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4 Kivonat 

I. Kivonat 

A nagyenergiás nehézionütközések segítségével visszautazhatunk az időben közvetlenül az 

első milliomod-másodpercre, amikor az Univerzumot kvark-gluon plazma töltötte ki. A 

kvarkanyag vizsgálata segít megérteni az erős kölcsönhatás működését és ezen keresztül 

jobban megérthetjük a korai Univerzumban lezajló folyamatokat, melyeknek máig ható 

következményei voltak. 

Munkám során háromrészecske HBT-korrelációkat vizsgálatam töltött pionok között. 

Ehhez a PHENIX detektorrendszer által 2010-ben felvett √𝑠𝑁𝑁 = 200 GeV tömegközépponti 

energiájú arany-arany ütközések adatait használtam. A korrelációs függvény mérése során 

feltettem, hogy a forrás Lévy-típusú továbbá figyelembe vettem a pionok közt ható Coulomb-

kölcsönhatást is, Coulomb-korrekciós faktor segítségével. 

A mérési adatokra háromrészecske HBT-korrelációs függvényt illesztettem, az illesztési 

paraméterekből meghatároztam a háromrészecske korrelációs erősséget, illetve a parciális 

koherencia jellemzésére alkalmas 𝜅3 mennyiséget, melynek egytől való eltérése megmutatja, 

hogy a részecskék keltése mennyire volt koherens. 
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II. Bevezetés 

i. A nagyenergiás nehézion-fizika 

A nehézion-fizikában nagy rendszámú magok relativisztikus sebességeken való 

ütköztetésével próbálunk információkat nyerni az erős kölcsönhatás működéséréről, és az 

ütközésekben felvett adatok segítségével a QCD elméleti jóslatait kívánjuk vizsgálni, illetve 

esetlegesen túllépni rajtuk. A nehézion-nehézion ütközések során létrejövő kvark-gluon 

plazma [1], olyan anyag melyben a kvarkok és gluonok szabadon, nem hadronokba zárva 

léteznek, segít megérteni a kvarkbezárás jelenségét. A kvarkanyag vizsgálata továbbá azért is 

jelentős, mert az Ősrobbanást követő első nanoszekundomig a kihűlő, de még mindig 1010 K 

fokos univerzumot is kvark-gluon plazma töltötte ki, igy az ütközések mint „kis bummok” az 

Univerzum legkorábbi állapotába repítenek minket vissza.  

Jelenleg nehézionütköztetés több helyen is zajlik a világon, ezek közül az egyik 

legjelentősebb Svájc és Franciaország határán, Genf mellett működő CERN LHC (Large Hadron 

Collider) [2] gyorsítója, ahol főleg proton-proton ütközéseket végeznek, de időnként ólom-

ólom, és proton ólom ütköztetés is folyik. A másik jelentős helyszín a New York állam béli, 

Brookhaven National Laboratory által működtetett RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) [3] 

gyorsitó, ahol arany-arany ütközésektől kezdve számos antiszimmetrikus beállítást is 

1. ábra: A relativisztikus nehézion-ütközések időfejlődését szemléltető ábra  
(https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/f/4868/files/2014/09/little_bang-10wt2pd.jpg) 
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próbáltak már. (Pl. arany-proton, arany-deuteron…) Ezek az antiszimmetrikus ütközések a 

proton-proton ütközésekkel együtt kontrollként is szolgálnak a nehézionfizikában, ugyanis 

amennyiben egy effektus fellép nehézion-nehézion ütközésekben, de p-p, vagy 

antiszimmetrikus ütközésekben nem, akkor azt esetleg a létrejövő kvark-gluon plazma 

méretskálája okozza.  

ii. A nagyenergiás nehézion-fizika mérföldkövei 

A nehézion ütközések jellemzésénél fontos fogalom a nukleáris módosulási faktor, 

melynek segítségével az ütközés folyamata jellemezhető. Ismerve az ütközés centralitását – 

az ütköző magok hány százalékban fedték egymást – kiszámítható, hogy hány nukleon vett 

részt az ütközésben. A teljes folyamatot bináris ütközések összegeként modellezve azt várjuk, 

hogy az ütközés során keletkező részecskék száma megegyezik a proton-proton ütközések 

során mért keletkező részecskeszámnak a bináris ütközések számával vett szorzatával. 

