éves, csillagok és galaxisok alkotják. Nem volt

ez azonban mindig így: az els® csillagok pár száz millió évvel az ®srobbanás után gyulladtak ki. Az

®srobbanás utáni els® pillanatokra visszamenve azonban egyre érdekesebb jelenségeket láthatunk

(lásd az 1.1. ábrát) � egy milliomod másodperccel az ®srobbanás után még maguk a protonok

és neutronok sem létezhettek, hanem az ®ket alkotó kvarkok és gluonok ®slevese (a kvark-gluon

plazma, avagy QGP) töltötte ki a világegyetemet [1]. Ahhoz, hogy ezt az ®slevest meg�gyeljük, az

akkor jelenlév®höz hasonló körülményeket kell teremteni. Ez extrém h®mérsékletet és nyomást jelent,

amelyet ultra- relativisztikus sebességre gyorsított atommagok (nehézionok) ütköztetésével érhetünk

el. Az ütközési pont köré rendezett detektorainkba érkez® részecskéket vizsgálva érdemi információt

kaphatunk arról, hogy milyen is volt az anyag, amely közvetlenül az ütközés után létrejött.

A helyzet ahhoz hasonló, mint ha egy fagyott világban élnénk, ahol a víz csak jég formájában

van jelen. Elméleti kutatók azonban felvethetnék, hogy a jégnek lehet egy újfajta, folyékony formája

is, de az ehhez szükséges h®mérsékletet közönséges módszerekkel nem tudják elérni. Az az ötletük

támadhat azonban, hogy jég-darabokat röpítenek egymásnak, és a nagyenergiás ütközésekben a

jég megolvadását remélik. A megolvadó anyag persze azonnal szétrepül (az ütközés energiája mi-

att), és a cseppek repülés közben egyb®l megfagynak. Alakjukból, méretbeli eloszlásukból azonban

visszakövetkeztethetünk arra, hogy létrejött- e ez az ismeretlen, folyékony állapot.

1.2. Részecskegyorsítók

Ultra-relativisztikus sebességre gyorsított atommagok (nehézionok) � melyek a Lorentz-kontrakció

hatására két lapos korongnak t¶nnek � ütközéseit �gyelik meg a CERN és a Brookhaveni Nemzeti
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1.1. ábra. A világegyetem története. A kvarkok csak hadronokba (például protonokba vagy neut-

ronokba) zárva vannak jelen az els® ezred másodperc után. Ez el®tt azonban szabad kvarkok és

gluonok egyfajta levese tölthette be az univerzumot.
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Laboratórium kísérleteiben. Az itt létrejött hatalmas energias¶r¶ségnek köszönhet®en az atomma-

gok anyaga a megszokottól egészen eltér®en viselkedik: a protonok és a neutronok megolvadhatnak,

egy új, utoljára a Világegyetem születésekor jelen lév®höz hasonló közeget és új részecskék sere-

gét létrehozva. A nagy energias¶r¶ség miatt a nyomás is igen nagy, ez pedig azonnal szétveti az

addig kis térfogatba koncentrált anyagot, amely tágulni és h¶lni kezd, majd mire � különféle, jól

ismert részecskék formájában � az ütközési pont köré rendezett detektorainkba ér, újra a megszokott

formáját mutatja. Az észlelt részecskék �zikai jellemz®it (impulzusát, energiáját, tömegét, töltését

. . . ) megmérve, eloszlásukat vizsgálva érdemi információt kaphatunk arról, hogy milyen is volt az

az anyag, amely közvetlenül az ütközés után létrejött. Ezekben az ütközésekben tehát az anyag

olyan állapota jön létre, amilyen a Világegyetem létrejöttekor, néhány mikromásodperccel a Nagy

Bumm után uralkodott. Emiatt a nagyenergiás gyorsítókban zajló nehézion-ütközéseket � a bennük

uralkodó óriási energias¶r¶ség és h®mérséklet miatt � Kis Bummnak is nevezhetjük. Ezekben remé-

nyeink szerint létrejön a Világegyetem ®si anyaga, a kvark-glon plazma. A kutatásokat a berkeley-i

Bevalac-nál kezdték, ahol nukleononként (a nukleon a proton és a neutron összefoglaló neve) 1

GeV tömegközépponti energiával ütköztettek atommagokat. A brookhaveni AGS-nél ezt 5 GeV-re

emelték, majd 17 GeV-re a CERN SPS gyorsítójánál. Ma a brookhaveni RHIC (Relativisztikus

Nehézion Ütköztet®) kísérleteiben 200 GeV/nukleon energiájú mag-mag ütközéseket �gyelnek meg,

míg a CERN LHC (Nagy Hadronütköztet®) kísérleteiben ennél még egy nagyságrenddel nagyobb,

2760 GeV energiát használnak.

1.3. A Relativisztikus nehézion-ütköztet® és a PHENIX kísérlet

Az Amerikai Egyesült Államok Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumában m¶köd® Relativisztikus

nehézion-ütköztet® (RHIC) két, egyenként 3,8 kilométeres gy¶r¶b®l áll, amelyekben egymással szem-

ben keringenek az ultra-relativisztikus sebességre gyorsított atommagok (proton, deutérium, réz,

arany és urán is sorra került már). A gy¶r¶k hat helyen metszik egymást, ezeken az ütközési ponto-

kon létesített kísérletek közül ma kett® m¶ködik, a STAR és a PHENIX. Jelen fejezetben a PHENIX

rendszerér®l és eredményeir®l lesz szó � fontos azonban látni, hogy a következtetéseket illet®en teljes

az összhang a RHIC kísérletei között, és az LHC eredményei is meger®sítik ezeket.

A PHENIX kísérlet detektorait [2] két f® csoportra osztjuk: az események globális tulajdonsága-

inak leírását szolgálókra, illetve a részecskék észlelését és azonosítását elvégz®kre. Az el®bbiek egyik

fontos célja, hogy jelezzenek, ha ütközés történt: ekkor rögzíthetjük a detektorokban keletkez® jelet.

A globális detektorok meghatározzák továbbá az ütközések pontos helyét, az ütközés geometriai
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1.2. ábra. PHENIX detektorrendszere, a nyaláb irányából, illetve felülr®l nézve.

elrendezését, azon belül az ütközések centralitását: hogy a két atommag mennyire �középen� találta

el egymást. Ilyen globális detektor többek között a Beam Beam Counter (BBC) és a Zero Degree

Calorimeter (ZDC), pozíciójukat lásd a 1.2. ábrán.

A részecskék észlelése és azonosítása egy másik detektorcsoport segítségével m¶ködik. A PHE-

NIX egyik specialitása fotonok precíz észlelése � többek között a semleges pionokat is csak az ezekbe

való bomlásukon keresztül vizsgálhatjuk. A fotonokat a legkívül elhelyezked® elektromágneses kalo-

riméterek (PbGl és PbSc) észlelik, az energiájuk mérésével. A töltött hadronok pályáját az úgyne-

vezett nyomkövet® detektorok: a Pad Chamber (PC) és a Drift Chamber (DC) mérik meg. A pálya

a mágneses tér hatására íves alakot ölt � ennek sugarából meghatározható a részecske impulzusa.

A hadron típusát a sebességükön keresztül azonosítjuk, mivel ez és az impulzusuk ismeretében már

meghatározható a tömegük. A sebességet a repülési id®t mér® Time Of Flight (TOF) detektorok-

kal mérjük. Fontos megemlíteni, hogy az elektromágneses kaloriméterek is használhatóak hadronok

azonosítására, méghozzá szintén a repülési id® mérésén keresztül. Sok detektorrendszerben a had-

ronokat is kalorimetriával, az energiájukon keresztül azonosítják � ez a PHENIX-ben tehát nem

így van, itt a repülési id® a hadron-azonosításban használt kulcsmennyiség. Az elektronokat pedig

a közegbeli fénysebességnél nagyobb sebességük árulja el, Cserenkov-sugárzás formájában � ennek

észlelésére tervezték a Ring Imaging Cherenkov (RICH) detektort. Végezetül a müonok észlelésére

szolgálnak a Muon Tracker (MuTr) és Muon Identi�er (MuID) detektorok.

A RHIC és a PHENIX immár tizenhárom éve m¶ködnek, és jelenleg is teljesít®képességük csú-

csán vannak. A jöv®ben azonban komoly fejlesztéseke terveznek, el®ször is az sPHENIX detek-

torrendszer megépítését, amely az eddig beazonosított �zikai kulcskérdések megválaszolására lesz

képes. A következ® lépcs® pedig egy új ütköztet® építése lesz, amely elektronokat ütköztet atomma-
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1.3. ábra. Egy arany-arany ütközés vázlatos térid®beli lefolyása (a függ®leges tengely jelzi az id®t).

Az ütközés után nagyjából 1 fm/c alatt kialakul a termalizálódott, er®sen kölcsönható kvarkanyag,

az sQGP. Ez robbanásszer¶en tágul, eközben h¶l és fotonokat, elektronokat, müonokat bocsát ki ma-

gából. Amikor egyfajta kritikus h®mérséklet elér, a közegb®l �kifagynak� a kvark és gluon szabadsági

fokok, és létrejönnek (rekombinálódnak) a hadronok.

gokkal, illetve a kapcsolódó következ® generációs detektorrendszereket is tervezik már, az ePHENIX

illetve az eSTAR kísérleteket. Koncentráljunk azonban a jelenre, és lássuk, hogy hol tartanak ma a

nehézion-�zikai kutatások, mit tudunk a nagyenergiás nehézion-ütközésekben létrejöv® anyagról.

1.4. Mérföldkövek a kvark-gluon plazma kutatásában

A kutatások mai állása szerint a nehézionok ütközése nyomán létrejöv® közeg hamar, kb. 1 fm/c1

alatt termalizálódik (lásd a 1.3. ábrát), majd robbanásszer¶ tágulása során gyorsan kih¶l. Nagyjából

10 fm/c id® múltán leh¶l körülbelül 2 · 1012 Kelvin h®mérsékletre, ezen a h®mérsékleten pedig a

kvarkok és gluonok �kifagyva� hadronokba záródnak (ezt hadronizációnak vagy rekombinációnak is

hívjuk), amelyeket detektorainkkal észlelhetünk. A következ®kben áttekintjük a felfedezések azon

sorát, amelynek nyomán kijelenthetjük: valóban létrejött az er®sen kölcsönható kvark-gluon plazma,

az sQGP [3].

11 femtométer (azaz 10−15 méter) osztva a fénysebességgel, ez 10−23 másodperc, ennyi id® alatt tesz meg a fény

egy femtométert
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1.4.1. Egy új jelenség

Amikor két arany atommag találkozik, az ®ket alkotó nukleonok (protonok és neutronok) ütköznek.

Egy adott geometriai elrendezést az ütköz® atommagok távolsága, azaz az ütközés úgynevezett im-

pakt paramétere jellemez. Az egymást majdnem szemb®l eltaláló atommagok ütközését centrálisnak

nevezzük, míg nagy impakt paraméter¶t periférikusnak. Adott mérték¶ centralitás esetén megha-

tározható az ütközésben résztvev® nukleonok, illetve a létrejöv® bináris nukleon-ütközések száma.

Egy ilyen Au+Au ütközésben a keletkez® részecskék száma összevethet® tehát a nukleon-nukleon

(kísérletileg a proton-proton, azaz p+p) ütközésekben keletkez® részecskék számával, ha ez utóbbit

megszorozzuk az Au+Au ütközésben várható nukleon-nukleon ütközések számával:

〈Au+Au részecskeszám〉 ↔ 〈bináris ütközések száma〉 × 〈p+p részecskeszám〉 (1.1)

Amennyiben egy atommag-ütközés nem más, mint sok bináris nukleon-ütközés összege, akkor a két

mennyiség várhatóan megegyezik. Elképzelhet® azonban, hogy az atommag-ütközésekben valami

másképpen zajlik. Ez alapján de�niálják a mag-módosulási faktort a fenti két mennyiség hányado-

saként:

RAA =
〈Au+Au részecskeszám〉

〈bináris ütközések száma〉 × 〈p+p részecskeszám〉
(1.2)

Ennek mérése alapján a a PHENIX kísérlet azt találta [4], hogy centrális ütközésekben lényegesen

kevesebb nagyenergiás semleges pion (és más hadron) keletkezik, mint azt proton-proton ütközé-

sek alapján várták (lásd a 1.4. ábrát). Miután a nagyenergiás részecskenyalábot � jet�-nek hívják

(ezek keletkezését lásd kés®bb, a 2.1. fejezetben), a jelenség neve � jet elnyomás� lett (eredetileg

� jet suppression�). Ezt a jelenséget a RHIC STAR kísérlete [5], majd az LHC kísérletek [6, 7] is

meger®sítették.

Érdekes, hogy fotonból azonban a várakozásoknak megfelel® mennyiség¶ keletkezik [8], ami azt

mutatja, hogy ez a módosulás csak az er®sen kölcsönható, azaz �színes� részecskékre vonatkozik.

Erre a jelenségre az a magyarázat, hogy az ütközésben keletkezett, intenzíven kölcsönható �szí-

nes� anyag elnyeli az abban 5-10 fm nagyságú utat megtev®, az er®s kölcsönhatásban résztvev®,

színtöltéssel rendelkez® részecskék energiáját. Ennek bizonyítására deuteron-arany ütközésekben

végeztünk ellenpróbát: a deuteron kis méretéb®l adódóan a létrejöv® közeg mérete kicsi, ezért itt

ilyen módosulásra nem számítunk. A mérések során valóban az derült ki [9], hogy ahogy periférikus

mag-mag ütközésekben, úgy deuteron-arany ütközésekben sem tapasztalható módosulás. Azóta az

is kiderült [10], hogy ha csökkentjük az ütközési energiát, a jelenség elt¶nik: a következ® évek egyik

legfontosabb célja a �kritikus ütközési energia� megtalálása, amely esetén ez az új típusú anyag már

létrejön.
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1.4. ábra. Az Au+Au ütközésekben mért nagyenergiás (itt konkrétan 6 GeV/c-nél nagyobb im-

pulzusú) semleges pionokra és a fotonokra vonatkozó módosulási faktor az ütközés centralitásának

(pontosabban a résztvev® (participáns) nukleonok számának) függvényében. Látható, hogy éppen

annyi foton keletkezik, mint azt p+p ütközések alapján vártuk, azonban centrális ütközésekben

lényegesen kevesebb nagyenergiás piont látunk. Ez az úgynevezett � jet elnyomás� jelensége.

1.4.2. A tökéletes folyadék

A következ® fontos meg�gyelés az volt, hogy a keletkez® részecskék mozgási energiájának eloszlása

(2-3 GeV-nél kisebb impulzus esetén) esetén e−E/kBT alakú Boltzmann-eloszlást követ, azaz terma-

lizált közegr®l van szó. A közeg tágulása miatt itt az e�ektív h®mérséklet T = T0 +m · u2, ahol m

az adott részecske tömege, T0 a közeg h®mérséklete, u pedig a tágulási sebessége [11,12]. Kiderült,

hogy a hadronspektrumokban látható h®mérséklet T0 = 170 MeV körüli értéket vesz fel (itt 1 MeV

116 millárd Kelvinnek felel meg, 170 MeV pedig kb. 2 · 1012 Kelvinnek). Ennek az az oka, hogy a

hadronok a fent részletezett kifagyáskor keletkeznek, mikor a közeg a kritikus h®mérsékletre h¶l. A

spektrumuk ezért ezt a h®mérsékletet mutatja � a fenti módon mért érték kiváló összhangban van

az elméleti rács-QCD számításokkal is [13].

Nem teljesen centrális ütközésekben ezen termalizált közeg kezdeti állapota egyfajta ellipszo-

id vagy mandula alakot ölt (lásd 1.5. ábra). A kezdeti geometria tehát egyfajta elliptikus aszim-

metriát mutat a nyalábra mer®leges síkban. Kérdés, hogy a végállapotban (a hadronok impulzus-

eloszlásában) megjelenik-e ez, azaz a részecskék azimut szög (azaz az x-y síkban vett irányuk)

szerinti eloszlása aszimmetrikus-e. Ennek a kérdésnek az eldöntésére vegyük a keletkez® részecskék
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1.5. ábra. Az ütközésekben a magok egy része átfed, ebb®l alakul ki a gyorsan táguló t¶zgömb. A

magok maradék része továbbhalad, a központi régióban azonban óriási energia koncentrálódik, a

létrejöv® forró és s¶r¶ anyag pedig robbanásszer¶en tágul. A kezdeti geometria a mért impulzusel-

oszlásokban is tükröz®dhet.

impulzus-eloszlásának azimut szög (φ) szerint vett Fourier- sorát:

N(pt, φ) = N(pt)
∑

(1 + vn cos(nφ)) (1.3)

Elméletileg a páratlan n-hez tartozó tagok, ahogy a fel sem tüntetett szinuszosak elhanyagolhatóak

az x-z (φ = 0) és az y-z (φ = π/2) síkra való tükrözési szimmetria miatt (mára azonban kiderült,

hogy ha eseményenként nézzük, akkor a kezdeti állapot �uktuációja miatt a páratlan tagok is

megjelennek, különös tekintettel a v3 együtthatóra, ez a kutatások egyik fontos új irányát jelenti).

A Fourier-sor els® lényeges együtthatója, a v2-vel jelölt elliptikus aszimmetria (amely nem más,

mint a cos(2φ) szögeloszlás szerinti átlaga) tehát azt méri, hogy mekkora a gömbszimmetriától való

eltérés ebben a síkban. Ha a részecskék szabad úthossza nagy, nincs köztük gyakori kölcsönhatás,

és egyfajta gáz-jelleg¶ halmazállapotban vannak, akkor ez az elliptikus aszimmetria (más néven

elliptikus folyás) kicsi. Ha azonban a kölcsönhatás er®s, a szabad úthossz kicsi, és a halmazállapot

inkább folyadékra hasonlít, akkor a kezdeti geometriai aszimmetria er®s impulzustérbeli elliptikus

aszimmetriához vezethet. A mérések azt mutatták [14], hogy valóban ez a helyzet, a különféle

hadronokra vonatkoztatott v2 korántsem elhanyagolható, tehát az anyag halmazállapota folyadék.

Azóta komplex mérések sikeres elvégzése nyomán azt is megtudtuk, hogy a forró anyagból keletkez®

fotonok [15] és a nehéz kvarkok [16] aszimmetriája is a közeg aszimmetriáját követi.

Ha a v2 a körhöz képesti elliptikus aszimmetriát jelöli, akkor a v4 együttható pedig egyfajta

kvadrupól aszimmetriát (ez tulajdonképpen a cos(4φ) szögeloszlás szerinti átlaga). A folyadék tágu-
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lásának bels® súrlódása ezt a bonyolult aszimmetriát hamar kimosná, azonban a mérések szerint a

v4 sem elhanyagolható [17]. Ebb®l arra következtettek, hogy a közeg bels® súrlódása, pontosabban

az úgynevezett kinematikai viszkozitása nagyon kicsi. Ez alatt itt a nyírási viszkozitási együttható

és az entrópias¶r¶ség hányadosát értjük, amely tulajdonképpen az impulzusban vett di�úziót írja

le � ezért egyenlítené ez ki a kisebb impulzustérbeli aszimmetriákat, mint a v4. Az aszimmetria

azonban jelen van a végállapotban, a hadronok szögeloszlásában is, a kinematikai viszkozitás tehát

roppant kicsi. Konkrét értéke a szuperfolyékony komponenst is tartalmazó ultrahideg héliuménál is

lényegesen kisebb, tehát tulajdonképpen itt is egyfajta tökéletes folyadékról beszélhetünk. Emellett

egyszer¶en belátható, hogy az intenzíven kölcsönható anyagban jelen lév® rövid szabad úthossz is

kis kinematikai viszkozitásra utal (a kett® éppen arányos egymással). Összességében tehát az derült

ki, hogy a keletkez® anyag nem közönséges folyadék, hanem elhanyagolható viszkozitással rendelkez®

tökéletes folyadék, és ebb®l a szempontból az ultrahideg szuperfolyékony héliumhoz hasonlítható.

