
J/J/ΨΨ keletkezkeletkezéés ultras ultra--perifperiféérikus rikus 
üütktköözzéésekbensekben

•• UPC UPC fizikafizika
•• FotonFoton--foton kfoton köölcslcsöönhatnhatááss
•• FotonnyalFotonnyaláább A+AA+A üütktköözzéésbensben

•• RHICRHIC mméérrééseksek
•• KKíísséérleti jelekrleti jelek
•• HHááttttéérr
•• EredmEredméényeknyek

•• LHCLHC, TOTEM?, TOTEM?

CsanCsanáád Md Mááttéé (ELTE, PHENIX, TOTEM)(ELTE, PHENIX, TOTEM)

Magyar Magfizikus TalMagyar Magfizikus Taláálkozlkozóó, 2009., J, 2009., Jáávorkvorkúútt
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BevezetBevezetééss
•• A nemlineA nemlineáárisris QCD QCD dinamika kisdinamika kis x x éés kis Qs kis Q22 esetesetéében ben 

az elmaz elmééleti leti éérdeklrdeklőőddéés ks köözzééppontjppontjáábanban
•• GluonGluon--disztribdisztribúúcicióóss ffüüggvggvéények: G(x,Qnyek: G(x,Q22))
•• Foton Foton →→ vektormezonvektormezon folyamatok:folyamatok:

•• FotonFoton--foton kfoton köölcslcsöönhatnhatáás:s: ee++ee-- ééss ep ep mméérréések sek (HERA)(HERA)
•• Fermi 1924Fermi 1924..: : Egy relativisztikus rEgy relativisztikus réészecske elektromszecske elektromáágneses gneses 

terem fotonok folytonos spektrumterem fotonok folytonos spektrumáával ekvivalensval ekvivalens

•• ÚÚj irj iráányoknyok::
•• Nagyobb energiaNagyobb energia
•• NehNehéézionzion--nyalnyaláábokbok

( ) ( )( )2
3 2s ee
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=
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FFotonoton--ffotonoton kköölcslcsöönhatnhatááss
•• NagyenergiNagyenergiááss γγ: γγ: kiegkiegéészszíítiti a a „„hagyomhagyomáányosnyos””

ee++ee--, , epep vagyvagy pp pp üütktköözzééseketseket (QCD/QED, (QCD/QED, vagy vagy 
SMSM--enen ttúúli folyamatok vizsgli folyamatok vizsgáálatlatáárara))

•• NagyenergiNagyenergiáás fotons foton: : ttööbbkomponensbbkomponensűű
„„rendszerrendszer””

•• γγ00 domindominááll, , de ade a γγ→→V,qq V,qq fluktufluktuáácicióók erk erőősen sen 
kköölcslcsöönhatnaknhatnak éés nagy js nagy jáárulruléékot adnak akot adnak a γγγγ
hathatááskeresztmetszetekbeskeresztmetszetekbe

0
0 0 V q l

q u,d,s,c,b l e, ,V , , ,J / ,

c c V c qq c l l
= = μ τ=ρ ω Φ Ψ ϒ

γ = γ + + +∑ ∑ ∑
0

0 0 V q l
q u,d,s,c,b l e, ,V , , ,J / ,

c c V c qq c l l
= = μ τ=ρ ω Φ Ψ ϒ

γ = γ + + +∑ ∑ ∑
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γγγγ üütktköözzéések lsek léétrehoztrehozáásasa
•• TTööltltöött rtt réészecske EM tereszecske EM tere = = „„eekvkvivalenivalenss”” fotonok fotonok 

fluxusafluxusa
•• WeizsackerWeizsacker--Williams formula Williams formula aa γγ--spespekktrumtrumrara ((ee±±

nyalnyaláábban,bban, z=Ez=Eγ γ / E/ Eee):):

•• Kis Kis impluzusimpluzus--áátadtadááss ⇒⇒ kiskis pptt--ss termterméékekkek & & majdnem majdnem 
valvalóóss fofotontonokok (Q(Q22~0)~0)
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γγγγ nukleonnukleon--nukleon nukleon üütktköözzéésekbensekben

•• KKéét neht nehéézion nem fed zion nem fed áátt
•• b>bb>bminmin≈≈2R2R
•• UltraUltra--PeripheralPeripheral CollisionCollision (UPC)(UPC)

•• KibocsKibocsáát egyt egy majdnem valmajdnem valóós fotonts fotont
•• z=z=EEγγ / E/ EA,A, x=zmx=zmAAbbminmin, K , K …… Bessel Bessel ffüüggvggvéényeknyek
•• fluxus:fluxus:

•• Ez Ez kköölcslcsöönhatnhat a ma máásik maggalsik maggal
•• Nagy hatNagy hatááskeresztmetszetskeresztmetszet (~Z(~Z44))

( )( )
2

2 2 2em
0 1 0

dN Z 1 2xK (x) x K (x) K (x)
dz 2 z

γ α
≈ − −

π
( )( )

2
2 2 2em

0 1 0

dN Z 1 2xK (x) x K (x) K (x)
dz 2 z

γ α
≈ − −

π

CentrCentráálislis
üütktköözzéés:s:

PerifPeriféérikusrikus
üütktköözzéés:s:

UltraUltra--perifperiféérikusrikus
üütktköözzéés:s:



6/21JJáávorkvorkúút 2009, Csant 2009, Csanáád Md Mááttéé

KutatKutatáási szsi szíínhelynhely: BNL@RHIC: BNL@RHIC
•• RHIC: Au+Au @ ERHIC: Au+Au @ Ecms cms = 200 = 200 GeVGeV/nucleon/nucleon + + ……

•• Au+AuAu+Au, Cu+Cu, p, Cu+Cu, ppp+pp, d+Au +pp, d+Au üütktköözzéések 500 sek 500 
GeVGeV//nucl.nucl.--igig

•• 4 4 kkíísséérleti egyrleti együüttmttműűkkööddééss: : 
BRAHMS, BRAHMS, PHENIXPHENIX, PHOBOS, STAR, PHOBOS, STAR

•• PHENIX: PHENIX: ttööbbszbbszáázz kutatkutatóó, rengeteg kutat, rengeteg kutatáási tsi téémama
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PHENIX PHENIX UPC UPC detedetekktortorokok

•• DC + PCDC + PC: R: Réészecskeszecske--
nyomknyomköövetvetééss (e(e±±

impulzusaimpulzusa).).
•• EMCalEMCal + + RHICRHIC: e: e±±

azonosazonosííttááss..
•• ZDC: ZDC: ElElőőreszreszóórt rt 

neutronokneutronok (Au* (Au* 
bomlbomlááss):):

•• BBC: TBBC: Tööltltöött tt 
rréészecskszecskéékre kre triggertrigger
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J/J/ΨΨ keletkezkeletkezééss UPCUPC--benben
•• KKüüllöönfnfééle folyamatokle folyamatok

•• DieleDielekktrontron kkontinuumontinuum: A+: A+γγ++γγ→→AA**++ee++ee--

•• KKoherenoherenss J/J/ΨΨ keletkezkeletkezééss:: γγ+A+A→→A*+JA*+J//Ψ(Ψ(→→ee++ee--))

•• InInkkoherenoherenss keletkezkeletkezééss (Coulomb(Coulomb--szszéétestesééss): ): 
γγ+A+A→→AA’’++xN+xN+J/J/ΨΨ((→→ee++ee--)), sokkal nagyobb , sokkal nagyobb pptt
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KKíísséérleti jelekrleti jelek
•• CentrCentráállisis rapiditrapiditááss::

•• AlacsonyAlacsony multiplicitmultiplicitáás: N<15 (s: N<15 (inkinkáább N=2)bb N=2)
•• AlacsonyAlacsony pptt ((nagy hullnagy hulláámhosszmhossz, , ““kkoherencoherenciaia feltfeltéételtel””): ): 

EEphoton,maxphoton,max~ ~ γγ/R ~ 3GeV (80GeV /R ~ 3GeV (80GeV az az LHCLHC--nnááll))
•• Nulla Nulla öössztssztööltltééss
•• KeskenyKeskeny dN/dy y=0 dN/dy y=0 kköörrüüll

•• Nagy Nagy rapiditrapiditááss::
•• CoulombCoulomb--gerjesztettgerjesztett A* A* bomlbomláásasa neutronneutron--elelőőreszreszóórráássalssal

((XnXn))
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FolyamatokFolyamatok Au+AuAu+Au UPCUPC--benben
STAR:STAR:

•• PRL 89 272302 (02), PRL 89 272302 (02), KKoherenoherenss ρρ keletkezkeletkezééss,  ,  
γγ+A+A→→A*+A*+ρρ((→→ππ++ππ--))

•• PRC 70 031902 (04), PRC 70 031902 (04), DieleDielekktrontron kkontinuumontinuum alacsonyalacsony
mminvinv esetesetéén,n, γγ++γγ→→ee++ee––