Természetesen a keletkező részecskék számát közvetlenül is mérni tudjuk, amit aztán 

összehasonlíthatunk a fenti modellből kapott számmal. A nukleáris módosulási faktor ezen két 

érték arányszáma lesz. Jelölje a nehézion-nehézion ütközésekből keletkező részecskék számát 

𝑁𝐴𝐴 és a proton-proton ütközésekből keletkező részecskék számát 𝑁𝑝, továbbá a bináris 

ütközések száma legyen 𝑁𝑏𝑖𝑛. Ekkor a nukleáris módosulási faktor a következő lesz: 

𝑅𝐴𝐴 =
𝑁𝐴𝐴

𝑁𝑏𝑖𝑛𝑁𝑝
 

Amennyiben feltesszük, hogy a fenti modell helyes és csak bináris ütközések történnek a 

nehézion-nehézion ütközéseknél, úgy azt várjuk, hogy 𝑅𝐴𝐴 = 1. A RHIC kísérletei azonban azt 

találta [4], hogy hadronokra 𝑅𝐴𝐴 < 1, azaz kevesebb hadron keletkezik arany-arany 

ütközésekben, mint azt a bináris ütközések számából várnánk. Ezzel szemben a keletkező 

fotonok száma egyezik a várttal [5]. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy nehézion-nehézion 

ütközéseknél létrejön egy olyan közeg, amin a szintöltés nélküli fotonok kölcsönhatás nélkül 

áthaladnak, a színes kvarkok és gluonok, viszont kölcsönhatások sorozatán át veszítenek az 

energiájukból, igy aztán a hadronizációjuk során kevesebb részecske jön majd létre. 

Azt, hogy valóban létrejön egy olyan közeg, ami a szintöltésekkel hat kölcsön arany-

deuteron ütközésekkel ellenőrizték, itt az volt a várakozás, hogy a deuteron kis mérete miatt 

a nukleáris módosulási faktor közel 1 lesz, és az eredmények ezen várakozásokat igazolták is. 

[6]  

(1) 
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Az új típusú anyag felfedezése után a RHIC-ben az anyag tulajdonságait kívántak vizsgálni. 

A kísérletek során kiderült, hogy a kvark-gluon plazma közel tökéletes (közel viszkozitás 

mentes) folyadékként viselkedik, amely meglepő hiszen az addig ismert szuperfolyékonyság 

jelensége (amelynél hasonlóan kis viszkozitásúak a folyadékok) nagyon alacsony 

hőmérsékleten lép fel, szemben a gyorsitóban létrejövő extrém magas hőmérsékletekkel. 

A laborrendszerből nézve két nehézion-mag ütközése a Lorentz-kontrakció miatt két 

korong ütközéseként fogható fel. Ez a létrejövő kvarkanyagban egy speciális kezdeti 

eloszláshoz vezet, mégpedig elliptikus jellegű aszimmetriát ad az eloszlásban, amely a 

tengelyszimmetriától való eltérést jelenti. Ezt jól jellemezhetjük, hogyha a keletkező 

részecskék impulzus-eloszlását az azimut szög (nyalábirányra merőleges síkban vett irány) 

szerint Fourier-sorba fejtjük: 

𝑁(𝑝𝑇 , 𝜙) = 𝑁(𝑝𝑇) ∑(1 + 𝑣𝑛 cos(𝑛𝜙)) 

ahol szimmetriai okokból a páratlan n-hez tartozó és a szinuszos tagok nullát adnak.  

Az ütközésben létrejövő kvarkanyag tágul, amig a hőmérséklet le nem csökken annyira, 

hogy megszűnik ez a fázis és bekövetkezik a „kifagyás”, hadronok keletkeznek, melyeket 

detektorokkal már mérni lehet. 

Látható, hogy 𝑣2 jellemzi az aszimmetriát, amely a gömbszimmetriától való eltérés a 

transzverz síkban és elliptikus folyás nevet viseli. Gázszerű viselkedés esetén nincsen gyakori 

kölcsönhatás, ezért az elliptikus folyás akkor kicsi lenne, ezzel szemben folyadékszerű 

viselkedésnél, amikor a részecskék közti kölcsönhatás nem elhanyagolható  𝑣2 nagy értéket 

vesz fel. A mérések azt mutatják, hogy a második eset el fenn, a létrejövő kvarkanyag 

folyadékként viselkedik. A folyadékszerű viselkedés miatt nem tűnnek el a kezdeti 

aszimmetriák és válnak mérhetővé a kifagyást követően, a hadronok impulzus-eloszlásában. 