1.4.3. A kvark szabadsági fokok megjelenése

A fent említett elliptikus aszimmetria különféle hadronokra vett energiafüggésében érdekes skálázási

viselkedést fedeztünk fel. A mezonok (pl. π, K) és a barionok (pl. proton, Λ, Σ) külön görbére

rajzolódnak ki, de ha az energiát és az aszimmetriát is visszaskálázzuk a hadront alkotó kvarkok

számával, akkor egyetlen görbét kapunk (lásd [18] és az 1.6. ábra). Egyszer¶en igazolható, hogy ha a

hadronok egy kvarkok alkotta közegb®l jöttek létre, akkor a hadronok energiája és elliptikus folyása

is éppen a kvarkok számával skáláz. Így tehát a meg�gyelések alátámasztják ezt a képet, hogy a

kollektív mozgás a kvarkok szintjén jön létre, azaz ®k hordozzák a meghatározó szabadsági fokokat

a kifagyás el®tti közegben.

További fontos kérdés azonban, hogy elég magas volt-e ehhez a kezdetben uralkodó h®mérsék-

let. Az er®sen kölcsönható anyagon szinte akadálytalanul áthatoló fotonok az anyag id®fejl®désének

kezdeti szakaszairól is árulkodnak, általuk hozzáférhet®vé válik az anyag kezdeti h®mérséklete. A

fotonok észlelése a PHENIX-ben lehetséges, azonban meg kell különböztetnünk a direkt fotonokat

(amelyek a h®mérsékletr®l árulkodnak) és a különböz® hadronok bomlása során létrejöv® fotono-

kat. Ezt a bonyolult mérést is sikerült elvégeznünk a PHENIX kísérletben [19]. A direkt fotonok

spektrumát vizsgálva arra jutunk, hogy a h¶lés során az átlagos h®mérséklet legalább 2, 6 · 1012

Kelvin, míg a kezdeti h®mérséklet legalább 4 · 1012 Kelvin. Ez a kezdeti h®mérséklet a mérési és

elméleti bizonytalanságot is beleszámítva b®ven a hadronok megolvasztásához szükséges (elméleti

számítások [13] és fenomenológiai meggondolások [20] alapján megbecsült) h®mérséklet, 2, 6 · 1012

Kelvin felett van. Ez alapján kijelenthetjük, hogy a tökéletes kvarkfolyadék kezdeti állapota nem
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1.6. ábra. Ha a transzverz síkban vett mozgási energia függvényében ábrázoljuk a különféle hadronok

szögeloszlásának elliptikus aszimmetriáját, és visszaskálázzuk a hadront alkotó kvarkok számával,

az adatok egy görbére esnek. Ez azt támasztja alá, hogy a hadronok egy kvark-közegb®l jöttek létre.

értelmezhet® a hadronos kép alapján. A mérés eredménye bekerült a Guinness rekordok közé is,

mivel ez az ember által dokumentáltan el®állított legnagyobb h®mérséklet.

1.5. Összefoglalás

Összességében tehát kijelenthetjük, hogy a RHIC kísérleteiben létrehozott anyag

• olyan er®sen kölcsönható, hogy elnyeli az extrém nagyenergiás részecskéket is,

• kicsi benne a szabad úthossz, azaz folyadék halmazállapotú,

• szinte tökéletes folyadék, azaz elhanyagolható a kinematikai viszkozitása,

• kezdetben extrém magas h®mérséklet¶, és megjelennek benne a kvark szabadsági fokok.

Mindezek alapján tehát a felfedezett anyag az er®sen kölcsönható, szinte tökéletes kvarkfolyadék.

A legf®bb tulajdonságait sikerült meghatározni, a vizsgálatok java része azonban még hátravan.

Fontos látni, hogy az LHC nehézion-�zikai kísérletei azóta a jelenségek egy részét meger®sítették,

például a jet-elnyomás itt is tapasztalható [6, 7], ahogy az elliptikus folyás is [21, 22]. Az ütközések

lényegesen nagyobb energián zajlanak az LHC-nál, így a kezdeti állapot energias¶r¶sége várhatóan

sokkal nagyobb, de hogy ez pontosan melyik jelenségekben hogyan nyilvánul meg � ez a következ®

évek egyik fontos kérdése.
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1.7. ábra. A víz (balra) és a maganyag fázisdiagramja (jobbra). Mindkett®ben van egy kritikus pont,

amelyen túl nincs els®rend¶ fázisátmenet. A kritikus pontban másodrend¶ fázisátmenet következik

be.

1.6. További célok

Bizonyított, hogy a nagyenergiás nehézion-ütközésekben létrejöv® anyag egyfajta kvarkfolyadék ál-

lapotban van. Felmerül tehát a kérdés, hogy milyen jelleg¶ az átmenet, azaz hogyan tér vissza

a kvarkanyag a hadronos formába, miként történik a kifagyás. Elméleti és kísérleti eredmények

szerint [23, 24] az átalakulás nem els®rend¶ fázisátmenet, hanem �cross-over� típusú folytonos át-

alakulás, mint a víz-g®z átmenet a kritikus pont felett (lásd 1.7. ábra). Mindez a 200 GeV/nukleon

ütközési energia esetén igaz, kisebb energia esetén nagyobb barions¶r¶ségnél következik be az átme-

net. A kutatások célja tehát az, hogy az energiát csökkentve elérjünk a fázisátmenet tartományába,

azaz megtaláljuk a kritikus pontot [25]. Ezt többek között a kritikus pont környéki viselkedés leíró

kritikus exponensekkel, illetve az itt tapasztalt �uktuációkkal lehet megtenni.

A kritikus pont keresésén túl rengeteg más kutatási irány létezik. Vizsgáljuk, hogy milyen hamar

termalizálódik a közeg. Meg szeretnénk pontosan mérni a kvarkanyag viszkozitását, állapotegyen-

letét és egyéb részletes tulajdonságait. Kérdés, hogy a hadron gáz kinetikus szabadsági fokainak

rögzülése mennyivel történik a kifagyás után. Elemezni szeretnénk, hogy milyen mechanizmussal

jönnek létre a hadronok, különös tekintettel a nehéz kvark-antikvark párokból felépül® részecskék-

re. Vizsgáljuk, hogy módosul-e bizonyos hadronok tömege a közegben esetleg részlegesen helyreálló

szimmetriák miatt. A kutatások ezen (jelen cikkben ennél jobban nem részletezett) kérdések meg-

válaszolására fognak törekedni a következ® években.
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2.1. Hidrodinamika nagyenergiás ütközésekben

Relativisztikus sebességre gyorsított atommagok frontális ütközésekor az �srobbanás utánihoz ha-

sonló h®mérséklet, energias¶r¶ség és nyomás jöhet létre, ahogy azt az el®z® fejezetben olvashattuk.

A nehézion-�zika célja az, hogy megértse és leírja ennek az anyagnak a m¶ködését. Amennyiben ez

az anyag lokálisan termalizált, értelmezhet®ek rá a hidro- és termodinamika alapegyenletei, a loká-

lis energiamegmaradás, lokális impulzusmegmaradás, és � egyfajta megmaradó töltés vagy anyag-

mennyiség jelenléte esetén � a lokális anyag- vagy töltésmegmaradás. Ezekb®l aztán analitikus meg-

oldások származtathatóak1, ahogy azt a kés®bbiekben látni fogjuk, és a kísérletekben meg�gyelt

mennyiségek pedig kiszámíthatóak.

Fontos látni, hogy az ütközésekben keletkez® anyagról információt a benne, bel®le keletkez®,

majd a detektoraink által észlelt részecskéken keresztül nyerhetünk. A termalizált közegben folya-

matosan keletkeznek fotonok és leptonok (lásd az el®z® fejezet 1.3. ábráját), amelyek lényegében

akadálytalanul kiszöknek. Ezeket hívjuk direkt fotonoknak és leptonoknak. Mikor a h®mérséklet a

kvark-hadron fázishatár környékére h¶l, a hadronok is létrejönnek, az úgynevezett �kifagyás� so-

rán (lásd 1.4.2. alfejezet). A keletkez® részecskék egy része rövidebb élettartamú, ezek elbomlanak

(szintén leptonokra, fotonokra, illetve hadronokra), miel®tt detektorainkba érnek. A közvetlenül

észlelt hadronok közé tartoznak a töltött pionok, kaonok, protonok. Összességében tehát ezeket a

részecskéket észleljük, ezek eloszlásaiból és korrelációiból következtethetünk a vizsgált közegre.

Az egyes részecskék azonban mer®ben eltér® folyamatokban keletkeznek. Észlelünk nagy ener-

giás (a RHIC-nél a több GeV-es, akár több 10 GeV-es részecskéket hívjuk így) részecskéket, ezek

többnyire akkor keletkeznek, mikor a kezdeti ütközésben a nukleonok impulzusának nagy részét

birtokló partonok ütköznek egymással2, és létrehoznak egy gluon-gluon vagy kvark-antikvark párt.

Ezek aztán (a perturbatív QCD segítségével leírható módon) fragmentálódnak további részecskékre,

amelyeket összességében � jet�-nek, nagyenergiás részecskenyalábnak hívnak. Ezek a detektoraink-

ban nagyenergiás hadronokként jelennek meg. Az ilyen és ehhez hasonló mechanizmusokat hívjuk

�kemény� folyamatoknak, és az ezekben keletkez® részecskéket �kemény� hadronoknak, fotonoknak,

1Fontos kutatási irány a hidrodinamika egyenleteinek numerikus megoldása is, jelen dolgozatban azonban az

analitikus megoldásokra koncentrálunk.
2A 60-as években nagyenergiás elektron � proton és proton � proton ütközésekben azt látták, hogy a protonnak

is van bels® szerkezete, egyfajta �partonok� alkotják. Amikor egy proton kölcsönhat valamivel, többnyire az egyik

partonja vesz részt a kölcsönhatásban, az cserél impulzust és energiát a másik ütköz® féllel. Hogy a protonban milyen

partonok vannak, azt az úgynevezett parton eloszlási függvények írják le: javarészt a két u és az egy d kvark hordozza

a proton impulzusát, illetve a köztük lév® kölcsönhatást közvetít® gluonok. Bizonyos eséllyel azonban a többi kvark

is �megtalálható� a protonban. [26]
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stb. Ezekre vonatkozik a � jet elnyomás� jelensége, amelyet az 1.4.1 alfejezetben tárgyalunk.

A részecskék túlnyomó többsége azonban ennél lényegesen alacsonyabb energiával rendelkezik:

nagyenergiás ütközésekben a pionok átlagos impulzusa többnyire fél GeV körüli (és ez nagyon gyen-

gén függ az ütköz® magoktól vagy az ütközési energiától). Ezek az úgynevezett �lágy� részecskék a

termalizált közegb®l keletkeznek, egyedileg nyomon nem követhet®ek a keltési folyamataik részletei.

Ennek oka termalizáció során fellép® információvesztés. Végeredményben ezen részecskék egyfajta

termikus spektrumot mutatnak, tulajdonképpen függetlenül az ®ket létrehozó mikroszkopikus fo-

lyamatoktól � eloszlásaik a közegre lesznek jellemz®ek. Ahogy az el®z®, 1.4.2. fejezetben láttuk, a

közeg egyfajta tökéletes folyadéknak tekinthet®, és ezzel a lágy folyamatokban keletkez® hadron- és

fotoneloszlások alakja megmagyarázható.

A következ® alfejezetekben áttekintjük, hogy milyen tökéletes folyadék modellek ismertek, és

ezekben hogyan számíthatóak ki a meg�gyelhet® mennyiségek.

2.2. A hidrodinamika alapegyenletei

A nagyenergiás ütközésekben keletkez® részecskék statisztikus leírására el®ször Fermi tett javasla-

tot [27], majd Landau mutatott rá, hogy a termodinamikán túl a közeg áramlása is jelent®sen be-

folyásolja a keletkez® részecskék eloszlását, azaz a keletkezett részecskék eloszlásainak konzisztens

leírásához a hidrodinamika használatára van szükség. Ezzel párhuzamosan kidolgozta a relativisz-

tikus hidrodinamika alapegyenleteit, és megtalálta azok egy egzakt megoldását [28�30].

2.2.1. Az energia-impulzus tenzor

A hidrodinamika az energia és az impulzus (pontosabban az energia-impulzus tenzor, Tµν) lokális

megmaradását teszi föl. Ha a folyadék lokális áramlási sebessége uµ, akkor tökéletes, azaz elhanya-

golható viszkozitású és h®vezetés¶ folyadék esetén az energia-impulzus tenzor alakja

Tµν = (ε+ p)uµuν − pgµν , (2.1)

ahol ε az energias¶r¶ség, p a nyomás és gµν a metrikus tenzor, amelyet diag(1,-1,-1,-1) alakban

veszünk fel. Látható, hogy a lokálisan együttmozgó rendszerben (itt uµ = (1, 0, 0, 0)) a tenzor

diagonális, a diag(ε,p,p,p) alakot veszi föl. Tulajdonképpen az tekinthet® a tökéletes folyadék de�ní-

ciójának, ha az energia-impulzus tenzor megfelel® transzformációval erre az alakra hozható. Fontos

látni, hogy h®vezetés és súrlódás jelenléte esetén a helyzet lényegesen bonyolultabb, annyira, hogy
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Tµν alakja sem tisztázott3. Jelen dolgozatban azonban a tökéletes folyadékokra fókuszálunk, ame-

lyek energia-impulzus tenzora a fenti alakot veszi fel.

Az energia-impulzus tenzor megmaradását így írhatjuk fel:

∂µT
µν = 0. (2.2)

Ez az egyenlet felbontható egy uµ-vel párhuzamos és egy rá pszeudo-ortogonális egyenletre:

(ε+ p)∂µu
µ + uµ∂µε = 0, (2.3)

(ε+ p)uν∂νu
µ + (uµuν − gµν)∂νp = 0, (2.4)

ahol az els® tulajdonképpen az energiamegmaradást fejezi ki, míg a második a relativisztikus Euler-

egyenlet (és uν∂νuµ tulajdonképpen a relativisztikus gyorsulásnak felel meg, a lokálisan együtt-

mozgó rendszerb®l nézve). Ezeknek a nemrelativisztikus határesete szintén visszaadja a szokásos

energiamegmaradási- és Euler-egyenleteket.

2.2.2. A kontinuitás

Ezen felül elképzelhet® egy megmaradó töltéshez tartozó n száms¶r¶ség, amely lokálisan szintén

megmarad, azaz

∂µ(nuµ) = 0. (2.5)

Megemlíthet®, hogy nemrelativisztikus átmenet esetén, azaz a v hármassebességet bevezetve, amely-

b®l

uµ =
1√

1− |v|2
(1,v) (2.6)

a négyessebesség, |v| � 1 esetén visszakapjuk a nemrelativisztikus kontinuitási egyenletet.

A h®mérsékletet n segítségével a szokásos

p = nT. (2.7)

összefüggésen keresztül de�niálhatjuk. Fontos továbbá, hogy amennyiben nem értelmezhet® meg-

maradó részecskeszám, a kontinuitási egyenletet a σ entrópias¶r¶ségre is vonatkoztathatjuk, ahogy

azt alább, a (2.12) egyenlet el®tt tárgyaljuk.

3Ennek oka részben az, hogy h®vezetés esetén nem egyértelm¶ az áramlás fogalma, hiszen a tömegáram és az

energiaáram relativisztikusan ekvivalens. A másik probléma az, hogy az els®rend¶ elméletekben a nyugvó folyadék

megoldás kis perturbációkra instabil, míg a másodrend¶ elméletek felépítése jelenleg is nyitott probléma
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Ahogy korábban láttuk, a (2.1) átírható a (2.4) és a (2.3) Euler- és energiamegmaradási egyen-

letekbe. Írjuk fel most az ε, T , σ, p termodinamika mennyiségekre (energias¶r¶ség, h®mérséklet

entrópias¶r¶ség, nyomás) és valamely megmaradó töltések n száms¶r¶ségére és a µ kémiai potenci-

álra a termodinamika alapegyenleteit:

ε+ p = Tσ + nµ, (2.8)

dε = Tdσ + µdn, (2.9)

dp = σdT + ndµ. (2.10)

Ha nincsenek megmaradó mennyiségek, akkor is hasonlóan írhatóak fel az egyenleteink, de na és µa

nélkül. Ez alapján a h®mérséklet T = (ε+p)/σ módon de�niálható akkor is, ha nincsen értelmezhet®

száms¶r¶ség.

Ha most a fentieket a (2.3) egyenletbe visszahelyettesítjük, akkor a következ®t kapjuk:

Tσ∂µu
µ + Tuµ∂µσ + n∂µu

µ + uµ∂µn = 0, (2.11)

amely ∂µ(nuµ) = 0 miatt a

∂ν (σuν) = 0 (2.12)

lokális entrópia-megmaradási egyenletet adja. A szokásos (2.5) kontinuitási egyenlet helyett tehát

ezt használjuk, ha nincsenek megmaradó töltések.

2.2.3. Az állapotegyenlet

Ahhoz, hogy zárt egyenletrendszert kapjunk, szükség van az ε és a p közötti kapcsolatot megadó

állapotegyenletre. Ez nemrelativisztikus ideális gáz esetén ε = 3/2p, míg relativisztikus kvantum-

gázra (például fotongázra) ε = 3p. Ennél bonyolultabb eshet®ségek is vannak, (lásd b®vebben a 2.6.

fejezetben). Most ε és p között arányosságot teszünk fel, bevezetve a κ állapotegyenleti paramétert,

amellyel

ε = κp. (2.13)

Megemlíthet®, hogy egyes esetekben az els®rend¶ fázisátalakulás modellezésére bevezettek egy úgy-

nevezett zsákállandót, amellyel módosítva az állapotegyenlet a ε − B = κ(p + B) alakot vette fel.

A hadronikus fázisban B = 0 feltevéssel éltek, míg a kvark-fázisban B nem nulla értéket vett

fel. Ugyanakkor ez nem t¶nik az adatokkal összeegyeztethet®nek, és az elméleti számítások sem

támasztják alá ezt az eshet®séget [31], a kvark-hadron átalakulás minden bizonnyal �cross-over�
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típusú átmenet, ahol nincs látens h®, és a termodinamikai mennyiségek és deriváltjaik folytonosan

változnak. Az állapotegyenletre az általánosabb, h®mérsékletfügg®

ε = κ(T )p, (2.14)

összefüggést is feltehetjük, ekkor a cs hangsebesség a

cs =

√
∂p

∂ε
(2.15)

összefüggésnek megfelel®en adódik, tehát konstans κ esetén cs = 1/
√
κ.

A fentiek tehát a relativisztikus hidrodinamika alapegyenletei. Ezek egzakt megoldása koránt-

sem triviális, és csak néhány ilyen megoldás ismert. Történetileg az els® a már korábban említett

implicit Landau�Kalatnyikov-megoldás [28�30]. Ez 1+1 dimenziós gyorsuló tágulást ír le, realiszti-

kus tulajdonságokkal, azonban a termodinamikai mennyiségek csak impliciten adottak benne. Egy

másik széleskör¶en elismert megoldás a Hwa�Björken-megoldás [32�34], amely 1+1 dimenziós gyor-

sulásmentes tágulást ír le. A megoldás egyszer¶en kezelhet®, a meg�gyelhet® mennyiségek könnyen

számolhatóak bel®le, többnyire a kezdeti energias¶r¶ség becslésére használják. Nem realisztikus

azonban annyiban, hogy a longitudinális impulzuseloszlás konstans, amely ellentmond az adatok-

nak [35,36].

Vannak azonban expliciten felírható, 1+1 dimenziós gyorsulást leíró modellek is [37�39], amelyek

tulajdonképpen fentiek el®nyeit ötvözik. Ezekkel a longitudinális dinamika realisztikusan vizsgálha-

tó [40], és bizonyos szimmetriákat feltételezve kiterjeszthet®ek 1+3 dimenzió esetére, a meg�gyelhe-

t® mennyiségek teljeskör¶ vizsgálatához azonban valódi 1+3 dimenziós megoldásokra van szükség.