•• PHENIXPHENIX::
•• nuclnucl--ex/0601001ex/0601001 ((prelimprelim.), .), 0903.20410903.2041 (v(véégleges)gleges)
•• J/J/ΨΨ keletkezkeletkezééss:  :  γγ+A+A→→A*+J/A*+J/ΨΨ((→→ee++ee––))
•• DieleDielekktrontron kkontinuumontinuum nagynagy mminvinv esetesetéénn: : γγ++γγ→→ ee++ee––
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A lehetsA lehetsééges hges hááttttéérr
•• „„NemNem--fizikaifizikai”” folyamatokfolyamatok::

•• KKoozzmimikuskus sugaraksugarak: n: nincsincs ZDC,ZDC, nincs nincs üüttöözzéésisi hely (hely (vertexvertex))
•• NyalNyaláább--ggááz z üütktköözzééseksek: : nincsnincs vertex, vertex, nagy multiplicitnagy multiplicitááss, , 

aasziszimmetrimmetrikuskus dN/dydN/dy

•• Fizikai folyamatokFizikai folyamatok::
•• PerifPeriféérikus rikus A+A: A+A: ““nagynagy”” multiplicitmultiplicitááss, , nagynagy pptt

•• HadroniHadronikuskus diffradiffrakckciióó (Pomeron(Pomeron--Pomeron): Pomeron): proton proton 
elelőőreszreszóórrááss, , nagyobbnagyobb pptt: p: ptt((γγγγ)<p)<ptt(PP), (PP), azonos tazonos tööltltééssűű
ppáárokrok

•• InInkkoherenoherenss UPC UPC γγ+n+n→→n+J/n+J/ΨΨ : p: ptt((γγγγ) < p) < ptt ((γγP), P), szszéélesebblesebb & & 
aasziszimm. dN/dy, mm. dN/dy, ≥≥2 neutron (2 neutron (induindukkááltlt magbomlmagbomlááss) ) 

•• EgyEgyéébb kkoherenoherenss UPC UPC folyamatokfolyamatok: : γγγγ→→ee++ee--
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Az Az UPCUPC triggertrigger
•• PHENIX RunPHENIX Run--4 AuAu UPC level4 AuAu UPC level--1 trigger:1 trigger:

•• CCééll--folyamat:folyamat: γγ+Au+Au→→Au*+J/Au*+J/ΨΨ((→→ee++ee--))
•• VVééttóó BBCBBC--koincidencikoincidenciáárara (|y|~3(|y|~3--4): 4): 

•• PerifPeriféérikus rikus ééss, , nyalnyaláább--ggáázz üütktk. sz. szűűrréésese
•• Neutron Neutron aa ZDCZDC--benben (E>30 GeV)(E>30 GeV)

•• Au* Coulomb Au* Coulomb bomlbomláás megks megköövetelveteléésese
•• Nagy energiNagy energiáájjúú (E > 0.8 GeV) (E > 0.8 GeV) EMCalEMCal blokkblokk::

•• ee++ee-- bomlbomlááss J/J/ΨΨ--bbőőll
•• GyGyűűjtjtöött esemtt eseméényeknyek ((öösszes sszes ~0.4~0.4%%--aa):):

•• UPC AuAu: 8.5 MUPC AuAu: 8.5 M
•• MinBias AuAu (BBCLL1): 1122 M  (MinBias AuAu (BBCLL1): 1122 M  (∫∫L = 120 L = 120 μμbb--11))
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PHENIX UPC PHENIX UPC vváággáásoksok
•• GlobGlobáálislis::

•• Standard vertex Standard vertex vváággááss: |zvtx| < 30 cm: |zvtx| < 30 cm
•• MultiplicitMultiplicitááss ((rréészecskszecskéék szk száámama) ) == 2 (csak UPC innent2 (csak UPC innentőől)l)

•• Elektron ID vElektron ID váággáás:s:
•• RICH: RICH: legallegaláább bb 2 2 cscsőő jelezzen a megfeleljelezzen a megfelelőő helyen (ring helyen (ring imagingimaging))
•• ElectronElectronokok: E: E11>1 GeV >1 GeV vagyvagy EE22>1 >1 GeVGeV

•• PPáárvrváággáásoksok::
•• SzembemenSzembemenőő elektronokelektronok ((alacsony alacsony öösszssz--pptt))

•• MaradMaradéék hk hááttttéér kivr kiváággáásasa::
•• Azonos tAzonos tööltltééssűű ppáárok rok –– kküüllöönbnböözzőő ttööltltééssűű ppáárokrok