A kvarkanyag viszkozitását a Fourier-sor következő nem nulla paraméterével mérhetjük, 

𝑣4-el. A kísérletek azt mutatták [8], hogy a belső súrlódás a szuperfolyékony héliuménál is 

kisebb. 

(2) 
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A következő lépés annak meghatározása volt, hogy a kifagyás előtti közegben mik is 

hordozzák a szabadsági fokokat. Az elliptikus folyás energiafüggésének vizsgálata során az 

derült ki, hogy a mezonok és barionok különböző görbére rajzolódnak ki, azonban, ha ezeket 

visszaskálázzuk a hadronokat alkotó kvarkok számával, mind egyetlen görbére illeszkednek. 

[9] Ez magyarázható azzal, hogy a hadronok egy olyan közegből származnak, amelyben a 

kvarkok hordozzák a meghatározó szabadsági fokokat. 

Összességében tehát a nagyenergiás nehézion ütközések során létrejön egy erősen 

kölcsönható tökéletes folyadékként viselkedő közeg, melyben a kvarkok hordozzák a fő 

szabadsági fokokat. Ezen eredményeket erősíti, hogy hasonló eredményeket hoztak az LHC 

mérései is. 

iii. A PHENIX kísérlet 

A Brookhavenben található RHIC gyorsító egyik kísérlete a PHENIX (Pioneering High Energy 

Nuclear Interaction eXperiment) volt1, mely a kvarkanyag tulajdonságait vizsgálta. A 

detektorrendszer nem fedte le a teljes térszöget, de rendkívül jó energia és impulzus 

felbontással rendelkezett. A detektorrendszer sematikus rajza a 3. ábrán látható. Az 

alábbiakban röviden ismertetésre kerülnek a főbb detektorok, részletesebb leírása elérhető 

itt: [10] 

                                                      
1 2016-ig, jelenleg a detektorrendszer felújítás alatt van, és sPHENIX néven fut majd a továbbiakban. A RHIC-nél 
a kutatások java most a STAR kísérletnél zajlik. 

2. ábra: Az elliptikus folyás visszaskálázása a kvarkok számával 
(http://phenix.elte.hu/figures/v2nq.png) 
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A PHENIX kísérlet detektorit kétcsoportból álltak: az események globális tulajdonságait 

meghatározó, illetve az eseményekből kirepülő részecskék észlelését és tulajdonságait mérő 

detektorok. 

 

a. Eseményjellemző detektorok 

Az eseményjellemző detektorok meghatározzák, hogy történet-e ütközés (amennyibe 

igen, a többi detektor elkezdhet mérni), illetve az esemény fontos jellemzőit, pl. az ütközés 

helye, azaz a vertex, geometriai elrendezése. Ilyen detektorok a ZDC (Zero Degree 

Calorimeter) és a BBC (Beam Beam Counter). 

A BBC detektor két karból áll, melyek nyalábirányban helyezkednek el egymástól 288 cm-

re. A karokban leadott töltés segítségével meghatározható az esemény centralitása, azaz, hogy 

az ütköző magok hány százalékban fedtek át. A két detektor a beérkezési időt is méri melyek 

különbségéből meghatározható a nyalábiránnyal párhuzamosan vett helye, melyet z-

vertexnek nevezünk. A detektor időfelbontása 40 ps, ami centrális ütközés esetén 0.5 cm z-

vertex felbontást eredményez. 

b. Részecskeazonosító detektorok 

A részecskék azonosítása az impulzusuk és sebességük megmérésével történik. Az 

impulzus méréséhez szükséges a részecske pályájának rekonstrukciója, ehhez a nyomkövető 

3. ábra: A PHENIX kísérlet felépítése: Bal oldalon a detektorrendszer nyalábirányra merőleges metszetét, jobb oldalon pedig 
a nyalábiránnyal párhuzamos metszete látható a PHENIX 2010-es futási periódus alatt. 
(http://phenix.elte.hu/figures/phenix_detectors.png) 
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detektorok használatosak: DC (Drift Chamber), PC1 (Pad Chamber), mindkettő többszálas 

gáztöltésű detektor. 