Ezek közül máig az egyetlen a [41] hivatkozásban bemutatott megoldás. A 2.4 és 2.5 fejezetekben

ebb®l a megoldásból kiszámítjuk a meg�gyelhet® mennyiségeket, és összevetjük ®ket az adatokkal.

2.3. Meg�gyelhet® mennyiségek származtatása

A modellekben általánosan használt kép az, hogy a kifagyás el®tti közeget hidrodinamikával írjuk

le, míg a kifagyáskor létrejöv® hadronok fázistérbeli eloszlása ezen közeget tükrözi. Vizsgáltak olyan

eseteket is, ahol a közeg és a hadronok eloszlásai különböznek [42�44], jelen dolgozatban azonban

azt tesszük fel, hogy a kifagyás el®tti és utáni termodinamikai mennyiségek folytonosan változnak,

azaz a táguló közeg fázistérbeli eloszlásából közvetlenül következtethetünk a hadroneloszlásokra,

ahogy az a [12,37,45�50] cikkekben is történt.

A hidrodinamika adott megoldása megadja számunkra a négyessebesség, a száms¶r¶ség és a

h®mérséklet térid®beli változását (uµ(x), n(x) és T (x)). Ezen túl szükségünk van egy úgynevezett
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kifagyási feltételre, amely megadja, hogy a hadronok a térid®ben hol keletkeznek. Ezt a kifagyási

hiperfelületen, pontosabban annak d3Σµ(x) háromdimenziós vektormértékén keresztül de�niáljuk.

Ezzel felírhatjuk a hadronok keletkezését leíró S(x, p) forrásfüggvényt, amely megadja, hogy az

x térid®beli pont és a p impulzus egy in�nitezimális környezetében hány részecske keletkezett, azaz∫
S(x, p)d4x

d3p

E
= N, (2.16)

�gyelembe véve a tömeghéjfeltételt (azaz hogy p2 = m2 = E − p2), és a c=1, ~=1 egységeket

használva.

Az általános forrásfüggvény így értelmezve

S(x, p)d4x = NB(x, p)H(τ)dτd3Σµ(x)pµ, (2.17)

ahol N = g/(2π)3 (g a spin-degenerációs faktor), H(τ) a kifagyás sajátid®beli eloszlása a kifa-

gyási hiperfelületen értelmezve (itt τ =
√
x2 a koordináta-sajátid®), B(x, p) a Boltzmann�Jüttner-

eloszlás, d3Σµ(x)pµ pedig az úgynevezett Cooper�Frye-faktor [51], amely a részecskék �uxusát adja

meg. A legegyszer¶bben azt tehetjük fel, hogy a kifagyás konstans τ0 sajátid®nél történik, az-

az H(τ) = δτ0(τ), és hogy a kifagyási hiperfelület pszeudo-ortogonális uµ-re. Ekkor d3Σµ(x) =

uµd3x/u0. A Boltzmann�Jüttner-eloszlásra a következ® alakot tehetjük fel:

B(x, p) = exp

[
µ(x)− pµuµ(x)

T (x)

]
= n(x) exp

[
−pµu

µ(x)

T (x)

]
, (2.18)

ahol µ(x)/T (x) = ln(n(x)/n0) + µ0/T0 a fugacitást jelöli. Végül a forrásfüggvény teljes alakja így

írható fel:

S(x, p)d4x = Nn(x) exp

[
−pµu

µ(x)

T (x)

]
pµu

µ

u0
δτ0(τ)dτd3x. (2.19)

A legfontosabb meg�gyelhet® mennyiség a részecskék di�erenciális impulzuseloszlása, amely ér-

telemszer¶en a forrásfüggvény térbeli integrálja, azaz invariánsan az

E
d3N

d3p
= N1(p) =

∫
S(x, p)d4x. (2.20)

összefüggésnek megfelel®en számolható. Ezt többnyire azonban nem a szokásos x,y,z koordináta-

rendszerben értelmezzük, hanem bevezetjük a pt =
√
p2
x + p2

y transzverz impulzust, ennek x-y

transzverz síkbeli φ azimut szögét és az y = 0.5 ln E+pz
E−pz rapiditást. Ezekkel

N1(p) = E
d3N

dpxdpydpz
=

d3N

ptdptdφdy
(2.21)
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A meg�gyelhet® mennyiségeket sokszor �midrapiditásnál�, azaz y = 0 mellett (vagy precízebben

|y| < ∆y mellett, ahol ∆y � 1) számítjuk ki, mivel a detektorok is ilyen kinematikai akceptan-

ciával rendelkeznek (azaz f®ként a nyalábirányra mer®leges részecskéket észlelik). Ezt kihasználva

de�niáljuk a

N1(pt, φ) =

∆y∫
−∆y

d3N

ptdptdφdy
dy ≈ d3N

ptdptdφdy

∣∣∣∣
y=0

=
d2N

ptdptdφ
(2.22)

függvényt. Ha a transzverz síkon belüli eloszlást nem vizsgáljuk, csak a transzverz impulzus elosz-

lását, akkor a

N1(pt) =
1

2π

2π∫
0

d2N

ptdptdφ
dφ =

dN

2πptdpt
(2.23)

függvényt de�niáljuk. Ha pedig éppen a szögfüggést vizsgáljuk, akkor az el®bbi N1(pt, φ) függvény

Fourier-sorát vesszük:

N1(p) = N1(pt)

[
1 + 2

∞∑
n=1

vn cos(nφ)

]
, (2.24)

ahol v2, az els® lényeges együttható, az úgynevezett elliptikus folyás vagy azimut aszimmetria

(ld. 1.4.2. fejezet), amely tehát így számolható:

v2(pt) =

2π∫
0

dφN1(pt, φ) cos(2φ)

2π∫
0

dφN1(pt, φ)

. (2.25)

Fontos további mennyiség az kétrészecske impulzuskorrelációs-függvény, vagy egyszer¶en korre-

lációs függvény, amely azonos bozonokra (lásd a 3. fejezet) a forrásfüggvényb®l a

C2(p1, p2) = 1 +

∣∣∣∣∣ S̃(q,K)

S̃(q = 0,K)

∣∣∣∣∣
2

, (2.26)

módon számolható, ahol q = p1 − p2 és K = (p1 + p2)/2. Ezt többnyire eleve az impulzusok

különbsége és összege függvényében írjuk fel, azaz C2(q,K) módon. Itt S̃(q,K) =
∫
eiqxS(x,K) a

forrásfüggvény térbeli Fourier-transzformáltját jelenti. A Bose�Einstein-hatást, amely a korrelációs

függvény jelent®ségét adja, kés®bb, a 3. fejezetben tárgyaljuk részletesen.

Fontos látni, hogy a hadronokra vonatkozó meg�gyelhet® mennyiségek tehát kizárólag a forrás-

függvényb®l adódnak, amely a termodinamikai függvények kifagyáskori állapotát tükrözi. Ahogy azt

az [52] publikációban bemutattam, ez azt jelenti, hogy a hadroneloszlások nem mondanak semmit

a közeg id®fejl®désér®l, kizárólag a kifagyáskori állapotáról. Tehát ezek tulajdonképpen függetlenek
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a kvark-közeg dinamikájától, és az azt szabályozó állapotegyenlett®l. Az állapotegyenlet kizárólag

az id®fejl®dés korábbi szakaszából származó fotonok vagy leptonok eloszlásaiból határozható meg

tehát4. Egy erre vonatkozó számítást mutatok be a 2.5. fejezetben.

2.4. Hadroneloszlások egy relativisztikus megoldásból

Ebben a fejezetben megvizsgáljuk az egyetlen ismert 1+3 dimenziós relativisztikus megoldást5, és

kiszámítjuk bel®le a meg�gyelhet® mennyiségeket, a [47] publikációnak megfelel®en.

2.4.1. A vizsgált megoldás

A megoldás [41] önhasonló, ellipszoidális szimmetriát tételez fel. Ez azt jelenti, hogy egy adott

sajátid® mellett a termodinamikai mennyiségek adott ellipszoid felületeken konstansok. Az ellipszoid

felületeket az s skálaváltozó konstans értéke de�niálja:

s =
r2
x

X(t)2
+

r2
y

Y (t)2
+

r2
z

Z(t)2
, (2.27)

ahol X(t), Y (t), és Z(t) id®függ® skálaparaméterek (és az s = 1 feltétel által meghatározott ellip-

szoid tengelyeit jelentik), amelyek csak a t id®t®l függenek. A térkoordináták itt rx, ry és rz. A

sebességmez®t Hubble-típusú tágulás6 írja le:

uµ(x) = γ

(
1,
Ẋ(t)

X(t)
rx,

Ẏ (t)

Y (t)
ry,

Ż(t)

Z(t)
rz

)
, (2.28)

ahol x a térid®-négyesvektort jelöli, és Ẋ(t) = dX(t)/dt, és hasonlóan Y (t) és Z(t)-re. A Ẋ(t) = Ẋ0,

Ẏ (t) = Ẏ0, Ż(t) = Ż0 feltételnek is teljesülnie kell, azaz a tengelyek tágulási sebessége konstans.

Ebb®l az adódik, hogy a tágulás gyorsulásmentes (és egyúttal mutatja, hogy jelenleg nem ismert

1+3 dimenziós, relativisztikus, gyorsuló megoldás a hidrodinamika egyenleteire).

A száms¶r¶ség, a h®mérséklet és a nyomás alakja ebben a megoldásban:

n(x) = n0

(τ0

τ

)3
ν(s), (2.29)

T (x) = T0

(τ0

τ

)3/κ 1

ν(s)
, (2.30)

p(x) = p0

(τ0

τ

)3(κ+1)/κ
, (2.31)

4Vagy a kezdeti állapotra tett feltevéssel, azonban a fotoneloszlások ennél közvetlenebb eszközt adnak a kezünkbe.
5A 2.2. fejezetben említett 1+1 dimenziós megoldások beágyazhatóak 1+3 dimenzióba, vagy kiterjeszthet®ek

gömbszimmetria feltételezésével, de egyik sem ad realisztikus transzverz dinamikát.
6A Hubble-féle irányfügg® sebességmez® olyan, hogy egy adott irányban kétszer olyan messze lév® pontban az

adott irányú sebességkomponens kétszer akkora.
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ahol τ =
√
x2 a koordináta-sajátid®, s a skálaváltozó, ν(s) pedig ennek egy tetsz®leges függvénye.

Továbbá n0 = n|s=0,τ=τ0 , T0 = T |s=0,τ=τ0 és p0 = p|s=0,τ=τ0 , illetve p0 = n0T0. Ebben a megoldás-

ban tetsz®leges konstans κ paraméter rögzíti az állapotegyenletet. Válasszuk a ν(s) függvényt

ν(s) = e−bs/2, (2.32)

alakúnak, ahol b = ∆T
T

∣∣
r
a h®mérséklet inhomogenitását leíró paraméter. Ha a t¶zgömb középen a

legforróbb, akkor b < 0.

2.4.2. Meg�gyelhet® mennyiségek

A meg�gyelhet® mennyiségeket a 2.3 fejezetnek megfelel®en számíthatjuk ki. Másodrend¶ Gauss-

közelítéssel, m tömeg¶ részecskékre itt az

N1(p) =

∫
S(x, p)d4x = 2πNEV × exp

[
−E

2 +m2

2ET0
− p2

x

2ETx
−

p2
y

2ETy
− p2

z

2ETz

]
(2.33)

invariáns impulzus eloszlás adódik, a következ® segédmennyiségek bevezetésével:

N = Nn0

(
2T0τ

2
0π

E

)3/2

, (2.34)

E =

(
E −

p2
x(1− T0

Tx
)

E
−
p2
y(1− T0

Ty
)

E
−
p2
z(1− T0

Tz
)

E

)
, (2.35)

V =

√(
1− T0

Tx

)(
1− T0

Ty

)(
1− T0

Tz

)
. (2.36)

Itt Tx, Ty és Tz e�ektív h®mérsékleteket jelölnek, azaz az eloszlás inverz logaritmikus meredekségét

adják meg (az exp(−E/T ) alaknak megfelel®en), és így adhatóak meg:

Tx = T0 +
ET0Ẋ

2
0

b(T0 − E)
, (2.37)

Ty = T0 +
ET0Ẏ

2
0

b(T0 − E)
, (2.38)

Tz = T0 +
ET0Ż

2
0

b(T0 − E)
, (2.39)

ahol Ẋ0, Ẏ0 és Ż0 a t¶zgömb (konstans) tágulási rátái, T0 pedig a kifagyási h®mérséklet a középpont-

ban, b pedig a h®mérsékleti gradiens. A számolás érvényességének fontos feltétele, hogy Tx,y,z > T0

legyen. Ez teljesül, ha b < 0 (azaz a t¶zgömb középen a legforróbb) és E > T0 (azaz csak T0-nál

nagyobb energiájú részecskékre értelmezhet®). Ez 200 MeV körüli h®mérsékletekre p > 140 MeV/c,

amely az összes meg�gyelt részecskére érvényes.
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Impulzuseloszlás és elliptikus folyás

Az invariáns transzverz impulzus eloszlást és az elliptikus folyást a fentiekb®l a φ és pt koordináták

px = pt cos(φ) és py = pt sin(φ) összefüggéseken keresztüli bevezetésével kaphatjuk meg (lásd 2.3.

fejezet):

N1(pt) =
1

2π

∫ 2π

0
N1(p)dφ (2.40)

v2(pt) =

∫ 2π
0 dφN1(p) cos(2φ)∫ 2π

0 dφN1(p)
. (2.41)

Az invariáns transzverz impulzus eloszlásra az eredmény az E = mt =
√
m2 + p2

t helyettesítéssel

(azaz az mt �transzverz tömeg bevezetésével):

N1(pt) = 2πN V

(
mt −

p2
t (Teff − T0)

mtTeff

)
× exp

[
−m

2
t +m2

2mtT0
− p2

t

2mtTeff

]
, (2.42)

ahol bevezettük az 1/Teff = 0.5(1/Tx + 1/Ty) e�ektív h®mérsékletet.

Az elliptikus folyásra pedig a

v2(pt) =
I1(w)

I0(w)
(2.43)

eredmény adódik, ahol I0 és I1 a módosított Bessel-függvények, és

w =
p2
t

4mt

(
1

Ty
− 1

Tx

)
. (2.44)

A v2-re vonatkozó formula visszaadja a [12]-ben leírt nemrelativisztikus megoldásokban és egyéb

modellekben [53,54] talált eredményt, továbbá N1(pt) alakja is jelent®s hasonlóságot mutat ezekkel.

Fontos látni, hogy sem N1, sem v2 nem függ az állapotegyenlet κ paraméterét®l, csak a vég-

állapottól. A hadronikus meg�gyelhet® mennyiségekb®l tehát meghatározhatjuk a T0 paramétert,

amely a központi kifagyási h®mérséklet. A κ paraméter vagy a kezdeti h®mérséklet azonban tovább-

ra sem határozható meg. A kett® között viszont fennáll a Tkezdeti = T0(τ0/τkezdeti)
3/κ összefüggés,

lásd (2.30). A κ vagy Tkezdeti paraméterek meghatározásával kapcsolatban lásd a 2.5 fejezetet.

Korrelációs sugarak

A kétrészecske Bose-Einstein korrelációs függvények szélessége (lásd. [55] vagy a 3. fejezet) is kiszá-

mítható (2.26) alapján. Az eredmény:

C2(q,K) = 1 + exp
[
−R2

xq
2
x −R2

yq
2
y −R2

zq
2
z

]
, (2.45)
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ahol Rx, Ry, Rz az úgynevezett korrelációs vagy HBT (Hanbury Brown és Twiss) sugarak:

R2
x =

T0τ
2
0 (Tx − T0)

MtTx
, (2.46)

R2
y =

T0τ
2
0 (Ty − T0)

MtTy
, (2.47)

R2
z =

T0τ
2
0 (Tz − T0)

MtTz
, (2.48)

ahol pedig Mt az átlagos K = (p1 + p2)/2 impulzushoz tartozó transzverz tömeg, azaz Mt =√
K2
t +m2. A Tx, Ty és Tz paraméterek itt ehhez az átlagos impulzushoz tartoznak, azaz Tx = Tx|Kt .

Ezek a formulák a HBT sugarak szokásos skálázási tulajdonságát mutatják, azaz R2 ∝ 1/Mt.

Eszerint ha az Mt függvényében ábrázoljuk, a kaon- és pionpárok korrelációs sugarai átfednek (lásd

b®vebben a 3.2.6. fejezetben).

Ha a HBT sugarakat a szokásos Bertsch-Pratt [56] párkoordináta-rendszerben írjuk fel (ahol az

out irány a pár átlagos transzverz impulzusának iránya, long a nyaláb iránya, azaz a z tengelynek

felel meg, a side irány pedig az el®z® kett®re mer®leges), akkor

R2
out = R2

side =
R2
x +R2

y

2
, (2.49)

R2
long = R2

z. (2.50)

Láthatólag ebben a megoldásban az out és a side irányú sugarak megegyeznek, amely tulajdon-

képpen a pillanatszer¶ kifagyásnak köszönhet®. Amennyiben bevezetnénk egy véges ∆τ hosszúságú

kifagyási intervallumot, az R2
out egy ∆τ2p2

t /E
2 kifejezéssel nagyobb értéket venne fel (lásd részlete-

sebben a 3.2.4. fejezetben).

2.4.3. Összevetés a RHIC adatokkal

Az adatokat összevethetjük a PHENIX 200 GeV nukleononkénti tömegközépponti energián (
√
sNN =

200 GeV) mért adataival. A fenti kifejezéseket impulzuseloszlásra és pion-korrelációra vonatkozó

adatokra [11,24] illesztjük, illetve π±, K±, p és p részecskék elliptikus folyására [14]. El®bbi adatok

centralitása 0-30%, utóbbiaké 0-92%7.

A spektrum és HBT adatoknál a T0 (központi kifagyási h®mérséklet), τ0 (kifagyási hiperfelület

sajátideje), b (h®mérsékleti inhomogenitás) és Ẋ0, Ẏ0, Ż0 (tágulási sebességek) paraméterek jelen-

nek meg. A Ẋ0 és Ẏ0 paraméterek helyett két, kifejez®bb paramétert használunk, az ε kifagyási

7A százalékosan vett centralitás azt jelenti, hogy az adott ütközés-osztály az összes ütközésen belül hol helyezkedik

el, azaz a 0-30%-os ütközések pl. a legcentrálisabb 30%-ot adják meg, míg a 40-50% periférikusabb a legcentrálisabb

40%-nál, de centrálisabb az ütközések periférikusabb 50%-ánál
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illesztési N1 és HBT v2

paraméter 0-30% cent. 0-92% cent.

T0 [MeV] 199±3 204±7

ε 0.80±0.02 0.34±0.03

u2
t /b -0.84±0.08 -0.34±0.01

τ0[fm/c] 7.7±0.1 -

Ż2
0/b -1.6±0.3 -

NDF 41 34

χ2 171 256

χ2 3%
24 66

hibával

2.1. táblázat. A PHENIX 200 GeV-es adataihoz [11, 14, 24] történ® illesztésb®l kapott paraméte-

rek. A két különböz® paraméter-szett az adatok különböz® centralitásával magyarázható (0-30% a

spektrum és a HBT sugarak esetén, míg 0-92% az elliptikus folyásra). A u2
t /b < 0 eredmény azt

jelenti, hogy b < 0, azaz a t¶zgömb belül a legforróbb.

anizotrópiát és az ut átlagos transzverz tágulási sebességet:

ε =
Ẋ2 − Ẏ 2

Ẋ2 + Ẏ 2
, (2.51)

u2
t =

1

2

(
1

Ẋ2
+

1

Ẏ 2

)
. (2.52)

Kiderül azonban, hogy a tágulási sebességek csak a b paraméterrel együtt jelennek meg az eredmé-

nyekben, ezért az u2
t /b és a Ż

2
0/b paramétereket használjuk az illesztésben. A (2.43) egyenletben a

τ0 és Ż2
0 paraméterek nem jelennek meg, ezért az elliptikus folyás leírásához ezt nem használjuk.