•• EredmEredméény: ny: 28 28 kküüll. t. tööltltééssűű ppáárr éés 0 azonos ts 0 azonos tööltltééssűű aa
mmeeee > 2 GeV/c> 2 GeV/c22 tartomtartomáányban: tiszta mintanyban: tiszta minta
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HozamokHozamok
Minta, Minta, mmee+e+e-- [[GeVGeV/c/c22]] HozamHozam

J/J/ΨΨ [2.7,3.5][2.7,3.5] 9.9 9.9 ±± 4.1 (4.1 (statstat) ) ±± 1.0 (1.0 (systsyst) ) 
ee++ee-- kontinuum [2.0,2.8]kontinuum [2.0,2.8] 13.713.7 ±± 3.7 (3.7 (statstat) ) ±± 1.0 (1.0 (systsyst))
ee++ee-- kontinuum [2.0,2.3]kontinuum [2.0,2.3] 7.4 7.4 ±± 2.7 (2.7 (statstat) ) ±± 1.0 (1.0 (systsyst))
ee++ee-- kontinuum [2.3,2.8]kontinuum [2.3,2.8] 6.2 6.2 ±± 2.5 (2.5 (statstat) ) ±± 1.0 (1.0 (systsyst))
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Kontinuum hatKontinuum hatááskeresztmetszetskeresztmetszet

•• A hatA hatéékonyskonysáágg--korrekcikorrekcióók utk utááni ni hkmhkm::
mmee+e+e-- intervalinterval [[GeVGeV/c/c22]] dd22σσ//dmdmeeeedydy||y=0y=0 [[μμb cb c22/ / GeVGeV]] STARLIGHTSTARLIGHT
ee++ee-- continuumcontinuum [2.0,2.8][2.0,2.8] 86 86 ±± 23 (23 (statstat) ) ±± 16 (16 (systsyst)) 9090
ee++ee-- continuumcontinuum [2.0,2.3][2.0,2.3] 129 129 ±± 47 (47 (statstat) ) ±± 28 (28 (systsyst)) 138138
ee++ee-- continuumcontinuum [2.3,2.8][2.3,2.8] 60 60 ±± 24 (24 (statstat) ) ±± 14 (14 (systsyst)) 6161

•• Az eredmAz eredméények megegyeznek a QED (STARLIGHT)nyek megegyeznek a QED (STARLIGHT)
szszáámolmoláásokkalsokkal!!

•• Alig van modellAlig van modell--becslbecsléés erre a tartoms erre a tartomáányra nyra ––
elmelmééleti jleti jóóslatokat vslatokat váárunk runk ☺☺
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J/J/ΨΨ hathatááskeresztmetszetskeresztmetszet

•• EgyezEgyezéés az elms az elméélettellettel
•• De: koherens +De: koherens +

inkoherens keletkezinkoherens keletkezééss
•• FFőő sszizisszztematitematikuskus hibahiba::

kkoherenoherenss kkontinuumontinuum
•• StatisStatiszztitikuskus hibahiba:: alacsony alacsony luminozitluminozitááss
•• Jelenleg az elmJelenleg az elmééletek kizletek kizáárráása nem lehetssa nem lehetséégesges

[ 1]P.R.L.89, 012301 (2002)
[ 2] P.L.B 72, 626 (2005)

[ 3] arXiv0706.2810 [hep-ph]
[ 4] arXiv:0706.1532 [hep-ph]

[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
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LHC LHC vváárakozrakozáásoksok
J. Nystrand, hepJ. Nystrand, hep--ph/0412096, NPA752(2005)470ph/0412096, NPA752(2005)470
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ÖÖsszefoglalsszefoglalááss
•• UPC: UPC: nagyenerginagyenergiáás s fotonnyalfotonnyaláább
•• PrecisiPrecisióóss QCDQCD

•• Alacsony hAlacsony hááttttéér, egyszerr, egyszerűű kezdkezdőőáállapotllapot
•• KiegKiegéészszííttéés a szoks a szokáásossos ee++ee-- vagy vagy epep fizikfizikááhozhoz

•• AA RHICRHIC elselsőő eredmeredméényeinyei
•• HatHatéékonykony trigger, trigger, egyszeregyszerűű analanalííziszis
•• JJóó elmelmééleti leleti leíírrááss
•• FFőő szisztematikus bizonytalansszisztematikus bizonytalansáág: g: dielektrondielektron

spektrumspektrum
•• A modellA modell--ééppííttőőkköövek tesztelvek teszteléése egyelse egyelőőre lehetetlenre lehetetlen