A DC detektorok a nyalábtól 2.02 és 2.46 méterre találhatóak, és z irányban 180 cm, 

transzverz irányban pedig 180° tartományt fednek le. Ezek a detektorok transzverz irányban 

mérik a részecskék pályáját, a felbontásuk 1 mrad. A nyalábiránnyal párhuzamos mágneses 

tér miatt a részecskék pályája helix lesz, igy a DC detektor segítségével rekonstruált pályák 

görbületi sugarából a részecske transzverz impulzusa meghatározható. 

A PC1 detektorok a DC detektorok mögött találhatóak, és a részecskék pályáját nyaláb és 

transzverz (𝑧, 𝜙) irányokban mérik. Az igy mért 𝑧 koordináta, és a BBC által mért z-vertex 

segítségével megkapható a részecske nyalábirányú impulzusa is. 

A részecskék sebességének meghatározásához szükség van a repülési idő mérésére. Ehhez 

ólom-szcintillátor elektromágneses kaloriméterek (PbSc), illetve repülésidő detektorok (TOF-

E, TOF-W) használhatók. Az elektromágneses kaloriméterek a detektorrendszer legkülső héját 

alkotják, és a becsapódó részecskéket a teljes energiájuk elnyeléséve észlelik. A PbSc 

kaloriméterek segítségével pionok esetén 400 ps időfelbontás érhető el. A TOF-E repülésidő 

detektor a keleti szárnyban a PbSc előtt található, viszont nem fedi le a teljes keleti oldalt. Ez 

a detektor fotoelektron-sokszorozókkal ellátott szcintillációs detektor, melynek felbontása 

140 ps. A TOF-W detektor a nyugati szárnyban található, szintén a PbSc detektorok előtt, és a 

detektorok sokréses ellenállás-kamerák (resistive plate chamber), melyek felbontása 90 ps. 

A DC/PC1 detektorok segítségével rekonstruált pályából meghatározható a megtett út (𝐿), 

a TOF/PbSc és BBC detektorok segítségével pedig a repülési idő (𝑡) mérhető, melyekből a 

részecske sebességét kapjuk meg. Ismerjük továbbá a pályák görbületéből a részecske 

impulzusát is, igy a részecske azonosíthatóvá válik, aza kiszámítható a tömege: 

𝑚2 =
𝑝2

𝑐2
[(

𝑐𝑡

𝐿
)

2

− 1] 

c. RHIC Beam Energy Scan 

A nagyenergiás kísérletek eredményei az elméleti várakozásoknak megfelelően [11] azt 

mutatják, hogy a kvark-hadron fázisátmenet ’cross-over’ típusú, azaz folytonos átmenet, 

továbbá alacsony energiák esetén elsőrendű fázisátalakulást várunk. Ez indokolja, hogy a kettő 

közt esetleg található egy ún. kritikus pont, melynek megtalálása és karakterizálása a 

(3) 
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nagyenergiás nehézion-fizika egyik jelentős 

feladata. Az erős kölcsönhatás fázisdiagramját úgy 

térképezhetjük fel, hogy különböző ütközési 

energiákon végzünk méréseket, ezzel a fázisdiagram 

különböző pontjairól kaphatunk adatokat. Ennek 

érdekében a RHIC az évek során különböző 

tömegközépponti energiákon vett fel adatokat, 

melyek a 4. ábrán láthatók. 

  

5. ábra: RHIC Beam Energy Scan során végzett kísérletek 
 (http://phenix.elte.hu/figures/phenix_runs_small.png) 

4. ábra: A QCD fázisdiagramja  
(https://www.researchgate.net/figure/The-phase-
diagram-of-strongly-interacting-QCD-matter-as-it-
was-presented-in-the-USA-NSAC_fig1_228351956) 
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III. Bose-Einstein-korrelációk 

A Bose-Einstein korrelációkon alapuló vizsgálati módszert Robert Hanbury Brown és 

Richard Quintin Twiss alapozták meg 1956-ban publikált cikkükkel [12]. A módszer 

segítségével képesek voltak meghatározni a Szíriusz csillag átmérőjét a fotonok 

korrelációjának méréséből. Mérési elrendezésük két változtatható távolságú foton-

detektorból állt. A két detektor segítségével mérték a Szíriusz csillagból érkező fotonok közti 

korrelációt, különböző detektor távolságok mellett. A mért pontokra elméleti 

megfontolásokból kapott korrelációs függvényt illesztettek, amely segítségével 

meghatározták a fotonokat kibocsájtó forrás -csillag - átmérőjét. A két tudós tiszteletére a 

bozonok közti intenzitás korrelációt szokás Hanbury Brown és Twiss effektusnak nevezni (HBT 

effektus), az ezen alapuló kísérleteket pedig HBT analízisnek. 