Az illesztések megbízhatóságát a χ2 kiszámításával ellen®rizzük, és összevetjük az illesztés sza-

badsági fokaival. Ugyanakkor számításainkban jelent®s közelítéseket tettünk, amelyek közül legje-

lent®sebb az integrálás során használt Gauss-közelítés. A paraméterek ismeretében az ebb®l adódó

hibát nagyjából 3% érték¶nek vehetjük. A χ2 értékeket ezekkel is megadjuk a 2.1. táblázatban.

2.4.4. Az eredmények értelmezése

Az illesztéseket a 2.1. ábra mutatja, míg az illesztés paramétereit a 2.1 táblázat. A központi kifagyási

h®mérséklet (T0) 200 MeV körül van mindkét esetben, és mivel kifelé hidegebb, ezért az átlagos

h®mérséklet a szokásos 170 MeV körül lehet (mivel a folyamat �cross-over� jelleg¶, így nem egy

�x h®mérsékleten jönnek létre a hadronok). Az ε > 0 aszimmetria azt mutatja, hogy a tágulás
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2.1. ábra. Illesztés a PHENIX 0-30% centralitású spektrum [11] és HBT adataira [14], illetve 0-92%

centralitású v2 adataira [24]. Az illesztési paramétereket a 2.1. táblázatban láthatjuk.

a reakciósíkban gyorsabb. A Hubble-�ow miatt ez azt is jelenti, hogy a forrás ebben az irányban

kiterjedtebb, lásd [45]. A tágulás ezen modell szerint τ0 = 7.7 fm/c ideig tart.

Az illesztési paramétereink tehát a t¶zgömb kifagyáskori állapotát írják le. Ugyanakkor a hasz-

nált hidrodinamikai megoldás id®függ®, azon belül is a h®mérséklet a (2.30) szerint változik. A 2.2.

ábrán látható a központi h®mérséklet id®függése különféle κ paraméterekre, azaz különböz® állapot-

egyenletekre. Ebb®l, kb. κ ≈ 10 feltételezésével [57] kiszámítható a kezdeti központi h®mérséklet:

Tkezdeti = T0

(
τ0

τkezdeti

)3/κ

(2.53)

Ebb®l 370 MeV adódik tkezdeti=1 fm/c esetén8, amely összhangban van a PHENIX méréseivel [19].

A további meg�gyelhet® mennyiségek is függenek a h®mérséklett®l, illetve ezen keresztül az

id®t®l. Ha a kifagyás esetleg kés®bb vagy korábban történik, ez módosítja a HBT sugarak és az

elliptikus folyás értékét. Ha viszont a végállapotot �xáljuk, és felteszünk bizonyos κ értékeket, a

meg�gyelhet® mennyiségek id®fejl®dését láthatjuk. A (2.43) és a (2.49) alapján ábrázoltuk a v2 és

az Rout = Rside mennyiségeket pt = 400 MeV/c esetén (a többi paramétert az illesztésb®l vettük).

A valóságban κ változhat az id®ben, ahogy azt a 2.6. fejezetben láthatjuk.

2.5. Direkt fotonok eloszlása

Jelen fejezetben az el®z®ben is használt megoldásból [41] számítjuk ki a direkt fotonok keletkezésének

spektrumát, a [48] publikáció alapján. A számítás jelent®ségét az adja, ahogy az el®z® fejezetben

is láthattuk (illetve ld. [47]), hogy a hadronikus meg�gyelhet® mennyiségek csak a végállapotról

árulkodnak [52]. A fotonok azonban áthaladnak az anyagon, így a kezdeti id®kben keletkezetteket

is észlelhetjük, és ezek spektruma elárulja számunkra az anyag id®fejl®dését.

8Az origóban t = τ .
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2.2. ábra. A központi h®mérséklet id®függése látható az els® ábrán, a (2.30) alapján. A másik két

ábra a HBT sugarak és az elliptikus folyás id®függését mutatja, pt = 400 MeV/c esetén. A többnyire

elfogadott kísérleti érték az átlagos állapotegyenletre κ = 10 [57], amelyb®l a kezdeti központi

h®mérséklet 370 MeV tkezdeti=1 fm/c esetén. Fontos látni, hogy a számolás akkor önkonzisztens, ha

T < E, tehát 400 MeV/c impulzus esetén csak az ennek megfelel® h®mérsékletig, azaz id®ig lehet

visszamenni, ezért egységesen 4 fm/c-ig ábrázoltuk az id®függéseket.

A hadronikus végállapotot a hadronok forrásfüggvénye írja le, ahogy azt a (2.19) egyenletben

láthattuk. A fotonok forrásfüggvényét ehhez hasonlóan így írjuk le:

S(x, p)d4x = N pµ d
3Σµ(x)dt

exp (pµuµ(x)/T (x))− 1
= N pµu

µ

exp (pµuµ(x)/T (x))− 1
d4x (2.54)

ahol pµd3Σµ szintén a Cooper-Frye faktor, amely a részecskekibocsátás hiperfelületein keresztül a

�uxust adja meg. A korábbiakhoz hasonlóan a hiperfelületeket uµ-vel párhuzamosnak tesszük fel, így

d3Σµ(x) = uµd3x. Ebb®l pµuµ Cooper-Frye faktor adódik, amely a foton energiája az együttmozgó

rendszerben. Jelen fejezetben tehát egyszer¶ termikus eloszlást adunk meg, ahol a fotonsugárzás

spektruma a szokásos ∝ E/ [exp(E/T )− 1) viselkedést mutatja. A keletkezési id®r®l azt tesszük

fel, hogy egy kezdeti ti id®t®l a kvark-hadron átmenetig keletkeznek fotonok, ezt a kifagyással egy

id®pontra tesszük tehát. Fontos azonban, hogy mikroszkopikus modellekben azt várjuk, hogy:

keletkezési ráta(A+B → X) = nAnB 〈σA+B→Xv〉 , (2.55)

ahol nA és nB a két bemeneti részecske száms¶r¶sége, míg σA+B→X az adott keltési folyamat ha-

táskeresztmetszete, és v a bejöv® sebesség. Miután a s¶r¶ségek T 3-nel arányosak, ez T 6-t adna,

vagy még nagyobbat, mert a sebesség is n® a h®mérséklettel. A fenti forrásfüggvény alapján foton-

keletkezési ráta nem T 6-nal arányos, ezért modellünkbe egy multiplikatív faktort építünk be, azaz

a fotonszámot egy Tn faktorral szorozzuk, és ennek szisztematikus hatását vizsgáljuk (n = 1, 2, . . .

esetére) az adatokkal való összevetéskor. Ugyanakkor fontos tudni, hogy az UrQMD szimulációban,

ahol az összes ismert mikroszkopikus folyamatot �gyelembe vették, nem kapnak olyan jó egyezést

az adatokkal, mint a makroszkopikus, termalizációt �gyelembe vev® hidrodinamikai modellekben.
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2.5.1. Meg�gyelhet® mennyiségek

A meg�gyelhet® mennyiségeket a fenti forrásfüggvényb®l számoljuk, els®ként az N1(p) invariáns

impulzuseloszlást:

N1(p) =

∫
S(x, p)d4x, (2.56)

itt azonban az integrál id®re vonatkozó része egy határozott intervallumon megy, a kezdeti (termali-

zációs) id®t®l a végállapotig. Az integrálást másodrend¶ nyeregponti közelítésben tudtuk elvégezni,

ahol a kibocsátás maximuma az

r0,x = ρxt
px
E
, r0,y = ρyt

py
E
, r0,z = ρzt

pz
E

(2.57)

pontban található, a forrás szélessége pedig

R2
x,y,z = ρx,y,z

(
t

τ0

)−3/κ+2

τ2
0

T0

E
(2.58)

a különböz® irányokban, és bevezettük a

ρx =
κ

κ− 3− κ b

Ẋ2
0

, ρy =
κ

κ− 3− κ b
˙Y 2
0

, ρz =
κ

κ− 3− κ b

Ż2
0

(2.59)

segédmennyiségeket. Itt κ továbbra is az állapotegyenletet leíró paraméter, a többi paraméter de-

�nícióját illet®en pedig lásd a 2.4.1. fejezetet. A forrás nyilvánvalóan függ az id®t®l, a rendszer

tágulásának és h¶lésének megfelel®en.

A fenti invariáns egyrészecske eloszlásból a (2.23) és a (2.25) egyenleteknek megfelel®en kiszá-

míthatjuk a transzverz impulzus eloszlását és az elliptikus folyást. El®bbire az eredmény, a ξ = t
τ0

(ahol τ0 a kifagyási id®) integrálási változó használatával (ebben az integrálás i = ti
τ0

és 1 között

fut) az eredmény:

N1(pt) =
∞∑
n=0

(2π)
3
2
√
ρxρyρzτ

4
0T0

(
pt
T0

) 3−4κ
3 κ

3

Bn

An+ 4κ
3
− 3

2

× (2.60)[
(Ca0n +Da1n) Γ

(
n+

4κ

3
− 3

2
, A

pt
T0
ξ

3
κ

)∣∣∣∣i
1

+A
ρx + ρy + ρz

2
a0n Γ

(
n+

4κ

3
− 5

2
, A

pt
T0
ξ

3
κ

)∣∣∣∣i
1

]
,

ahol bevezetjük a következ® mennyiségeket

A = 1− ρx + ρy
4

(2.61)

B =
ρx − ρy

4
(2.62)

C = 1− ρx + ρy
2

+
ρ2
x + ρ2

y

4
(2.63)

D = −ρx − ρy
2

+
ρ2
x − ρ2

y

4
, (2.64)
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és a0 és a1 a módosított Bessel-függvények Taylor-sorának tagjait jelölik:

a0 =

(
1, 0,

1

4
, 0,

1

64
, 0,

1

2304
, 0, ...

)
(2.65)

a1 =

(
0,

1

2
, 0,

1

16
, 0,

1

384
, 0,

1

18432
, ...

)
. (2.66)

A módosított Bessel-függvények ezekkel:

I0(x) =
∞∑
n=0

a0nx
n (2.67)

I1(x) =
∞∑
n=0

a1nx
n (2.68)

Miután az együtthatók er®sen csökkennek, és az argumentum és egynél kisebb, a számításokban

sak az els® két tagot fogjuk �gyelembe venni, azaz az I0(x) = x és I1(x) = x2/2 közelítéssel élünk.

Az elliptikus folyásra ezt kapjuk:

v2(pt) =
1

N1(pt)

∞∑
n=0

(2π)
3
2
√
ρxρyρz

N1(pt)
τ4

0T0
κ

3

(
pt
T0

) 3−4κ
3 Bn

An+ 4κ
3
− 3

2

(2.69)

{[
C − 3

4
(a0n+a2n) +

C − 1

2
a1n

]
Γ

(
n+

4κ

3
− 3

2
, A

pt
T0
ξ

3
κ

)
+
ρx+ρy+ρz

2
a1nAΓ

(
n+

4κ

3
− 5

2
, A

pt
T0
ξ

3
κ

)}i
1

Itt I2 szintén egy módosított Bessel-függvény, a a2 =
(
0, 0, 1

8 , 0,
1
96 , 0,

1
3072 , 0, ...

)
Taylor-együtthatókkal.

2.5.2. Összevetés a mért adatokkal

A kifagyáskori paramétereket a 2.4. fejezetben látott illesztésekben megkaptuk. Ezek közé tartoznak

a tágulási sebességek, a kifagyáskori sajátid®, a központi kifagyási h®mérséklet, ahogy ezt ebben a

fejezetben is összefoglaljuk a 2.2. táblázatban. Csak az itt nem �xált paramétereket használjuk illesz-

tési paraméternek a kés®bbiekben: az állapotegyenletet jellemz® κ paramétert, és ti-t, az id®fejl®dés

kezdetét, avagy a termalizációt jelöl® paramétert.

A PHENIX
√
sNN =200 GeV Au+Au ütközésekben mért direkt foton adatait [19] használjuk.

Az illesztési paraméterek a 2.2. táblázatban láthatóak, míg maga az illesztés a 2.3. ábrán.

Az illesztés során kapott κ = 7.9± 0.7 paraméter a κ = 1/c2
s összefüggéssel a:

cs = 0.36± 0.02 (2.70)

hangsebesség paraméternek felel meg, amely jól egybevág a ács-QCD eredményekkel [58] és a kí-

sérleti analízisekkel is [18,59]. Ez persze egy átlagos κ értéket jelent. A 2.6. fejezetben látjuk majd,

hogy léteznek megoldások, amelyekben κ a h®mérséklett®l függ � itt azonban erre az egyszer¶bb

esetre vonatkozó számításokat mutatunk be. Fontos azt is látni, hogy a spektrum kevéssé érzékeny
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paraméter érték típus

hline központi kifagyási h®mérséklet T0 204 MeV rögzített

kifagyási id® τ0 7.7 fm/c rögzített

excentricitás ε 0.34 rögzített

transzverz tágulás u2
t /b −0.34 rögzített

longitudinális tágulás Ż2
0/b −1.6 rögzített

állapotegyenleti paraméter κ 7.9± 0.7 szabad

kezdeti id® ti 0− 0.7 fm/c intervallum

illesztési tulajdonság érték

adatpontok száma 5

illesztett paraméterek 2

szabadsági fokok száma 5− 2 = 3

χ2 7.0

kon�denciaszint 7.2%

2.2. táblázat. A megoldás paraméterei. Az els® ötöt a hadronikus illesztésekb®l vettük (lásd a 2.4.

fejezetet, és a [47] publikációt). A κ állapotegyenleti paramétert illesztjük, míg a kezdeti id®re egy

�elfogadhatósági intervallumot� adunk meg (95% biztonság mellett).

 10-5

 10-4

 10-3

 10-2

 10-1

 1

 1  1.5  2  2.5  3  3.5

N
1
(p

t)

pt (GeV/c)

Fit
Data

2.3. ábra. Fotonok transzverz impulzus eloszlása a hidrodinamikai modellünkb®l, az adatokra nor-

málva. A modell érvényessége nagyjából 3 GeV-ig terjed, ezután a �kemény� folyamatok a leghang-

súlyosabbak.



2.5. DIREKT FOTONOK ELOSZLÁSA 33

 10-7

 10-6

 10-5

 10-4

 10-3

 10-2

 10-1

 1

 10

 102

 0  0.5  1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  4.5

N
1
(p

t)

pt (GeV/c)

ti=0 fm/c
ti=0.5 fm/c

ti=1 fm/c
ti=1.5 fm/c

ti=2 fm/c
ti=2.5 fm/c

ti=3 fm/c
ti=3.5 fm/c

ti=4 fm/c
ti=4.5 fm/c

ti=5 fm/c
ti=5.5 fm/c

ti=6 fm/c
ti=6.5 fm/c

ti=7 fm/c

PHENIX data

2.4. ábra. Fotonok transzverz impulzus eloszlása, különféle kezdeti id®k mellett. Az ábra azt mutatja,

hogy maga a spektrum kevéssé érzékeny a kezdeti id® pontos értékére.

a kezdeti id® pontos értékére, mivel az ekkor észlelt fotonkibocsátás nem a mért impulzustarto-

mányban van dönt® mértékben. Lásd a 2.4. ábrát illusztrációként. Láthatólag az els® pillanatok

kis részben járulnak hozzá a mért N1(pt) adatokhoz. Azonban a ti paraméterre adott intervallum-

ból meghatározható egy hasonló intervallum a kezdeti h®mérsékletre, a (2.30) egyenletb®l. Innen a

központi h®mérsékletre:

Tkezdeti > 507± 12MeV (2.71)

adódik. A bizonytalanság κ illesztési bizonytalanságából adódik. Ez az érték összevág a [19] bemu-

tatott 300− 600 MeV intervallummal.

Szisztematikus vizsgálatként megnézzük, hogy egy (T/T0)N szorzófaktorral módosítva a foton-

forrást, N = 0, 1, 2, 3 mellett (ld. a (2.55) el®tt) mi történik. Ez a prefaktor alig módosítja a

spektrumot, mivel azt az exponenciális jelleg¶ Boltzmann-faktor dominálja. Ugyanakkor a κ para-

méter megváltozik, 7.9 helyett 6.5 lesz a legnagyobb N mellett. A legjobb illesztés (legkisebb χ2)

azonban N = 0 esetén adódik. Ez a vizsgálat megadhatja az eredményeink szisztematikus hibáját,

amelyekkel végül:

cs = 0.36± 0.02stat. ± 0.04sziszt. (2.72)

míg a kezdeti h®mérsékletre:

Ti > 507± 12stat. ± 90sziszt. MeV (2.73)
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2.5. ábra. A 2.2. táblázat alapján számolt direkt foton elliptikus folyás a PHENIX adataival [15]

összevetve (balra) illetve a direkt foton korrelációs sugarak (jobbra), a 2.2. táblázatból vett para-

méterekkel. A fotonkeletkezés hossza miatt Rout lényegesen nagyobb, mint Rside.

2.5.3. Elliptikus folyás és korrelációs függvények

A direkt fotonok elliptikus folyását is megmérte a PHENIX együttm¶ködés [15]. Az el®bb meghatá-

rozott paraméterekkel ábrázolhatjuk az erre vonatkozó eredményünket, és így összevethetjük azt az

adatokkal. A (2.69) egyenlet alapján, a 2.2. táblázatbeli értékekkel számolhatunk ekkor. Az egyetlen

kivételt az ε excentricitás adja, mivel a hadronikus elliptikus folyásra kapott paraméter esetében

más ε jött ki. Illesztést az adatpontok alacsony száma miatt nem végezhetünk, így a 2.4 fejezetben

kapott két ε érték átlagát vehetjük. Az eredményül kapott görbe a 2.5. ábrán látható.

A Bose-Einstein korrelációs sugarakat is kiszámoltuk a modellb®l. Szokás szerint a korrelációs

függvény a

C2(q) = 1 + λ

∣∣∣∣∣ S̃(q)

S̃(0)

∣∣∣∣∣
2

. (2.74)

egyenletnek megfelel®en adódik (ld. (2.26) egyenlet), ahol q a két foton impulzuskülönbsége, és S̃(q)

pedig S(x) Fourier-transzformáltja. Ezt a Fourier-transzformációt numerikusan tudtuk elvégezni, a

korrelációs függvény alakja pedig C2(q) = 1+exp
∣∣R2q2

∣∣α/2 jelleg¶nek adódott, ahol R2 a korrelációs

sugarak mátrixa, és R2q2 valójában ennek q vektorral balról és jobbról is szorzott verziója. Ekkor

α = 2 Gauss-alakot jelent, míg jelen számolásban tipikusan 1.7 és 1.9 közé es® értékek adódtak. A

fenti formula alapján meghatároztuk az Rout és Rside HBT sugarakat, különféle átlagos pt értékekre.

Hadronikus adatok esetében a fenti két sugár lényegében azonos, miután az átmenet szinte pillanat-

szer¶ (lásd részletesebben a 3.2.4. fejezetben). Itt azonban az id®fejl®dés hosszú, így Rout lényegesen

nagyobb lesz, mint Rside. A modellb®l ténylegesen ezt kapjuk, ahogy a 2.5. ábrán is látható.
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2.6. Hidrodinamika általános állapotegyenlettel

Jelen fejezetben az el®z®ekben is használt, ismert 1+3 dimenziós relativisztikus megoldást [41]

terjesztjük ki általános állapotegyenletre. Ahogy korábban is láttuk, a hadronikus meg�gyelhe-

t® mennyiségek alapján rekonstruált végállapotot különböz® kezdeti állapotokból is elérhetjük,

amennyiben különböz® állapotegyenleteket használunk. Ugyanakkor ha az állapotegyenlet ismert,

a végállapotból már egyértelm¶en visszaszámolható a kezdeti állapot is. Ehhez azonban olyan mo-

dellre van szükség, amely tetsz®leges, h®mérsékletfügg® állapotegyenlettel is m¶ködik. Az els® ilyen

új megoldást láthatjuk ebben a fejezetben az [50] publikációnak megfelel®en bemutatva. Példaként

egy rács-QCD-b®l számolt állapotegyenletre kiszámítjuk majd a h®mérséklet id®függését is.