•• Folyt. Folyt. kköövv azaz LHCLHC--nnááll (TOTEM!)(TOTEM!)
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KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
arXivarXiv: 0903.2041: 0903.2041



20/21JJáávorkvorkúút 2009, Csant 2009, Csanáád Md Mááttéé

Transverse momentum distributionTransverse momentum distribution
•• J/J/ΨΨ: : lowlow pptt regionregion consistentconsistent

withwith Au Au formform factorfactor fitfit
•• HighHigh pptt regionregion: : alsoalso an an 

incoherentincoherent componentcomponent
•• ContinuumContinuum: : coherentcoherent naturenature
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InvariantInvariant massmass distributionsdistributions

•• Continuum in good agreement with theoretical input Continuum in good agreement with theoretical input 
•• J/J/ΨΨ peak & width also (theoretical input + full MC peak & width also (theoretical input + full MC 

resp.+reco)resp.+reco)
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Based on Based on ……

•• David David dd’’EnterriaEnterria for for thethe PHENIXPHENIX Coll.Coll.
QQuarkuark MMatteratter 20052005, , nuclnucl--ex/0601001ex/0601001

•• ZaidaZaida ConesaConesa del Valledel Valle forfor thethe PHENIX Coll.PHENIX Coll.
QuarkQuark MatterMatter 2009 2009 

•• PHENIX PHENIX publicationpublication ((submittedsubmitted toto PLB)PLB)
arXivarXiv: 0903.2041: 0903.2041

•• A A lotlot of of thanksthanks……
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Incoherent J/Incoherent J/ΨΨ productionproduction
•• ViaVia CoulombCoulomb--breakupbreakup
•• How to separate from the coherent?How to separate from the coherent? StrikmanStrikman::

Via t distributionVia t distribution Via neutron taggingVia neutron tagging

IncoherentIncoherent ~ e~ e--btbt

b=2.6GeVb=2.6GeV--22

CoherentCoherent

StrikmanStrikman et al., hepet al., hep--ph/0505023ph/0505023

•• Limited Limited statisticsstatistics ……
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BackgroundBackground substractionsubstraction

•• StarlightStarlight Monte Monte 
Carlo Carlo simulationsimulation

•• DetermineDetermine
continuumcontinuum shapeshape

•• 700k e700k e++ee−− pairs with pairs with 
mminvinv>1.5 GeV, 500 >1.5 GeV, 500 
μμbb−−11

J. J. NystrandNystrand, , hephep--phph/0412096, NPA752(2005)470/0412096, NPA752(2005)470
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ResultingResulting distributionsdistributions
•• Invariant mass distribution with continuum Invariant mass distribution with continuum 

backgroundbackground
•• Pair transverse momentum distributionPair transverse momentum distribution
•• UnlikeUnlike--sign (red) and likesign (red) and like--sign (yellow) pairssign (yellow) pairs
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TheoreticalTheoretical calculationscalculations

[ZEUS, [ZEUS, Eur.Phys.JEur.Phys.J. C24 (2002) 345]. C24 (2002) 345]
[H1, [H1, Eur.Phys.JEur.Phys.J. C46 (2006) 585. C46 (2006) 585]]
[STAR, Phys.Rev.C77 (2008) 034910][STAR, Phys.Rev.C77 (2008) 034910]

Rough comparison with HERA Rough comparison with HERA 
ee--pp data, data, σσγγpp = = ΑΑαα σσγγAA
If If cohcoh. . incohincoh. ratio is 50% . ratio is 50% -- 50%50%
•• ααcohcoh == 1.01 1.01 ±± 0.070.07
•• ααincohincoh == 0.92 0.92 ±± 0.080.08

⇒⇒ αα ~ ~ 1, good agreement with HERA 1, good agreement with HERA 
data hard probes scaling!data hard probes scaling!

•• Similar comparison with STAR Similar comparison with STAR ρρ
measurement gives  measurement gives  
ααcohcoh == 0.75 0.75 ±± 0.02, 0.02, 
closer to closer to AA2/32/3 soft scalingsoft scaling

•• CrossCross--section is section is consistent withconsistent with different model different model predictionspredictions
•• …… though current precision precludes yet any detailed conclusion though current precision precludes yet any detailed conclusion on the on the 

basic ingredients: shadowing and nuclear absorptionbasic ingredients: shadowing and nuclear absorption
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