A HBT effektus részecskefizikai alkalmazásában jelentős szerepe volt G. Goldhaber, S. 

Goldhaber, W. Y. Lee és A Pais kutatásának, akik proton-antiproton 1.05 GeV/𝑐 

tömegközépponti energián történő ütközésekben keletkező pionokat vizsgáltak. Mérésük 

során azonos pionok közt nem várt korrelációra lettek figyelmesek, melynek segítségével 

vizsgáltak a 𝜌0 rezonanciát, ami átlagosan 4.5 ∙ 10−24 másodperc alatt elbomlik két pionra 

(𝜌0 → 𝜋+𝜋− ), eredményüket 1960-ban publikálták [13]. Később kiderült, hogy a tapasztalt 

korreláció oka, hogy a vizsgált pionok, a fotonokhoz hasonlóan bozonok. Goldhaber és társai 

kutatása nyomán a részecskefizika is elkezdte vizsgálni a HBT-effektust, és később kiderült, 

hogy az asztorfizikai jelenséghez hasonlóan itt is információ nyerhető a forrás geometriájáról 

[14] [15], ami miatt egy hatékony mérési módszerré vált a HBT analízis. 

i. Definíció 

Az általános n részecske korrelációs függvény a következőképpen definiálható [16] [17]: 

𝐶𝑛(𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑛) =
𝑁𝑛(𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑛)

𝑁1(𝑝1)𝑁1(𝑝2) … 𝑁1(𝑝𝑛)
 

ahol 𝑝𝑖 = (𝑝𝑖
0, 𝒑𝑖) 4-es impulzus, 𝑁𝑛(𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑛) az n részecske invariáns impulzuseloszlás. A 

korrelációs függvény szemléletesen azt adja meg, hogy mekkora valószínűséggel keletkezik 

egy részecske n-es 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 4-es impulzusokkal. 

Az n részecske invariáns impulzus eloszlás meghatározható a következő módon: 

(4) 
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𝑁𝑛(𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑛) = ∫ ∏ 𝒮(𝑝𝑖, 𝑥𝑖)|Ψ𝑝1,𝑝2,…,𝑝𝑛
(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)|

2
∏ 𝑑4𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

ahol a Ψ𝑝1,𝑝2,…,𝑝𝑛
(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) az n részecske hullámfüggvény, az 𝒮(𝑝𝑖, 𝑥𝑖) pedig az ún. 

forrásfüggvény, amely megadja annak a valószínűséget, hogy 𝑥𝑖  helyen keletkezik egy 

részecske 𝑝𝑖 impulzussal. 

Az n részecske hullámfüggvény nemrelativisztikus közelítésben meghatározható a 

Schrödinger-egyenlet megoldásából, figyelembe véve a bozonokra vonatkozó szimmetrizálási 

szabályt: 

𝑖ℏ
𝜕Ψ(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏, 𝑡)

𝜕𝑡
= [∑ (−

ℏ2

2𝑚𝑖
∆𝑖 + 𝑉𝑖(𝒙𝒊)) +

1

2
∑ 𝑉𝑖𝑗(𝒙𝒊, 𝒙𝒋)

𝑖≠𝑗

𝑛

𝑖=1

] Ψ(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏, 𝑡) 

A HBT effektus vizsgálatánál a számitások könnyítése végett az erős-kölcsönhatást 

elhanyagoljuk, ami tapasztalatok szerint pionokra meg is tehető, de protonok esetén nem 

[18]. Ezen kívül csak a párok közt ható Coulomb-kölcsönhatást vesszük figyelembe, 

elhanyagolva a többi hadron által létrehozott töltésfelhőt. Igy a fenti egyenlet a következő 

alakra jut: 

𝑖ℏ
𝜕Ψ(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏, 𝑡)

𝜕𝑡
= [∑ −

ℏ2

2𝑚𝑖
∆𝑖 +

1

2
∑ 𝑉𝐶(𝒙𝒊, 𝒙𝒋)

𝑖≠𝑗

𝑛

𝑖=1

] Ψ(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏, 𝑡) 

Mivel energia sajátállapotokkal dolgozunk a megoldás előáll: 