2.6.1. Kontinuitási és energiamegmaradási egyenlet

A (2.14) egyenletben leírt általános állapotegyenletre módosíthatjuk a [41] hivatkozásban megadott,

és a fentiekben tárgyalt relativisztikus megoldást. Adott uµ sebességtér esetén de�niálhatjuk a V

és s mennyiségeket úgy, hogy

uµ∂µV = V ∂µu
µ, uµ∂µs = 0. (2.75)

Ezekkel a (2.5) kontinuitási egyenlet automatikusan teljesül (megmaradó töltések esetére), amennyi-

ben n alakja a (2.29) egyenlethez hasonlóan következ®:

n = n0
V0

V
ν(s) (2.76)

ahol ν(s) továbbra is tetsz®leges függvény. Hasonlóan, a (2.12) is teljesül, ha

σ = σ0
V0

V
ν(s) (2.77)

A (2.3) egyenlet megoldásához szét kell választanunk a két esetet. Az els® eset a megmaradó töltések

esete, ahol p = nT , (2.7) egyenletnek megfelel®en. A második esetben nincs megmaradó töltés, itt

az entrópiára vonatkozó kontinuitást és h®mérséklet de�níciót használjuk (lásd (2.8) és (2.12)).

Az els® esetben a (2.14) állapotegyenletet használva a (2.3) energiaegyenletb®l és a (2.5) konti-

nuitási egyenletb®l a következ®t kapjuk:

T∂µu
µ +

d

dT
(κT )uµ∂µT = 0. (2.78)

amely (2.75) használatával átalakítható:

uµ
[
∂µV

V
+
d(κT )

dT

∂µT

T

]
= 0. (2.79)
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A második esetben a (2.9) és a (2.10) termodinamikai összefüggéseket használjuk. Az ε = κ(T )p

állapotegyenlettel és az ε+p = Tσ és dp = σdT összefüggésekkel így a (2.3) egyenletb®l a következ®t

kapjuk:

Tσ

[
∂µu

µ +
1

κ+ 1

dκ

dT
uµ∂µT

]
+ κσ uµ∂µT = 0, (2.80)

amely szintén (2.75) használatával ennek adódik:

uµ
[
∂µV

V
+

(
1

κ+ 1

dκ

dT
+
κ

T

)
∂µT

]
= 0. (2.81)

Érdekes, hogy a fenti (2.79) és (2.81) egyenletek nem azonosak, de a κ = const. esetben meg-

egyeznek, ezért ilyenkor a száms¶r¶ség és az entrópias¶r¶ség használata azonos megoldásokat ered-

ményez. Ezt a két egyenletet nevezzük a két eset h®mérsékleti egyenletének. Az f(T ) függvény

bevezetésével, amelyet megmaradó n esetén így de�niálunk:

f(T ) = exp

{∫ T

T0

(
1

β

d

dβ
[κ(β)β]

)
dβ

}
(2.82)

míg n hiányában így:

f(T ) = exp

{∫ T

T0

(
κ(β)

β
+

1

κ(β) + 1

dκ(β)

dβ

)
dβ

}
(2.83)

a h®mérsékleti egyenletek a következ®, általános formára hozhatóak:

uµ
[
∂µV

V
+
∂µf(T )

f(T )

]
= 0. (2.84)

Tetsz®leges adott κ(T ) függvényhez meghatározható az f(T ) függvény alakja, és ezzel a fenti egyen-

let megoldása

f(T ) =
V0

V
ξ(s) ⇒ T = f−1

(
V0

V
ξ(s)

)
(2.85)

formában adódik, tetsz®leges ξ(s) függvénnyel (amelyet az egyszer¶ség kedvéért normálhatunk úgy,

hogy ξ(0) = 1). Az uµ∂µs = 0 összefüggést �gyelembe véve egyszer¶en belátható, hogy (2.85)

tényleg megoldja a (2.84) egyenletet.

Fontos látni, hogy κ = konstans esetén f(T ) és (2.84) megoldása az alábbi alakot ölti:

f(T ) =

(
T

T0

)κ
⇒ T = T0

(
V0

V

)1/κ

ξ(s)1/κ. (2.86)

és így tényleg a [41] hivatkozásban de�niált megoldás h®mérsékletét kapjuk vissza. Ennek általáno-

sításaként uµ-re, a skálaváltozóra és V -re ugyanazt tegyük fel, mint az eredeti megoldásban:

uµ =
xµ

τ
, V = τ3, s =

r2
x

Ẋ2
0 t

2
+

r2
y

Ẏ 2
0 t

2
+

r2
z

Ż2
0 t

2
(2.87)

míg a h®mérséklet tehát a fenti (2.85) egyenletb®l adódik.
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2.6.2. Az Euler-egyenlet

Ellen®rizzük, hogy a (2.4) egyenletben leírt Euler-egyenletet hogyan teljesíthetjük. A jelen megol-

dásban használt sebességmez®re uν∂νuµ = 0, az Euler-egyenlet ezért így módosul:

∂µp = uµu
ν∂νp. (2.88)

Elt¶n® n esetére a dp = σdT termodinamikai összefüggés használatával ez így írható fel:

∂µT = uµu
ν∂νT. (2.89)

Most helyettesítsük be T kifejezését a (2.85) egyenletb®l, és használjuk ki, hogy ∂µs 6= 0, és hogy

f−1 nem lehet konstans. Ezekkel (2.89) bármely κ(T ) (azaz bármely f(T )) esetén így oldható meg:

f−1′
(
V0

V
ξ(s)

)
ξ′(s)

ξ(s)
∂µs = 0 ⇒ ξ(s) = konst. (2.90)

Nem elt¶n® n esetén használjuk a (2.76) egyenletet és a p = nT de�níciót, ezekkel az Euler-

egyenlet a fent de�niált sebességmez®nkre így néz ki:

T∂µn+ n∂µT = Tuµu
ν∂νn+ nuµu

ν∂νT. (2.91)

Ide n és T kifejezését a (2.76) és a (2.85) egyenletekb®l behelyettesítve, továbbá V de�nícióját

kihasználva, az alábbi kifejezést kapjuk:[
ν ′(s)

ν(s)
+ ϕ

(
V0

V
ξ(s)

)
ξ′(s)

ξ(s)

]
∂µs = 0, (2.92)

ahol bevezettük az alábbi segédfüggvényt:

ϕ(y) =
yf−1′(y)

f−1(y)
(2.93)

Mivel ∂µs 6= 0, a (2.92) egyenletb®l látható, hogy két egyszer¶ eset adódik: tetsz®leges állapotegyen-

letre (azaz tetsz®leges κ(T ) függvényre, azaz tetsz®leges ϕ(y) függvényre) automatikusan teljesül

az egyenlet, ha ν(s) = ξ(s) = 1. A másik eset a κ = konstans feltétellel adódik, ugyanis láthatólag

ekkor

ϕ(y) =
1

κ
= konst., (2.94)

így tehát (2.92) teljesül, ha ξ = ν−1/κ, ezzel pedig a (2.86) egyenletb®l T = T0 (V0/V )1/κ ν−1(s)

adódik, azaz ugyanaz, mint az eredeti, 2.4. és 2.5. fejezetekben adott megoldásban (a részleteket

lásd az [50] publikációban). Ekkor tehát teljes egészében a [41] hivatkozásban ismertetett megoldást

kapjuk vissza.
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2.6.3. Új megoldások tetsz®leges állapotegyenletre

Az el®z®ekben leírtakat összefoglalva, a relativisztikus hidrodinamika új megoldásait találjuk meg,

tetsz®leges ε = κ(T )p állapotegyenlet esetére. Ha nincs megmaradó n s¶r¶ség, akkor megoldásunk

ebben az alakban áll el® (uµ, σ és T megadásával):

σ = σ0
τ3

0

τ3
, (2.95)

uµ =
xµ

τ
, (2.96)

τ3
0

τ3
= exp

{∫ T

T0

(
κ(β)

β
+

1

κ(β) + 1

dκ(β)

dβ

)
dβ

}
. (2.97)

ahol (2.97) levezethet® a (2.83) és a (2.85) egyenletekb®l.

Ha azonban a nyomás a p = nT összefüggésnek megfelel®en adódik egy megmaradó n s¶r¶ségb®l,

akkor a talált új megoldást uµ, T és n függvényében így adhatjuk meg:

n = n0
τ3

0

τ3
, (2.98)

uµ =
xµ

τ
, (2.99)

τ3
0

τ3
= exp

{∫ T

T0

(
1

β

d

dβ
[κ(β)β]

)
dβ

}
. (2.100)

ahol az utolsó egyenlet ismért a (2.82) és a (2.85) egyenletekb®l adódott. Ez a megoldás a [41]

hivatkozásban de�niált megoldás ν(s) = 1 esetének általánosítása, a [12] hivatkozásban leírt nem-

relativisztikus megoldásnak pedig relativisztikus általánosítása.

Mindkét megoldásban a n0, T0, σ0 mennyiségeket a τ0 sajátid®nél vettük, amely tetsz®legesen

megválasztható. Ha például τ0 a kifagyási id®, akkor T0 a kifagyási h®mérséklet.

Fontos látni, hogy a megmaradó n-t tartalmazó esetben, bizonyos κ(T ) függvényekre a megoldás

nem lesz jól-de�niált. A
d

dT
(κ(T )T ) > 0 (2.101)

feltétel behatárolja az erre az esetre vonatkozó megoldások érvényességét. Amennyiben bizonyos

T tartományban d
dT (κ(T )T ) negatív lesz, a (2.100) implicit alakja nem invertálható, így nem ka-

punk egyértelm¶ (egyérték¶) T (τ) függvényt. Ilyen T tartományok valóban létezhetnek rács-QCD

keretében számolt állapotegyenletekben a kvark-hadron átmenet körüli h®mérsékletnél, ahogy azt

a következ® részben láthatjuk majd. Ennek oka az, hogy a d
dT (κ(T )T ) > 0 feltétel ekvivalens a

∂
∂εT (ε, n) > 0 (konstans n mellett) feltétellel, amely viszont a fajh® pozitív értékét vonja maga

után, ez viszont fázisátmenetkor nem feltétlenül teljesül. Ugyanakkor ebben az esetben is használ-

ható a megmaradó n-et fel nem tételez® megoldás, amelyet a (2.95)�(2.97) egyenletekben láttunk. Ez



2.6. HIDRODINAMIKA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTEGYENLETTEL 39

annál is inkább releváns �zikailag, mivel a fázisátmenetnél p = nT módon használható megmaradó

n léte nem tételezhet® fel.

Röviden lássunk még egy lehet®séget, amikor κ a nyomás függvénye. Ebben az esetben az el®-

z®ekhez hasonló megoldás írható fel:

σ = σ0
τ3

0

τ3
, (2.102)

uµ =
xµ

τ
, (2.103)

τ3
0

τ3
= exp

{∫ p

p0

(
κ(β)

β
+
dκ(β)

dβ

)
dβ

κ(β) + 1

}
. (2.104)

Ha azonban a nyomás a h®mérséklet függvénye, tehát p(T ) módon írható, akkor egy egyszer¶ integ-

ráltranszformációval ebb®l visszakapjuk a korábbi megoldást. Ez az imént leírt új megoldás tehát

akkor használható, ha az állapotegyenlet ε(p) = κ(p)p alakban adott, a h®mérsékletre való utalás

nélkül.

2.6.4. Alkalmazás

A Budapest-Wuppertal csoport nemrégen rács-QCD számítások alapján megadta az er®sen köl-

csönható anyag állapotegyenletét [58]. Itt (a (3.1) egyenletben és a 2. táblázatban) megadják az

energiaimpulzus tenzor nyomának, az I = ε − 3p nyom-anomáliának a h®mérsékletfüggését para-

metrizáció formájában. Ebb®l kiszámítható a nyomás, az energias¶r¶ség és az állapotegyenlet κ

paramétere is. Ezt a számítást elvégeztük, az innen számolt κ(T ) függvény a 2.6. ábrán látható.

Itt láthatólag bizonyos T -k esetén d
dT (κ(T )T ) < 0, így a (2.100) implicit egyenlet nem oldható

meg, azaz nem kapható egyértelm¶ T (τ) függvény. Továbbra is használható azonban a (2.95)�(2.97)

egyenletekben megadott megoldás

Az ebb®l kapott κ(T ) függvényt és az imént ismertetett új hidrodinamikai megoldást felhasz-

nálva kiszámítottuk a t¶zgömb h®mérsékletének id®függését. Az eredmény a 2.7. ábrán látható. A

h®mérséklet láthatólag majdnem a κ = 3 esetnek megfelel® gyorsasággal csökken. Eszerint egy adott

kifagyási h®mérséklet lényegesen nagyobb kezdeti h®mérsékletet jelent, mint a �xált, magasabb κ

(azaz alacsonyabb c2
s) eset alapján hinnénk.

Fixáljuk a kifagyási h®mérsékletet Tf = 170 MeV-ben (és jelöljük most a kifagyási mennyiségeket

az f index segítségével). Ekkor már a 0.3×τf id®pontban (azaz a kifagyási id® 30%-ánál) a kifagyási

h®mérséklet 2.5-3-szorosa érhet® el. Hogy kvantitatív példát adjunk, ha

τf = 8 fm/c és τkezdeti = 1.5 fm/c, akkor (2.105)

Tf = 170 MeV ⇒ Tkezdeti ≈ 550 MeV (2.106)



40 2. FEJEZET. HIDRODINAMIKA

2.6. ábra. Az állapotegyenlet κ paraméterének h®mérsékletfüggése, az [58] hivatkozás alapján szá-

molva. A szürke T tartományban (173 MeV � 230 MeV között) d
dT (κ(T )T ) (piros szaggatott vonal)

negatív lesz, így az entrópias¶r¶séggel adott megoldást használhatjuk.

(és ennél is magasabb, ha τkezdeti kisebb). A [58] hivatkozásban adott állapotegyenlet és jelen

hidrodinamika megoldás tehát egy általános T (τ) függést ad meg. Ha a Tf kifagyási h®mérséklet

ismert, és a kifagyási és kezdeti id®k τf/τkezdeti hányadosa is ismert, akkor könnyen kiszámítható a

kezdeti h®mérséklet.

2.7. Összegzés

A 2.4. fejezetben egy ismert, 1+3 dimenziós, relativisztikus megoldásból kiszámítottuk a hadroni-

kus végállapotot, és összevetettük az ebb®l adódó meg�gyelhet® mennyiségeket az adatokkal. Azt

láttuk, hogy a modell megfelel®en leírja az adatokat. Láttuk ugyanakkor azt is, hogy ez csak a

kifagyáskori állapotot adja meg nekünk, az id®fejl®dés egyetlen pontját tudjuk így rögzíteni, hiszen

a hadronok ekkor keletkeznek. A fotonok viszont folyamatosan keletkeznek, áthatolnak a közegen,

és az id®fejl®dés korai szakaszairól is információt hordoznak. Ezért a 2.5. fejezetben ugyanezen

megoldásból megadtunk egy lehetséges fotonkeletkezési forrásfüggvényt, és kiszámítottuk ebb®l a

termikus fotonok eloszlásait. Ezeket is összevetettük a rendelkezésre álló adatokkal, és azt találtuk,

hogy az adatok nem cáfolják feltételezéseinket. Az összehasonlításból továbbá információt nyer-

tünk az átlagos állapotegyenletre és a kezdeti h®mérsékletre vonatkozóan, amely összhangban volt

másfajta számításokból kapott értékekkel is. Ugyanakkor a jelent®s h®mérsékletbeli változásokon

átmen® anyagban konstans állapotegyenletet feltenni nem feltétlenül realisztikus. Ezért a 2.6. feje-

zetben megvizsgáltuk, hogyan módosulnak a hidrodinamika egyenletei általános, h®mérséklet- vagy
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2.7. ábra. A h®mérséklet T (τ) id®függése (ahol a vízszintes tengelyt a τf kifagyási id®vel, a függ®lege-

set a Tf kifagyási h®mérséklettel normáltuk). A négy vékony piros görbe ezt az id®függést konstans

κ esetére ábrázolja, míg a vastagabb kék görbék a rács-QCD állapotegyenletb®l számolt id®függést

mutatják be. A h®mérséklet itt láthatólag majdnem a κ = 3 esetnek megfelel® gyorsasággal csökken.

nyomásfügg® állapotegyenlet esetén. Több lehetséges egzakt, analitikus megoldást találtunk, ame-

lyekb®l aztán egy rács-QCD-b®l kapott állapotegyenlettel megvizsgáltuk a h®mérséklet id®fejl®dését

is. A következ® feladatok közé tartozik az, hogy ezen megoldásokból további meg�gyelhet® mennyi-

ségeket számoljunk ki, és összevessük azokat az adatokkal.
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3.1. Bevezetés

A Bose-Einstein korrelációs függvények jelent®sége abban áll, hogy azonos bozonok esetén a ré-

szecskekibocsátó forrás térid®beli struktúráját tárják fel számunkra. Erre Robert Hanbury Brown

és Richard Q. Twiss munkája nyomán derült fény [60], akik fotoelektronsokszorózóikat a Szíriusz felé

irányították, és a két helyen beérkez® foton-intenzitás között korrelációt találtak (annak ellenére,

hogy a fotonok fázisát nem vizsgálták). Rájöttek, hogy a korreláció a Szíriusz látszólagos szögát-

mér®jét adja meg. Ezt nevezzük HBT e�ektusnak. A részecske�zika területén Goldhaber és társai

alkalmazták sikerrel ezt a módszert [61], amelynek lényegét a következ®kben bemutatjuk.

A kétrészecske-korrelációs függvények de�níciója az alábbi:

C2(p1, p2) =
N2(p1, p2)

N1(p1)N1(p2)
, (3.1)

ahol p1 és p2 a két részecske impulzusa, N2(p1, p2) a kétrészecske invariáns impulzus eloszlás, míg

N1(p) az egyrészecske invariáns impulzus eloszlás. Ezeket így számíthatjuk ki az S(x, p) forrásfügg-

vény ismeretében:

N1(p) =

∫
S(x, p)|Ψp(x)|2d4x (3.2)

N2(p1, p2) =

∫
S(x1, p1)S(x2, p2)|Ψp1,p2(x1, x2)|2d4x2d

4x1 (3.3)

ahol �gyelembe vettük a Ψp(x) egyrészecske-, és a Ψp1,p2(x1, x2) kétrészecske hullámfüggvényt, mint

s¶r¶ségfüggvényt, hiszen a részecskék észlelése során ezeket is �gyelembe kell venni a keletkezést

leíró forrásfüggvényen túl. Az egyrészecske esetben ennek nincs igazán jelent®sége, ha síkhullámokra

gondolunk, ekkor ugyanis |Ψp(x)| = 1. A kétrészecske hullámfüggvény azonban szimmetrikus kell,

hogy legyen, amennyiben a részecskéink bozonok. Elhanyagolva minden végállapoti kölcsönhatást,

ez így írható fel:

Ψp1,p2(x1, x2) =
1√
2

(
ei(p1x1+p2x2) + ei(p1x2+p2x1)

)
(3.4)

amennyiben a szimmetrizációt is �gyelembe vesszük (a részleteket lásd pl. [62]). A fentieket behe-

lyettesítve ezt kapjuk:

C2(p1, p2) = 1 +
S̃(q, p1)S̃(q, p2)

∗

S̃(0, p1)S̃(0, p2)
∗ (3.5)

ahol q = p1 − p2 a két részecske impulzuskülönbsége, a ∗ a komplex konjugálást jelöli, míg

S̃(q, p) =

∫
S(x, p)eiqxd4x (3.6)
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a forrásfüggvény Fourier-transzformáltja az x→ q változókban. AK = (p1+p2)/2 átlagos impulzust

bevezetve, p1 ≈ p2 ≈ K, azaz q � K esetén1

C2(q,K) = 1 +
|S̃(q,K)|2

|S̃(0,K)|2
. (3.7)

A kés®bbiekben a K függést nem írjuk majd ki, ezzel tulajdonképpen C2(q) = 1 + |S̃(q)|2/|S̃(0)|2.