Ψ𝑝1,𝑝2,…,𝑝𝑛
(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏, 𝑡) = Ψ𝑝1,𝑝2,…,𝑝𝑛

(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏) ∏ 𝑒−
𝑖
ℏ

𝑐𝑝𝑖
0𝑡

𝑛

𝑖=1

 

Ahol Ψ𝑝1,𝑝2,…,𝑝𝑛
(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏) az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet megoldása: 

[∑ −
ℏ2

2𝑚𝑖
∆𝑖 +

1

2
∑ 𝑉𝐶(𝒙𝒊, 𝒙𝒋)

𝑖≠𝑗

𝑛

𝑖=1

− 𝑐 ∑ 𝑝𝑖
0

𝑛

𝑖=1

] Ψ(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏) = 0 

Belátható az is, hogy a hullámfüggvény abszolútértéke a szimmetrizációt követően a 

következő lesz – nemrelativisztikus közelítésben 𝒙𝒊 = (𝑡, 𝒙𝒊): 

|Ψ𝑝1,𝑝2,…,𝑝𝑛
(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)| =

1

√𝑛
|∑ Ψ𝑝1,𝑝2,…,𝑝𝑛

(𝑥𝛼1
, 𝑥𝛼2 , … , 𝑥𝛼𝑛

)
(𝛼)

| 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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ahol Σ(𝛼) az (1,2, … , 𝑛) összes permutációjára való összegzés. 

ii. Két nem kölcsönható részecske korrelációs függvénye 

Két azonos, nem kölcsönható részecske esetén a Schrödinger egyenlet megoldása 

síkhullámok szuperpozíciója lesz, amely a szimmetrizáció elvégzése után igy néz ki: 

Ψ𝑝1,𝑝2
(𝑥1, 𝑥2) =

1

√2
(𝑒𝑖𝑝1𝑥1+𝑖𝑝2𝑥2 + 𝑒𝑖𝑝2𝑥1+𝑖𝑝1𝑥2) 

Áttérve tömegközépponti koordinátákra (melyek során az integrálási mérték nem változik): 

𝐾 =
𝑝1+𝑝2

2
 𝑞 =

𝑝1−𝑝2

2
 𝑟 = 𝑥1 − 𝑥2 𝑅 =

𝑥1+𝑥2

2
 

A hullámfüggvény abszolút értéke leegyszerűsödik: 

|Ψ𝑝1,𝑝2
(𝑟, 𝑅)|

2
= 2 cos2 𝑞𝑟 = 1 + cos (2𝑞𝑟) 

Ebből a kétrészecske invariáns impulzuseloszlása a következő lesz: 

𝑁2(𝑝1, 𝑝2) = �̃�(0, 𝑝1)�̃�(0, 𝑝2) +
1

2
(�̃�(2𝑞, 𝑝1)�̃�∗(2𝑞, 𝑝2) + �̃�∗(2𝑞, 𝑝1)�̃�(2𝑞, 𝑝2)) 

ahol �̃� a forrásfüggvény Fourier-transzformáltja: 

�̃�(𝑞, 𝑘) = ∫ 𝑑4𝑥𝒮(𝑥, 𝑘)𝑒𝑖𝑞𝑥  

Az egyrészecske invariáns impulzuseloszlás pedig 𝑁1(𝑝) = �̃�(0, 𝑝) lesz. Ezekből a 

kétrészecske korrelációs függvény definíció alapján: 

𝐶2(𝑝1, 𝑝2) = 1 +
(�̃�(2𝑞, 𝑝1)�̃�∗(2𝑞, 𝑝2) + �̃�∗(2𝑞, 𝑝1)�̃�(2𝑞, 𝑝2))

2�̃�(0, 𝑝1)�̃�(0, 𝑝2)
 

Mivel a forrásfüggvény Fourier-transzformáltjának az egyes részecskék impulzusától való 

függése sokkal simább, mint a relatív impulzustól való függése [19], élhetünk azzal a 

közelítéssel, hogy 𝑝1 ≈ 𝑝2 ≈ 𝐾 = 𝑝1 + 𝑝2 (𝑞 ≪ 𝐾). Ekkor a kétrészecske korrelációs 

függvény: 

𝐶2(𝑞, 𝐾) = 1 +
|�̃�(𝑞, 𝐾)|

2

|�̃�(0, 𝐾)|
2 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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Vagyis a kétrészecske korrelációs függvény meghatározásával megkapjuk a forrás függvény 

Fourier-transzformáltját. Tehát a korrelációs függvény mérésével a forrás függvény 

meghatározható. 