Eszerint a korrelációs függvény alakjából egy inverz Fourier-transzformáció segítségével lényegében

visszakapható a részecskekeltés forrásfüggvényének térbeli alakja. Ez a HBT módszer lényege, ez

adja jelent®ségét, ugyanis ez az egyetlen módszer, amellyel a forrás térbeli eloszlásáról információ

nyerhet®.

Ha a forrás térbeli alakja Gauss jelleg¶, azaz

S(x, p) ∝ e−
x2

R2 (3.8)

jelleg¶ (ahol az impulzusfüggést az R forrás-szélesség hordozza), akkor a kétrészecske-korrelációs

függvény alakja

C(q) = 1 + e−
1
2
q2R2

(3.9)

lesz, így a korrelációs sugarak tulajdonképpen forrás térbeli méretét adják majd meg 2.

3.1.1. A mag-glória modell

Fontos látni, hogy a részecskéknek egy része nem közvetlenül, a forró kvarkanyag kifagyása során

keletkezik, hanem kés®bb, instabil részecskék bomlásából. Ezt hivatott kezelni a core-halo, vagy

mag-glória modell [62]. Ebben a hadronikus forrásfüggvényt két részre osztjuk: a közvetlenül keltett

(primordiális, direkt) részecskék (és esetleg a nagyon rövid élettartamú rezonanciák bomlástermé-

kei) által alkotott magra, illetve a hosszabb élettartamú rezonanciák bomlástermékei által alkotott

glóriára. Míg a mag 10 femtométer alatti mérettartományú, addig a glóriában keletkez® pionok

például η, η′ vagy K0
S bomlásaiban jönnek létre, több száz vagy több ezer femtométerre a t¶zgömb

középpontjától. A forrásfüggvény ezen része a Fourier-transzformáció miatt a korrelációs függvény

kis impulzusnál vett tartományához ad járulékot hiszen a transzformáció során nagy q kis x-nek

felel meg). Ugyanakkor a detektorunk felbontása véges, azaz az egymáshoz nagyon közeli részecskék

1A kísérleti adatokat általában így adják meg, azaz megmérik a C2(q) korrelációs függvényt tipikusan 0.0 − 0.2

GeV/c2 között, 0.5 GeV/c2 átlagos impulzusú pionokra.
2Egy példán keresztül lásd ezt a 2.4.2. fejezetben, itt azonban a forrás tágulását is �gyelembe kell venni, így a

geometriai méreteken túl további tagok jelennek meg a korrelációs sugarakra vonatkozó formulákban.
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3.1. ábra. Keskeny magból és kiterjedt glóriából álló forráshoz tartozó korrelációs függvény. A széles

glória keskeny csúcsot eredményez a korrelációs függvényen, ezt azonban a véges kísérleti felbontás

miatt nem látjuk. A kísérleti korrelációs függvény 2 helyett 1 + λ értékhez tart.

(amelyeknek az impulzusa szinte megegyezik) nem különböztethet®ek meg kísérletileg. Ez azt je-

lenti, hogy bizonyos impulzuskülönbség alatt nem látható a forrásunk, így a forrás nagy méreteknél

mutatott viselkedése lesz el®ttünk tulajdonképpen rejtve.

Ezt kvantitatíven úgy fejezhetjük ki, hogy bevezetünk egy Sm(q,K) részt a magra, és egy

Sg(q,K)-t a glóriára. Ekkor S = Sm + Sh, azaz

S̃(q,K) = S̃m(q,K) + S̃g(q,K) (3.10)

Ugyanakkor a nagy (legalább 50 fm) szélesség¶ Sg keskeny S̃g-t eredményez, ennek szélessége ekkor

maximum 4 MeV lesz. Azaz mérhet® q értékekre (ahol |q| legalább néhány MeV) S̃g(q,K) = 0

azaz itt S̃(q,K) = S̃m(q,K). Miután bármely függvényre f̃(0) =
∫
f , így ha a magban keletkez®

részecskék teljes száma Nm, míg a glóriában Ng, akkor q = 0 esetén

S̃(0,K) = Nm +Nh, S̃m(0,K) = Nm, S̃g(0,K) = Ng. (3.11)

Innen végül kicsi, de még mérhet® q esetére (a K függést lehagyva):

C2(q) = 1 + λ
|S̃m(q)|

2

|S̃m(0)|
2 (3.12)

ahol a λ paraméter de�níciója

√
λ =

Nm

Ng +Nm
(3.13)

Míg a teljes korrelációs függvény q = 0 esetén a 2 értéket veszi fel, a mérhet® q tartományban

viszont (lásd 3.1. ábra):

C2(q → 0) = 1 + λ (3.14)
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3.1.2. A Coulomb-kölcsönhatás szerepe

A fentiek jól m¶ködnének semleges pionokra vagy fotonokra például, ugyanakkor ezek közül nagyon

nehezen választhatóak szét a közvetlenül és a bomlásokból keletkez®ek. Többnyire töltött pionok

korrelációs függvényeit vizsgáljuk ebb®l a célból. Ekkor azonban a HBT e�ektuson kívül a Coulomb-

kölcsönhatás is szerepet játszik a végállapotban: a töltött részecskék kétrészecske-hullámfüggvénye

valójában a Coulomb-potenciállal kiegészített Schrödinger-egyenletet kell, hogy megoldja. Vegyük

ezt most ismertnek, és jelöljük ΦC
q (r)-vel, tudva, hogy ez csak a két részecske helyének és impulzu-

sának különbségét®l függ. Konkrét alakja adott pl. a [63] publikációban:

ΦC
q (r) = e−πη/2Γ(1 + iη)eiqr cosφF [−iη, 1; iqr(1− cosφ)], (3.15)

ahol F [a, b;x] a kon�uens hipergeometrikus függvény, η = αm/q a Coulomb (Sommerfeld) paramé-

ter (m tömeg¶ részecskére, α �nomszerkezeti állandóval), q az impulzuskülönbség, r a két részecskét

összeköt® vektor (pontosabban itt ennek nagysága), és φ az ezek által bezárt szög.

Miután a kétrészecske hullámfüggvény csak az r = r1− r2 változótól függ, így a ρ = (r1 + r2)/2

változóra vett integrálást elvégezhetjük. Ezzel a �valódi� korrelációs függvény az alábbi alakot ölti:

C(q) =

∫
S12(r)|ΦC

q (r)|2d3r∫
S12(r)d3r

(3.16)

ahol bevezettük az

S12(r) =

∫
d3ρS

(
ρ+

r

2

)
S
(
ρ− r

2

)
(3.17)

jelölést, és elvégeztük az r1 = ρ+r/2, r2 = ρ−r/2 helyettesítést. Például Gauss-alakú forrás esetén

az S12(r) = S(r/
√

2) összefüggésre jutunk ezzel.

A �tiszta� Bose-Einstein korrelációs függvény, amely már közvetlenül a forrás méretére utal,

ugyanakkor így számolható

C0(q) =

∫
S12(r)|Φ0

q(r)|2d3r∫
S12(r)d3r

(3.18)

ahol Φ0
q(r) a korábban is említett síkhullámot jelöli. Ezzel kifejezve tulajdonképpen

C(q) =

∫
S12(r)|ΦC

q (r)|2d3r∫
S12(r)|Φ0

q(r)|2d3r
× C0(q). (3.19)

azaz a Coulomb-hatást egy korrekciós faktor formájában kapjuk meg:

KCoulomb(q) =

∫
S12(r)|ΦC

q (r)|2d3r∫
S12(r)|Φ0

q(r)|2d3r
. (3.20)

A kísérleti korrelációs függvényeket tehát ezzel elosztva vizsgálhatjuk, hogy kizárólag a Bose-Einstein

hatásból fakadó jelenségeket �gyelhessük meg rajtuk.
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3.2. Korrelációs sugarak a Buda-Lund modellben

3.2.1. Az azimut aszimmetria megjelenési formái

A nem centrális nagyenergiás nehézion-ütközésekben történ® részecskekeletkezés térid®beli elosz-

lásából értékes információt nyerhetünk az ütközés dinamikájára vonatkozólag. A hadroneloszlások

azimut aszimmetriája, avagy az elliptikus folyás az ütközésekben keletkez® anyag termalizációjára

és közel tökéletes folyadékdinamikája kérdésében nyert tudásunk egyik sarokköve [64]. A korrelációs

sugarak azimut szögt®l való függése nem centrális ütközésekben a reakciósíkra mer®leges irányban

megnyúlt t¶zgömbre utal [65]. A rendszer eredetileg is ebben az irányban nyúlt meg (lásd 1.5.

ábra), így ez a meg�gyelés a rendszer élettartamának fels® korlátját adja (hosszú id® elteltével a

jobban összenyomott irányban a nagyobb nyomás következtében fellép® nagyobb tágulási sebesség

megfordítaná az aszimmetriát), és korai, hirtelen kifagyást jósol [66].

A fenti jelenségekben keveredik a t¶zgömb térbeli aszimmetriája és a sebességtér (illetve az ebb®l

adódó impulzuseloszlás) azimut szögbeli aszimmetriája. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk elválaszta-

ni egymástól ezt a két aszimmetriát, és ®ket az adatokból külön-külön meghatározni. Ezt egy modell

keretében tehetjük meg, és jelen fejezetben erre a Buda-Lund hidrodinamikai modellt [53] használ-

juk, a [45] publikáció számításainak megfelel®en. A modell tulajdonképpen a hadronikus végállapot

egzakt, analitikus hidrodinamikai megoldásokkal [12, 37, 41, 67, 68] alátámasztott parametrizációját

adja meg.

3.2.2. A Buda-Lund modell

A Buda-Lund modell alapját az el®z®, 2. fejezetben részletezett hidrodinamika adja, annak különféle

ismert egzakt, analitikus megoldásai [12,37,41,67,68] alapján írja fel az energias¶r¶ség, h®mérsék-

let, száms¶r¶ség vagy entrópias¶r¶ség, illetve a sebességtér térid®beli alakját, de csak a kifagyási

hiperfelületeken. A modell alapját a [53,69] publikációk jelentik (el®bbi a nemrelativisztikus, utóbbi

a relativisztikus verzió). A modell sikerrel írja le a BRAHMS, PHENIX, PHOBOS és STAR azono-

sított részecskékre vonatkozó méréseit, pontosabban az impulzuseloszlásokat, korrelációs sugarakat,

longitudinális rapiditáseloszlást, és elliptikus folyást,
√
sNN = 130 GeV [70] és

√
sNN = 200 GeV [71]

energiájú Au+Au, illetve
√
s = 200-es p+p ütközésekben is [72]. Egyezést mutat továbbá a CERN

SPS Pb+Pb adataiban mért meg�gyelhet® mennyiségekkel is [73], ahogy a h + p reakciók ered-

ményeit is leírja [62, 74]. Látható tehát, hogy a hadronikus végállapotot sikerrel modellezi, S(x, p)

emissziós függvénye (más néven forrásfüggvénye) segítségével.

A Buda-Lund modell emissziós függvénye hidrodinamikailag táguló t¶zgömböt ír le, amelyet
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hosszú élettartamú rezonanciák alkotta glória vesz körül [75]. Az emissziós függvény integráljait

nyeregponti közelítésben végezhetjük el, hasonlóan az el®z® bekezdésben idézett hivatkozásokhoz.

A bonyolultabb megközelítésben kett®s forrást és nem-gaussi viselkedést teszünk fel, kiváltképp a

longitudinális irányban [62]. Ugyanakkor, egyszeres nyeregpont esetén, Gauss-közelítésben a Buda-

Lund emissziós függvény alakja az alábbi:

S(x, k)d4x =
g

(2π)3

pµuµ(xf )H(τf )

B(xf , p) + sq
exp

[
−R−2

µν (x− xf )µ(x− xf )ν
]
d4x,

ahol g a spin-degenerációs faktor (g = 1 pszeudoskalár mezonokra, g = 2 feles spin¶ barionokra),

B(x, p) a fázistérbeli inverz Boltzmann-eloszlás, az sq tagot a kvantumstatisztika határozza meg

(sq = 0, −1 illetve +1 Boltzmann-, Bose-Einstein- illetve Fermi-Dirac statisztikára). A maximális

emisszió térid®beli helyét az xf négyesvektor jelöli. A részecskekeltés (emisszió) id®beli eloszlását

H(τ) írja le, továbbá

R−2
µν = ∂µ∂ν(− ln(S0))(xf , p), (3.21)

az emissziós függvény inverz szélességeinek mátrixa, ahol bevezettük S0-t, azaz S(x, p) �lényeges�

részét:

S0(x, p) =
H(τ)

B(x, p) + sq
. (3.22)

Relativisztikus, hidrodinamikailag táguló rendszerre a Boltzmann-eloszlás alakja:

B(x, p) = exp

(
p · u(x)

T (x)
− µ(x)

T (x)

)
. (3.23)

Az uµ(x) négyessebesség, µ(x) kémiai potenciál és a T (x) h®mérséklet alakjára a [37,41,67] relativisz-

tikus és a [76�79] nemrelativisztikus megoldások alapján adunk feltevéseket. Az alábbi skálaváltozót

használjuk

s =
r2
x

X2
+
r2
y

Y 2
+
r2
z

Z2
. (3.24)

Itt rx,y,z a térbeli koordináták (rz a tengely irányába mutat, rx és ry a transzverz síkot adják

meg, és rx van a reakciósíkban, míg ry arra mer®leges), és X,Y, Z a skálázást biztosító ellipszoid

nagytengelyei a kifagyáskor. A négyessebességre az alábbi alakot tesszük fel

u(x) = (γ, rx
Ẋ

X
, ry

Ẏ

Y
, rz

Ż

Z
), (3.25)

ahol Ẋ, Ẏ , Ż a kifagyáskori tágulási sebességek, és γ biztosítja, ogy uµuµ = 1 teljesüljön. A fuga-

citásra olyan alakot teszünk fel, hogy az visszaadja az n(x)-re a [12, 76, 77] megoldásokban kapott

Gauss-alakot:

µ(x)

T (x)
=
µ0

T0
− s, (3.26)
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Feltesszük, hogy a h®mérséklet térid®beli eloszlása is a fenti megoldások alakjához hasonló (ld.

b®vebben [69,80]):

1

T (x)
=

1

T0

(
1 +

T0 − Ts
Ts

s

)(
1 +

T0 − Te
Te

(τ − τf )2

2∆τ2

)
, (3.27)

ahol T0 és Ts a h®mérséklet a középpontban illetve a felületen a τf kifagyási id®pontban, míg Te a

részecskekeletkezés nagy részének eltelte utáni lecsökkent h®mérséklet (szintén a középpontban). A

hirtelen kifagyás itt Te = T0 és ∆τ → 0 módon adható meg. Kényelmi szempontból bevezetjük a

következ® mennyiségeket

a2 =
T0 − Ts
Ts

=

〈
∆T

T

〉
⊥
, (3.28)

d2 =
T0 − Te
Te

=

〈
∆T

T

〉
τ

. (3.29)

A részecskekeltés id®függésére (H(τ)) egy keskeny Gauss-alakot teszünk fel, amely ∆τ → 0

esetén egy τf -re centrált Dirac-deltát ad meg:

H(τ) =
1√

2π∆τ2
exp

(
−

(τ − τf )2

2∆τ2

)
, (3.30)

ahol tehát ∆τ a részecskekeltés sajátid®beli hossza.

Vizsgálatainkat innen mid-rapiditásnál végezzünk, azaz pz � pt esetére (másképpen a y ≈ 0

feltétel mellett). A fenti de�níciókkal a Boltzmann-faktor így néz ki:

B(xf , p) = exp

(
p2
x

2mtTx
+

p2
y

2mtTy
− p2

t

2mtT0
+
mt

T0
− µ0

T0

)
, (3.31)

ahol mt =
√
p2
t +m2 a transzverz tömeg, és az irányfügg® meredekségi paraméterek pedig:

Tx = T0 +mt Ẋ
2 T0

T0 +mta2
, (3.32)

Ty = T0 +mt Ẏ
2 T0

T0 +mta2
. (3.33)

3.2.3. Elliptikus folyás a Buda-Lund modellb®l

Az elliptikus folyásra az alábbi egyszer¶ eredmény jön ki, amelyet hidrodinamikai megoldások is

alátámasztanak [12,47,53] (illetve a (2.43) egyenletben is ugyanez adódott):

v2 =
I1(w)

I0(w)
, (3.34)

ahol In itt is a másodfajú módosított Bessel-függvényeket jelöli. Ezek argumentuma a

w =
p2
t

4mt

(
1

Ty
− 1

Tx

)
. (3.35)
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változó, amelyet így is írhatunk:

w = EK
ε

Teff
, (3.36)

ahol EK a transzverz kinetikus energia egyfajta relativisztikus általánosítása:

EK =
p2
t

2mt
, (3.37)

és bevezettük a Teff e�ektív h®mérsékletet, amely a pt spektrum inverz logaritmikus meredekségét

adja meg:

1

Teff
=

1

2

(
1

Tx
+

1

Ty

)
, (3.38)

és az impulzustérbeli excentricitást:

ε =
Tx − Ty
Tx + Ty

. (3.39)

Ha nincsen h®mérsékleti gradiens (a2 = 0), akkor ennek egyszer¶bb verziója (lásd [12,53,54]):

ε =
Ẋ2 − Ẏ 2

Ẋ2 + Ẏ 2 + 2T0/mt

. (3.40)

Ezek alapján a Buda-Lund modell az elliptikus folyás univerzális skálázását jelezte el®re [54, 81,

82]. Eszerint, ha a v2 mért értéke nem függ külön az impulzustól, rapiditástól, részecsketömegt®l,

ütközési energiától, centralitástól, csak a w skálaváltozón keresztül. Ennek vezet® rend¶ közelítése

megtehet® EK ≈ mt − m szerint, amely változó szerinti skálázás a PHENIX adataiban szintén

megjelenik [18,83].

Általánosságban a hadronspektrumok azimut anizotrópiáját a tágulási sebesség abszolút értéke

és irányítása is befolyásolja, amely tulajdonképpen úgy jelenik meg, hogy v2-t a térbeli és a folyási

aszimmetria is befolyásolja [84]. A Buda-Lund modellb®l kapott v2-ben azonban (ld. (3.34)�(3.40))

a térbeli anizotrópia nem játszik szerepet: a (3.34) csak az Ẋ és Ẏ tágulási sebességekt®l függ

(a Tx és Ty meredekségi paramétereken keresztül), az X és Y térbeli méretekt®l nem. Ebben a

modellben tehát v2 = 0, amennyiben a kifagyáskor Ẋ = Ẏ 3. Ebben az értelemben azt mondhatjuk,

hogy a Buda-Lund modellben v2-t a reakciósíkbeli (Ẋ) és az arra mer®leges (Ẏ ) tágulási sebesség

különbsége határozza meg.

Hogy a korábbi modellekb®l [65, 84] kapott eredményekkel a jelenlegieket könnyen összevessük,

bevezetjük a ρ0 és ρ2 mennyiségeket:

Ẋ = ρ0(1 + ρ2), Ẏ = ρ0(1− ρ2), azaz (3.41)

ρ0 =
1

2

(
Ẋ + Ẏ

)
, ρ2 =

Ẋ − Ẏ
Ẋ + Ẏ

. (3.42)

3Természetesen a dinamika szerint ha X = Y , akkor Ẋ = Ẏ , de egy id®pillanatra (a kifagyáskor például) az

X 6= Y és Ẋ = Ẏ helyzet is el®állhat.
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3.2. ábra. A v2 szintvonalai pionok esetén, ρ2 és a függvényében. A szomszédos vonalak közötti

növekmény 0.05, míg a vastag vonal a v2 = 0 esetet jelöli. Az elliptikus folyás el®jele megegyezik ρ2

el®jelével. A jobb oldali ábrán pt = 0.5 GeV/c, míg bal oldalon pt = 1.0 GeV/c. A többi használt

paramétert az adatok alapján választottuk (ld. 3.2.5. fejezet): T0 = 163 MeV, ρ0 = 0.61.

A Buda-Lund modellben v2 a (3.28) egyenletben de�niált a h®mérsékleti gradienst®l is függ. Ez

tulajdonképpen a Tx és Ty közötti különbséget �moderálja�, és megnöveli v2 értékét �x ρ2 mellett.

Az elliptikus folyás ρ2 és a paraméterekt®l való függését a 3.2. ábrán mutatjuk be.

3.2.4. A korrelációs sugarak szögfüggése

A kétrészecske Bose-Einstein korrelációs függvény (ahogy a 3.1. fejezetben láthattuk) a forrásfügg-

vényb®l számolható. A táguló ellipszoid tengelyei által kijelölt koordináta-rendszerben számolva, a

Buda-Lund modellb®l (ld. (3.21)) az eredmény az alábbi:

C(q) = 1 + λe−q
2
0∆τ2

∗−q2
xR

2
∗,x−q2

yR
2
∗,y−q2

zR
2
∗,z (3.43)

ahol λ a szokásos mag-glória paraméter, q = p1 − p2, és

1

∆τ2
∗

=
1

∆τ2
+
mt

T0

d2

τ2
0

, (3.44)

R2
∗,x =X2

(
1 +

(
a2 + Ẋ2

) mt

T0

)−1

, (3.45)

R2
∗,y =Y 2

(
1 +

(
a2 + Ẏ 2

) mt

T0

)−1

, (3.46)

R2
∗,z =Z2

(
1 +

(
a2 + Ż2

) mt

T0

)−1

. (3.47)

A p2
1 = p2

2 = m2 tömeghéjfeltételb®l

q0 = βxqx + βyqy + βzqz (3.48)
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ahol β = K/K0 = (p1 + p2)/(E1 + E2). Ezzel (3.43) így módosul:

C(q) = 1 + λ exp

− ∑
i,j=x,y,z

R2
ijqiqj

 (3.49)

a korrelációs, avagy HBT sugarak pedig ezek lesznek:

R2
ii = R2

∗,i + β2
i ∆τ2

∗ , ahol i = x, y, z, és (3.50)

R2
ij = βiβj∆τ

2
∗ , ahol i, j = x, y, z. (3.51)

Ezek a sugarak a táguló ellipszoid által de�niált koordináta-rendszerben adottak. Általában ezt a

Bertsch-Pratt koordináta-rendszerben [56] szokás megadni, ahogy azt a 2.4.2. fejezetben is tettük.

Itt out a pár átlagos transzverz impulzusának iránya, long a longitudinális (z) irány, míg side

mindkett®re mer®leges. A korrelációs függvény ebben a koordináta-rendszerben:

C(q) = 1 + λe−q
2
oR

2
o−q2

sR
2
s−q2

l R
2
l−2(qoqsR2

os+qoqlR
2
ol+qsqlR

2
sl) . (3.52)

A longitudinálisan együtt-mozgó rendszerben (ahol βl = 0) a HBT sugarak így adódnak:

R2
o = R2

∗,x cos2 ϕ+R2
∗,y sin2 ϕ+ β2

o∆τ2
∗ (3.53)

R2
s = R2

∗,x sin2 ϕ+R2
∗,y cos2 ϕ, (3.54)

R2
l = R2

∗,z (3.55)

R2
os =

R2
∗,y −R2

∗,x
2

sin(2ϕ) , R2
ol = 0 , R2

sl = 0 (3.56)

Kényelmes a korrelációs sugarakat Fourier-sorba fejteni a ϕ azimut szög szerint [85,86]. Itt ez külö-

nösen egyszer¶, hiszen csak nulladik és másodrend¶ tagok jelennek meg, tehát a sugarak kifejezése

R2 = R2
0 +R2

2 cos(2φ) módon írható fel, ezekkel az együtthatókkal:

R2
o,0 =

R2
∗,x +R2

∗,y
2

+ β2
o∆τ2

∗ R2
o,2 =

R2
∗,x −R2

∗,y
2

(3.57)

R2
s,0 =

R2
∗,x +R2

∗,y
2

R2
s,2 =

R2
∗,y −R2

∗,x
2

(3.58)

R2
l,0 = R2

∗,z R2
l,2 = 0 (3.59)

A korrelációs sugarak azimut szögt®l való függését a fentiek alapján R2
∗,x és R2

∗,y különböz®-

sége hordozza. A (3.45) és a (3.46) egyenletek alapján ezt a t¶zgömb térbeli deformációja (azaz

X 6= Y ), de a tágulási sebességtér aszimmetriája (azaz Ẋ 6= Ẏ ) is magyarázhatja. A két jelenség

együttes hatását korábban is tanulmányozták már [84]. Hogy a jelen fejezetbeli eredmények ezzel
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3.3. ábra. Az R2
s,2/R

2
s,0 mennyiség szintvonalai as és ρ2 függvényében, a = 0 mellett. A további

paraméterek T0 = 163 MeV és ρ0 = 0.61 (ld. 3.2.5. fejezet). A kontúrvonalak közötti növekmény

0.1, a vastag vonal pedig R2
s,2/R

2
s,0 = 0-t jelöli. Az átlagos Kt impulzus 0.2 GeV (bal ábra) illetve

0.5 GeV (jobb ábra).

összehasonlíthatóak legyenek, a transzverz méretekre bevezetjük az R átlagos transzverz méretet és

a transzverz síkbeli as aszimmetriát:

X = asR , Y =
R

as
, (3.60)

(az itteni as a [84] cikkben a-val jelölt mennyiség). Ezek a (3.42) egyenletben de�niált átlagos

sebesség és sebesség-aszimmetria térbeli megfelel®i.

Az oszcilláció nagysága nyilvánvalóan a t¶zgömb abszolút méretével skáláz. Hogy ett®l a hatástól

eltekinthessünk, a R2
s,2/R

2
s,0 módon de�niált normált oszcillációs amplitúdót vettük �gyelembe. Ez

a hányados a (3.60) egyenletben de�niált átlagos mérett®l) nem függ. A 3.3 ábrán láthatjuk ezt az

oszcillációs amplitúdót as és ρ2 függvényében. A térbeli és sebességbeli aszimmetria korrelációja jól

látható: ugyanazt az oszcillációt különféle érték-párokkal is megkaphatjuk. A Buda-Lund modellben

lényegesen er®sebb a ρ2 sebességbeli anizotrópiától való függés, mint más modellekben [65,84].

A Buda-Lund modellben van egy másik, az oszcillációt befolyásoló paraméter is, az a h®mér-

sékleti gradiens, amit (3.28) de�niál. Az ett®l és as-t®l való függést a 3.4. ábrán láthatjuk. ρ2 = 0.3

értéke mellett. Ekkor növekv® a elmossa a ρ2-t®l való függést.

3.2.5. Az adatokkal való összevetés

Ebben a fejezetben összevetjük a Buda-Lund modell fenti eredményeit az e�ektív h®mérsékletekre,

v2-re és a HBT sugarakra vonatkozó adatokkal.
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3.4. ábra. Az R2
s,2/R

2
s,0 mennyiség szintvonalai as és a függvényében, ρ0 = 0.3 mellett. A további

paraméterek T0 = 163 MeV és ρ0 = 0.61 (ld. 3.2.5. fejezet). A kontúrvonalak közötti növekmény

0.1, a vastag vonal pedig R2
s,2/R

2
s,0 = 0-t jelöli. Az átlagos Kt impulzus 0.2 GeV (bal ábra) illetve

0.5 GeV (jobb ábra).

A PHENIX azonosított spektrumaiból [11] a PHENIX analíziséhez hasonlóan megkaptuk az

e�ektív h®mérsékleteket: a d2n
(2πmtdmtdy) adatokra a

A
2πTeff(Teff+m) exp(−mt−m

Teff
) függvényt illesztettük

a 0.2 GeV < mt−m < 1 GeV tartományon (pionokra), illetve a 0.1 GeV < mt−m < tartományon

kaonokra és protonokra. Az illesztéseket és a kapott e�ektív h®mérsékleteket a 3.5. ábra mutatja.

Második lépésben a Buda-Lund modell a (3.34), (3.35), (3.38), (3.45) és (3.46) egyenletekben

adott formuláit összevetjük a STAR szögfügg® HBT sugaraival [87], az PHENIX adataiból [11] fent

meghatározott e�ektív h®mérsékletek tömegfüggésével, és a STAR v2 adataival [88]. Ezen eljárás

során az illesztési paraméterek T0, X, Y , ρ0, ρ2 és a lesznek, míg R∗,x and R∗,y (3.57)-(3.58) alapján

adott. Az illesztés során az alábbi paramétereket kaptuk: T0 = 163 MeV, ρ0 = 0.61, ρ2 = 0.17,

X2 = 33.5 fm2, Y 2 = 33.9 fm2 és a2 = 0.16. Az illesztést magát lásd a 3.6. ábrán.

Az eredmények arra utalnak, hogy a jelen fejezetben bemutatott kifejezések ésszer¶ek, illetve

felhasználhatóak a RHIC Au+Au ütközéseiben mért hadron adatok leírására. A modellb®l kapott

egyenleteket azonban a [89] publikációban közvetlenül is összevetettük a RHIC adataival. A részle-

teket itt nem mutatom be, az adatokat és az illesztett görbéket azonban a 3.7. ábrán igen.

3.2.6. Kaonpárok korrelációi

Fontos és érdekes kérdés, hogy a fentiekben is vizsgált pion-korrelációkkal összehasonlítva a kaon-

párok korrelációi milyen viselkedést mutatnak. Ezek transzverz impulzustól való függését megmérte

a PHENIX kísérlet [24], így hát a fentiekb®l kapott értékeket ezzel összevethetjük. A fentiekben

bemutattuk a Buda-Lund modellb®l kapott korrelációs sugarakat, lásd a (3.53)-(3.55) egyenlete-
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Részecske m (MeV) Teff (MeV)

π+ 139 210.2 ± 0.8

K+ 494 284.4 ± 2.2

p 938 414.8 ± 7.5

π− 139 211.9 ± 0.7

K− 494 278.1 ± 2.2

p 938 434.7 ± 8.6

3.5. ábra. A PHENIX 20-30%-os centralitású
√
sNN = 200 GeV Au+Au adatainak illesztés és az

abból kapott paraméterek.

3.6. ábra. A bal oldali ábrán a PHENIX spektrum adataiból [11] kapott e�ektív h®mérsékletek

láthatóak, középen a STAR v2 adatai [88], míg jobb oldalon a STAR szögfügg® HBT adataiból [87]

(3.57)-(3.58) alapján kapott R2
∗,x és R2

∗,y értékek, mindegyik 20-30% centralitású
√
sNN = 200GeV

Au+Au ütközésekben mérve. Ezekkel vetettük össze a Buda-Lund modell (3.34), (3.35), (3.38),

(3.45) és (3.46) kifejezéseit, és a T0 = 163 MeV, ρ0 = 0.61, ρ2 = 0.17, X2 = 33.5 fm2, Y 2 = 33.9

fm2, és a2 = 0.16 paramétereket kaptuk.
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3.7. ábra. A [89] publikációban elvégeztük a korrelációs sugarak fenti formulákkal való közvetlen

illesztését is, ennek eredményét foglalja össze ez az ábra. Az illesztés eredményeir®l lásd a [89]

publikációt.

3.8. ábra. HBT sugarak a relativisztikus Buda-Lund modellb®l, a PHENIX pion [24] és kaon [90]

korrelációs sugaraival összevetve. Láthatólag a sugarak lényegében csak az mt transzverz tömegt®l

függenek, erre vonatkozik a Buda-Lund skálagörbe, amely a részecsketípustól független.
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ket. Ezek mutatják a sugarak szögfüggését. A szögre átlagolt sugarak pedig a Bertsch�Pratt-féle

out-side-long koordináta-rendszerben ennek adódnak:

R2
out =

R2
∗,x +R2

∗,y
2

+ β2∆τ2
∗ , (3.61)

R2
side =

R2
∗,x +R2

∗,y
2

, (3.62)

R2
long = R2

∗,z. (3.63)

Ezeket a [71,91] hivatkozásokban a PHENIX pion-korrelációs adataihoz illesztettük [24]. Figyelembe

véve, hogy a fenti formulák szerint a korrelációs sugarak a részecsketípustól csak az mt =
√
m2 + p2

t

transzverz tömegen keresztül függenek, el®rejelzést tettünk [92] arra, hogy a kaon-korrelációkban

mért sugarak a pionokéval azonos görbére esnek (lásd [92] 1. ábrája). Azóta azonban a PHENIX

megmérte [90] a kaonok korrelációs sugarait is, így az el®rejelzésünket összevethetjük ezzel. A 3.8.

ábrán látható, hogy az el®rejelzés helyesnek bizonyult.

3.3. A királis szimmetria és a HBT e�ektus

3.3.1. Bevezetés

Ahogy azt az 1. fejezetekben tárgyaltuk, a RHIC atommag-ütközéseiben létrejöv® er®sen kölcsönható

kvarkanyag kezdeti h®mérséklete igen magas értékeket ér el, 300-600 MeV körül is lehet, és innen

h¶l le 170 MeV környékére, ahol már a hadronok létrejönnek bel®le. Ilyen magas h®mérsékleten a

QCD egyes sérült szimmetriái részlegesen helyreállhatnak.

Három kvarkot tartalmazó QCD-ben a kvarkok között értelmezzük az UL(3) × UR(3) királis

szimmetriát (amelyet külön veszünk �gyelembe a jobbkezes és a balkezes ábrázolásban lév® részecs-

kékre). A csoportelmélet szerint U(3) = SU(3)×U(1), így ezt a királis szimmetriát tulajdonképpen

SUL(3)×SUR(3)×UA(1)×UV (1) módon írhatjuk, ahol az U(1) csoportok esetében a jobb- és bal-

kezes esetr®l áttértünk a vektor és axiálvektor esetekre. Ebb®l SUL(3)× SUR(3) az íz-szimmetria,

amely spontán sérül az SUV (3) csoportra. Ezen szimmetria-sértés során nyolc alacsony tömeg¶

Goldstone-bozon keletkezik, amelyet a nyolc pszeudoskalár mezonnal azonosítunk (π±,0, K±, K0,

K0 és az η részecske). Az UV (1) szimmetria a barionszám-megmaradásért felel, míg az UA(1) szim-

metria spontán sérül, de a kilencedik Goldstone-bozont nem tudjuk beazonosítani (a pszeudoskalár

nonett kilencedik tagja, az η′ ugyanis kétszer nehezebb a többi nyolcnál). Ezt a problémát oldja fel

az Adler-Bell-Jackiw anomália: az UA(1) szimmetria expliciten sérül, a QCD topológiailag külön-

böz® vákuum-állapotai között alagúte�ektussal átmenetet képz® instantonok miatt [93]. Így tehát

egy nehéz mezon jelenik meg, amelyet immár azonosíthatunk az η′-vel, amelynek tömege 958 MeV.
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Ugyanakkor magas h®mérséklet esetén, ha a királis szimmetria (és ezen belül az UA(1)) részlege-

sen helyreáll, az η′ tömege jelent®sen csökkenhet [94�96]. Fontos részlet, hogy ez akkor következhet

be, ha a szimmetria még mindig részlegesen fennáll a hadronok keletkezésekor, amikor az η′ létrejön.

Ez azt jelenti, hogy a kvark-hadron fázisátmenet a királis fázisátmenet el®tt kell, hogy bekövetkez-

zen. Rács-QCD számítások szerint úgy t¶nik, hogy ez a feltételezés helyes [31].

3.3.2. Az η′ tömegmódosulásának hatása

Ahogy fent láttuk, a királis szimmetria helyreállhat a forró kvarkanyagban, és így a keletkez® η′ me-

zonok tömege alacsonyabb lehet, mint az eredeti 958 MeV-es értéke. A mezonok keletkezési rátája

azonban exponenciálisan n® a tömeg csökkenésével [20], ezért eredetileg kb. két nagyságrenddel keve-

sebb η′ keletkezik, mint pion. Ha viszont az η′ tömege lecsökken, lényegesen gyakrabban keletkezhet

ez a részecske. Az η′ részecskék számának változása így adható meg [96]:

N∗η′

Nη′
=

(
m∗η′

mη′

)1−d/2

e−
mη′−m

∗
η′

T (3.64)

amennyiben az η′ tömege, mη′ , lecsökken m∗η′ értékre. Itt T a közeg h®mérséklete az η′ mezonok

keletkezésekor, míg d a tágulás e�ektív dimenziója.

A kvarkanyag az ütközés után kb. 1 fm/c id®vel termalizálódik, ezután pedig 6-10 fm/c ideig

tágul és h¶l (lásd 1.3. ábra), amíg el nem éri a kvark-hadron átmenet 150-170 MeV [31] körüli

h®mérsékletét. Ekkor hadrongáz jön létre, a hadronok pedig egy id® után szabadon áramlanak

detektoraink felé. Néhányuk azonban útja során elbomlik, ezek közé tartozik az η′ mezon is, melynek

átlagos élettartama 1000 fm/c. Ezen élettartam során a hadronikus anyag szabad áramlásba megy

át, megtörténik a királis átmenet, azaz az alacsony tömeggel keletkezett η′ újra tömeget nyer, az

impulzusa rovására:

m∗η′
2 + p∗η′

2 = mη′
2 + pη′

2 (3.65)

ahol a csillagozott mennyiségek az η′ közegbeli jellemz®i, míg a többi a vákuumban adja meg a

tulajdonságait. Eszerint a vákuumbeli η′ igen alacsony impulzussal rendelkezik majd.

Az η′ bomlása is csak akkor következik be, ha már visszanyerte az eredeti tömegét. Az egyik

fontos bomlási csatorna az, ahol az η′ két leptonra bomlik: η′ → l+ + l−. Ezt a csatornát részletesen

vizsgálták [97,98], és az derült ki, hogy éppen az η′ tömegénél jelenik meg egy jelent®s, megmagya-

rázatlan többlet a dilepton spektrumokban. Az η′ másik fontos bomlása során egy η részecskébe és

két pionba bomlik, majd az η három további pionba bomlik tovább:

η′ → η + π+ + π− →
(
π+ + π− + π0

)
+ π+ + π− (3.66)
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Ezen bomlási lánc valószín¶sége összességében 10% [99]. A keletkez® öt pion átlagos impulzusa

viszont igen alacsony, 0.14 GeV körüli [100]. Így tehát a lecsökkent tömege miatt megnövekedett

számban keletkez® η′ részecskék miatt jelent®sen több, alacsony impulzusú pion is keletkezik. Ahogy

azonban a 3.1.1 fejezetben láttuk, azon belül is a (3.13) egyenletben, a λ paraméter éppen ett®l függ,

a közvetlenül keletkez® pionok arányától a hosszú élettartamú rezonanciák bomlásából keletkez®khöz

képest. Így tehát amennyiben az η′ tömege lecsökken, több keletkezik bel®le, ezek hosszú id® (> 1000

fm/c) elteltével pionokká bomlanak, ami viszont lecsökkenti a λ paraméter értékét [100].

Kísérletileg azt láthattuk [96,101,102], hogy a λ paraméter értéke tényleg lecsökken, méghozzá

éppen az η′ bomlásaiból keletkez® pionok impulzusának megfelel® érték környékén. Az azonban nem

világos, hogy ezt a csökkenést az η′ részecskék okozzák-e. Jelen fejezetben bemutatunk egy kine-

matikai módszert, amellyel adott pion-mintában lecsökkenthet® az η′ bomlástermékeinek aránya.

Amennyiben ezt a módszert, mint sz¶rést, egy kísérleti adathalmazra alkalmazzuk, megvizsgálhat-

juk, hogy tényleg az η′ bomlásai okozzák a λ paraméter változását.

3.3.3. Az η′ bomlástermékeinek kinematikája

A (3.66) bomlásban keletkez® pionpárok invariáns tömege így írható fel

m2
inv = (E1 + E2)2 − (p1 + p2)2 (3.67)

ahol E1 és E2 a pionok energiája, míg p1 és p2 a hármasimpulzusuk. A E2 = p2 +m2 tömeghéjfel-

tétellel ezt kapjuk:

m2
inv =m2

1 +m2
2 + 2

√
m2

1 + p2
1

√
m2

2 + p2
2 − 2p1p2 cosϕ

=2m2
π + 2

√
m2
π + p2

1

√
m2
π + p2

2 − 2p1p2 cosϕ (3.68)

ahol ϕ a két pion által bezárt szög. Amennyiben az η′ nyugalmi rendszerében vagyunk, Eη′ = mη′

teljesül, és az impulzusmegmaradás miatt pη = −p1 − p2 is. Az Eη′ = E1 + E2 + Eη egyenlet által

kifejezett energiamegmaradás tehát így írható át:

mη′ =
√
m2
π + p2

1 +
√
m2
π + p2

2 +
√
m2
η + p2

1 + p2
2 + 2p1p2 cosϕ. (3.69)

Az η energiája akkor lesz a legnagyobb, ha p1 = p2 (azaz ϕ = 0), illetve a legkisebb, ha ϕ = π. Ezzel

a (3.68)-(3.69) egyenletekb®l a bomlási pionok párjainakm2
inv invariáns tömegnégyzete a 0.078�0.168

GeV4/c2 intervallumba fog esni. Hasonlóan, a második bomlásból származó pionpárok invariáns

tömege a 0.078�0.166 GeV2/c4 intervallumba esik4. Szimulációkkal is ellen®riztük ezt, és végül az

4Mindkét esetben ellentétes töltés¶ párokról van szó



60 3. FEJEZET. BOSE-EINSTEIN KORRELÁCÓK

3.9. ábra. A HIJING által szimulált
√
s =200 GeV p+p ütközésekben keletkez® pionpárok és pionné-

gyesek invariáns tömegnégyzete. Az els® sor ábráin az η′ bomlásaiból származó pionokra számítottuk

ki az eloszlást, míg a második sor ábrái az összes pionra vonatkoznak. A fels® sor ábráin nagy minv

esetén látható kis többletet a π+π−γ és π+π−π0 bomlások okozzák.

ellentétes töltés¶ párokra sz¶r®-intervallumnak a 0.075�0.171 GeV2/c4 tartományt választottuk.

Ezen felül mind a négy pionra is kiszámíthatjuk az invariáns tömegnégyzetet, és az derül ki, hogy

ez pedig a 0.43�0.69 GeV2/c4 tartományba esik, ahogy az a 3.9 ábrán is látható, HIJING 1.411-gyel

szimulált 200 GeV-es p+p ütközésekben (mivel itt csak a kinematikát vizsgáljuk, ezért választottuk

ezt a rendszert).

3.3.4. Az η′ bomlástermékeinek kiválogatása

Módszerünk a fentiek alapján a következ®. Válasszunk egy π+ részecskét a kísérleti mintából. Ehhez

vegyük hozzá az összes tetsz®leges π−,π+,π− hármast, hogy egy pion-négyest alkossunk. Ellen®riz-

zük, hogy ezen négyes ellentétes töltés¶ párjainak m2
inv értéke beleesik-e a fenti tartományba, illetve

a teljes négyes m2
inv értéke az ennek megfelel® fenti tartományba. Amennyiben a kiválasztott π+

részecskéhez találtunk olyan hármast, hogy a pion-négyes már teljesíti mindkét fenti feltételt, akkor

ezt a π+-t �megtaláltnak� min®sítjük, azaz valószín¶sítjük, hogy η′ bomlásból származik. Kicsit

más módszert ad, ha eleve egy π+,π+ párból indulunk ki, és π−,π− párokat keresünk hozzá. Itt is

ugyanazt a két feltételt vizsgáljuk a létrehozott pion-négyesb®l alkotott párokra és magára a né-
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gyesre (azaz hogy m2
2,inv ∈ [0.075, 0.171] és m2

4,inv ∈ [0.43, 0.69] GeV2/c4 egységekben), azonban a

pion-párt tekintjük �megtaláltnak� ebben az esetben. Ezen utóbbi módszer el®nye az egyrészecskés

módszerrel összehasonlítva, hogy egy nem η′-b®l származó részecske téves �megtalálása� ritkábban

fog el®fordulni, mint egyes pionokra. Végül, a módszerrel megjelölt pionokat vagy párokat eltávo-

lítjuk a kísérleti mintából, és így egy η′ bomlástermékekben szegényebb mintát hoztunk létre. A

következ®kben azt vizsgáljuk meg, hogy ez valóban így van-e, azaz a módszerünk valóban csökkenti-e

az η′ bomlástermékeinek arányát a mintában.

Szimulációkban meghatározható, hogy egy adott pion η′ bomlásból származik-e, így módsze-

rünk hatékonysága tesztelhet®. Akármelyik fenti módszert használjuk is, az alábbi négy csoportot

de�niáljuk:

a) η′-b®l származik; teljesíti az minv feltételeket

b) η′-b®l származik; nem teljesíti az minv feltételeket

c) nem η′-b®l származik; teljesíti az minv feltételeket

d) nem η′-b®l származik; nem teljesíti az minv feltételeket

Itt az, hogy teljesíti az minv feltételeket, azt jelenti, hogy az adott pion vagy pionpár kiegészíthet®

a mintából egy pionnégyessé úgy, hogy a négyesre mindkét minv kritérium teljesül. Ideális esetben

a b és a c halmaz üres, azaz az összes vizsgált elem vagy az a, vagy a d csoportba esik. Jelöljük a

pionok (vagy a másik módszer esetében a pionpárok) számát az egyes csoportokban Na, Nb, Nc és

Nd módon. Ekkor az összes pion(pár) száma Na + Nb + Nc + Nd, az η′-b®l származóké Na + Nb,

azaz az η′-b®l származó pionok (párok) a többihez képest vett aránya aránya a sz¶rés el®tt (Na +

Nb)/(Nc +Nd), míg a sz¶rés elvégzése után Nb/Nd. Ezek a hányadosok kiemelten fontosak, hiszen

közvetlenül összefüggenek a (3.13) egyenletben de�niált λ paraméterrel. A módszerünk � jóságát�

tehát a (Na+Nb)/(Nc+Nd) és a Nb/Nd hányadosok aránya adja meg, miután ez megmutatja, hogy

a �sz¶rt� minta kevesebb η′ bomlásterméket tartalmaz-e.

Az alábbi mennyiségekkel dolgozunk tehát, hogy módszerünket vizsgáljuk:

Hatékonyság:
Na

Na +Nb
(3.70)

Veszteség:
Nc

Nc +Nd
(3.71)

Sz¶rési arány:
Nb

Nd

/
Na +Nb

Nc +Nd
(3.72)

A hatékonyság azt jelzi, hogy az η′-b®l származó pionok (párok) hányad részét találtuk meg. Ennek

optimális értéke nyilván 1 (ha az összes η′ bomlásterméket megtaláltuk). A veszteség azt jelzi, hogy
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tévesen kisz¶rtünk nem η′ bomlástermékeket is, azaz ezek lecsökkentették a mintánkat, ezeket a pi-

onokat �elvesztettük�, a további analízisben már nem jelennek meg, holott nem η′-b®l származnak.

Ezen veszteség optimális értéke 0, ezt akkor érjük el, ha csak olyan pionokat (párokat) találunk meg,

amelyek tényleg η′-b®l származnak. Amennyiben a veszteség 50%, a mintánk a felére zsugorodik,

így a statisztikus bizonytalanság
√

2- szeresére növekszik. A harmadik mennyiség, a módszer sz¶-

rési aránya azt jelzi, hogy mennyire sikerült megváltoztatni az η′ bomlástermékek arányát. Ennek

optimális értéke 0, hiszen ekkor a sz¶rés után egyetlen η′-b®l származó pion (pár) sem maradt a

mintában.

Természetesen a detektorok kinematikai akceptanciája (az impulzustérbeli tartomány, ahol egy-

általán észlelnek részecskéket) valamelyest ronthat a módszerünkön. Amennyiben egy adott η′ bom-

lásából nem mind a négy piont észleljük, a kívánt pion-négyes nem hozható létre, és egy adott pion-

hoz nem lesz olyan négyes, amelyik teljesítené a tömegnégyzet-tartományra vonatkozó feltételeket.

Ebben az esetben nem minden piont (párt) tudunk kisz¶rni, azaz tulajdonképpen a hatékonyságunk

lecsökken. Ugyanakkor ha a minta igen nagy, akkor megn® annak a valószín¶sége, hogy egyes pio-

nokat (párokat) tévesen sz¶rünk ki (egyszer¶en a kombinatorikus háttér nagysága miatt). Az minv

optimális megválasztásával azonban megtalálhatjuk a megfelel® egyensúlyt a hatékonyság növelése

és a veszteség csökkentése között. Hasonló módszert korábban e+e− ütközésekre vizsgáltak [103],

mi a módszerünket [104,105] p+p és Au+Au ütközésekre dolgoztuk ki, és a következ®kben különféle

energiákon fogjuk tesztelni.

3.3.5. A módszer teljesít®képessége

Három különböz® szimulációt használtunk, a Pythia (8.135-ös verzió [106]), a HIJING (1.411-ös

verzió [107]) és a THERMINATOR2 (2.0.3-as verzió [108]) programcsomagokat. Az els®vel 200

GeV-es és 14 TeV-es p+p ütközéseket szimuláltunk, a másodikkal 14 TeV-es p+p, illetve 200 GeV-

es p+p és Au+Au ütközéseket, míg a harmadikkal 200 GeV-es Au+Au ütközéseket vizsgáltunk �

így minden rendszert legalább két szimulációs csomaggal is megvizsgáltunk. Figyelembe vettük a

detektorok akceptanciáját is, 200 GeV esetén a STAR és a PHENIX detektorét, míg 14 TeV esetén

az ALICE és a CMS detektorét (a részleteket ld. [104,105]).
√
s = 200 GeV p+p eseményekre a Phythia és a HIJING hasonló eredményt ad, azonban a

kinematikai akceptancia (azaz hogy a PHENIX vagy a STAR geometriáját vesszük-e alapul, esetleg

teljes 4π akceptanciát) nagyban befolyásolta az eredményeket, az el®z® alfejezetben említetteknek

megfelel®en minél kevesebb részecskét észlel a detektorunk, annál kisebb lesz a �veszteség�, de a

hatékonyság szintén csökken, lényegesen nagyobb mértékben, ahogy az a 3.10. ábra hisztogramjainak
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bal oldalán is látható. A párokra vonatkozó módszer során a veszteség szisztematikusan kisebb.
√
s = 14 TeV p+p eseményekre hasonló eredményeket kaptunk, a nagyobb multiplicitás miatt

azonban a veszteség és a hatékonyság is nagyobb lett. Minden esetben m¶ködik azonban a módszer,

ahogy az a 3.10. ábra középs® hisztogramjai mutatják. A párokra vonatkozó módszer valamivel jobb

ebben az esetben is.

Végül
√
sNN = 200 Au+Au eseményekre módosult a kép: itt az egyes pionokra vonatkozó

módszer nem m¶ködik, ugyanis minden piont �megtalálunk� és kisz¶rünk, egész egyszer¶en a nagy

multiplicitás, azaz a nagy kombinatorikus háttér miatt. Ebben az esetben egyedül a párokra vonat-

kozó módszer m¶ködött, a hatékonyság ugyanakkor (szintén a nagy mintaméretnek köszönhet®en)

100% volt minden esetben, lásd a 3.10. ábra jobb oldali oszlopaiban.

A pár-vágásos módszer tehát összességében minden rendszerre m¶ködik, hatékonysága azonban

jelent®sen függhet a multiplicitástól. Érdemes a használt m2
inv intervallumokat úgy beállítani, hogy

a hatékonyság és a veszteség lehetséges értékei között jó kompromisszumot kössünk.

3.4. Összefoglalás

A 3.2. fejezetben kiszámoltuk a Buda-Lund modellb®l a korrelációs sugarak azimut szögt®l való füg-

gését, és összevetettük ezek aszimmetriáját az elliptikus folyással. Azt találtuk, hogy a Buda-Lund

modellben az elliptikus folyás teljes egészében a végállapoti sebességtér-aszimmetriából adódik, míg

a korrelációs sugarak azimut oszcillációját a térbeli és sebességtérbeli anizotrópia egyfajta kevere-

dése okozza.

Láttuk továbbá, hogy a Bose-Einstein korrelációs sugarak nem függenek külön a részecske típu-

sától és a transzverz impulzustól, hanem a kett® egyfajta kombinációjától, a transzverz tömegt®l.

A Buda-Lund modell ezen jóslatát összevetve az adatokkal azt láttuk, hogy a transzverz tömeg

skálázás a kísérleti eredményekben is jelen van.

A 3.3. fejezetben a királis szimmetria és a Bose-Einstein hatás kapcsolatát vizsgáltuk: a mag-

glória modellben értelmezett λ paraméter direkt kapcsolatban van az η′ részecskék számával, amely

viszont er®sen függ a királis szimmetria esetleges helyreállásától. Korábbi vizsgálatokból kiderült,

hogy a λ paraméter mért impulzusfüggése összeegyeztethet® az η′ tömegcsökkenésével. Nem világos

ugyanakkor, hogy utóbbi okozza-e a meg�gyelt jelenséget. Ezért bemutattam egy módszert, amellyel

csökkenthet® az η′ bomlástermékeinek aránya az adott kísérleti mintában. A módszer szimulációkkal

történt ellen®rzés alapján hatékonynak mondható.
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3.10. ábra. Az eredmények szerint a módszer hatékonyság (fent) az alacsony multiplicitású rendsze-

reket (200 GeV p+p ütközések, detektor-akceptanciára sz¶rve) kivéve igen magas. Ugyanezt tükrözi

a középs® ábra, ahol az η′ bomlástermékeinek arányának változása látható � ez többnyire igen ala-

csony, azaz sikerült ezek arányát nagyon lecsökkenteni. A veszteség (azaz hogy a nem η′ bomlásból

származó pionok mekkora arányát vesztettük el) igen alacsony, ahogy az alsó ábrán látható, kivéve

arany-arany ütközésekben, itt az egyes pionokra vonatkozó módszer emiatt nem is használható.
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Az alábbiakban felsorolom a habilitációs dolgozatban részletesen is kifejtett téziseket, illetve az

azokat alátámasztó publikációkat.

1. Az egyetlen ismert, valódi 1+3 dimenziós, relativisztikus megoldásból Vargyas Márton BSc

hallgatóval els®ként kiszámítottuk a hadronikus végállapotot, és összevetettük az ebb®l adódó

meg�gyelhet® mennyiségeket az adatokkal: azt láttuk, hogy a modell megfelel®en leírja azokat.

(1.a) Csanád M., Vargyas M., Eur. Phys. J. A44, 473 (2010), arXiv:0909.4842

2. Megmutattam, hogy a hadronikus meg�gyelhet® mennyiségek csak a kifagyáskori állapotot

adják meg, az id®fejl®dés egyetlen pontját tudjuk így rögzíteni, hiszen a hadronok ekkor ke-

letkeznek. Bebizonyosodott tehát, hogy az id®fejl®dés korábbi szakaszainak feltérképezéséhez

új módszerekre van szükség.

(2.a) Csanád M., Acta Phys. Polon. B 40 1193 (2009) arXiv:0903.1278

(2.b) Csanád M., Gribov-80 Memorial Volume: pp.319-330. (2011), arXiv:1101.1282

3. Az els® pontban használt relativisztikus megoldásból ezért megadtam egy lehetséges foton-

keletkezési forrásfüggvényt, és Májer Imre BSc hallgatóval kiszámítottuk ebb®l a termikus

fotonok eloszlásait. Ezeket is összevetettük a PHENIX-nél elvégzett mérések nyomán rendel-

kezésre álló adatokkal, és azt találtuk, hogy az adatok nem cáfolják feltételezéseinket. Az

összehasonlításból továbbá információt nyertünk az átlagos állapotegyenletre és a kezdeti h®-

mérsékletre vonatkozóan, amely összhangban volt másfajta számításokból kapott értékekkel

is.

(3.a) Csanád M., Májer I., Central Eur.J.Phys. 10, 850 (2012), arXiv:1101.1279

(3.b) Csanád M., Májer I., Phys. Part. Nucl. Lett. 8, 1013 (2011), arXiv:1101.1280

4. A jelent®s h®mérsékletbeli változásokon átmen® anyagban konstans állapotegyenletet feltenni

nem feltétlenül realisztikus. Ezért megvizsgáltam, hogyan módosulnak a hidrodinamika egyen-

letei általános, h®mérséklet- vagy nyomásfügg® állapotegyenlet esetén. Több lehetséges egzakt,

analitikus megoldást találtam, amelyekb®l aztán Lökös Sándor BSc hallgatóval megvizsgáltuk

egy rács-QCD-b®l kapott állapotegyenlettel a h®mérséklet id®fejl®dését is.

(4.a) Csanád M., Nagy I. M., Lökös S., Eur. Phys. J. A 48, 173 (2012) arXiv:1205.5965

(4.b) Csanád M., PoS WPCF 2011, 035 (2011), arXiv:1202.5974

(4.c) Csanád M., Proc. ICFP 2012, arXiv:1208.4683
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5. Kiszámoltam a Buda-Lund modellb®l a korrelációs sugarak azimut szögt®l való függését, és

Boris Tomasikkal együttm¶ködésben összevetettük ezek aszimmetriáját az elliptikus folyással.

Azt találtuk, hogy a Buda-Lund modellben az elliptikus folyás teljes egészében a végállapoti

sebességtér-aszimmetriából adódik, míg a korrelációs sugarak azimut oszcillációját a térbeli

és sebességtérbeli anizotrópia egyfajta keveredése okozza. A Buda-Lund modell eredményeit

sikeresen összevetettük az adatokkal is.

(5.a) Csanád M., Csörg® T., Tomasik B., Eur. Phys. J. A 37, 111 (2008) arXiv:0801.4434

(5.b) Ster A., Csanád M., Csörg® T., et al. Eur. Phys. J. A 47, 58 (2011) arXiv:1012.5084

(5.c) Ster A., Csanád M., Csörg® T., et al. Phys. Part. Nucl. Lett. 8, 995 (2011) arXiv:1104.1188

6. A Buda-Lund modell alapján el®rejelzést tettem a Bose-Einstein korrelációs sugarak részecs-

ketípustól való függésére. Az derült ki, hogy ezek nem függenek külön a részecske típusától és

a transzverz impulzustól, hanem a kett® egyfajta kombinációjától, a transzverz tömegt®l. A

Buda-Lund modell ezen jóslatát összevetve az adatokkal azt láttuk, hogy a transzverz tömeg

skálázás az id®közben a PHENIX-nél megmért kísérleti eredményekben is jelen van.

(6.a) Csanád M., Csörg® T., Acta Phys. Polon. Supp. 1, 521 (2008) arXiv:0801.0800

7. A királis szimmetria és a Bose-Einstein hatás kapcsolatát vizsgálva azt látjuk, hogy a mag-

glória modellben értelmezett λ paraméter direkt kapcsolatban van az η′ részecskék számával,

amely viszont er®sen függ a királis szimmetria esetleges helyreállásától. Korábbi vizsgálatokból

kiderült, hogy a λ paraméter mért impulzusfüggése összeegyeztethet® az η′ tömegcsökkené-

sével. Nem világos ugyanakkor, hogy utóbbi okozza-e a meg�gyelt jelenséget. Ezért K®faragó

Mónika BSc hallgatóval megvizsgáltunk egy módszert, amellyel csökkenthet® az η′ bomlás-

termékeinek aránya az adott kísérleti mintában. A módszer szimulációkkal történt ellen®rzés

alapján hatékonynak mondható.

(7.a) Csanád M., K®faragó M., Eur. Phys. J. A 47, 76 (2011) arXiv:1101.1276

(7.b) Csanád M., K®faragó M., Phys. Part. Nucl. Lett. 8, 944 (2011) arXiv:1101.1192
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