A korrelációs függvény a 𝑞, 𝐾 négyesimpulzusok helyett hármas-impulzusokkal is 

kifejezhető, ugyanis a két négyesimpulzus szorzata definíció és az egyes részecskék tömeghéj 

feltétele (𝑝𝑖𝜇
𝑝𝑖

𝜇
= 0) alapján eltűnik, azaz: 

0 = 𝑞𝐾 = 𝑞0𝐾0 − 𝒒𝑲 → 𝑞0 =
𝒒𝑲

𝐾0
 

A 𝑝1 ≈ 𝑝2 ≈ 𝐾 közelítés alapján K körülbelül tömeghéjon van, azaz 𝐾0 = √𝑚2 − 𝑲2, igy a 

korrelációs függvény a 𝑞, 𝐾 négyesimpulzusok helyett a 𝒒, 𝑲 hármasimpulzusok 

függvényének is tekinthető. Ennek jóságával a [17] [20] cikkek részletesen foglalkoznak. 

iii. Forrásfüggvény 

Az n részecskés impulzuseloszlásban szereplő 𝒮(𝑝, 𝑥) függvényt forrásfüggvények 

nevezzük, amely megadja annak valószínűséget, hogy 𝑥 hely és 𝑝 impulzus körüli 

infinitezimális intervallumban részecske keletkezik. A nehézionfizikában vizsgált energiákon - 

általában – az ütközés során létrejövő kvark-gluon plazma robbanás szerűen tágul és hűl, és 

az időfejlődése során elér egy hőmérsékletet, ahol lezajlik a fázisátmenet, kifagynak a kvark 

szabadsági fokok, és hadronok jönnek létre. A forrásfüggvényt ez a fázisátmenet határozza 

meg. 

A fázisátmenet pillanatszerűnek tekinthető, ugyanis, ha ez nem teljesül, akkor a 

forrásfüggvény felirható szorzatalakban: 𝒮(𝑥) = 𝒮𝑇(𝜏)𝒮(𝒙). Az időfüggő rész pedig 

kifejezhető az alábbi módon [14]: 

𝒮𝑇(𝜏) =
1

(2𝜋Δ𝜏)3/2
𝑒

−
(𝜏−𝜏0)2

2Δ𝜏2  

Feltételezve, hogy a térszerű rész is Gauss jellegű, a kétrészecske korrelációs függvény a 

következő lesz [14]: 

𝐶2(𝑘) = 1 + 𝜆𝑒−𝑘0Δ𝜏2−𝑘𝑙𝑜𝑛𝑔𝑅𝑙𝑜𝑛𝑔
2 −𝑘𝑠𝑖𝑑𝑒𝑅𝑠𝑖𝑑𝑒

2 −𝑘𝑜𝑢𝑡𝑅𝑜𝑢𝑡
2

 

ahol 𝑅𝑙𝑜𝑛𝑔, 𝑅𝑠𝑖𝑑𝑒 , 𝑅𝑜𝑢𝑡 az ún. HBT sugarak. Továbbá adódik a HBT sugarak közti következő 

összefüggés [14]: 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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𝑅𝑜𝑢𝑡
2 − 𝑅𝑠𝑖𝑑𝑒

2 ∝ Δ𝜏2 

Kísérleti tapasztalat továbbá, hogy 𝑅𝑜𝑢𝑡 ≈ 𝑅𝑠𝑖𝑑𝑒 amiből természetesen következik, hogy 

Δ𝜏 ≈ 0, tehát a forrásfüggvény időfüggő része egy 𝜏0-ra koncentrált Dirac-delta és a 

fázisátmenet pillanatszerűen zajlik le [21] [17] [22].  

A forrásfüggvény alakját mi önkényesen választottuk meg Gauss jellegűnek [23] [19], 

azonban a PHENIX kísérletben √𝑠𝑁𝑁 = 200 GeV tömegközépponti energiájú arany-arany 

ütközések során bizonyított, hogy a struktúra nem Gauss jellegű, és lassú lecsengést mutat 

[24]. Egy lehetséges magyarázat a lassan lecsengő viselkedésre a Lévy-repülés [25]. A kvark-

gluon plazmából kifagyott hadronok gáza tágul, ezáltal a rendszer egyre hidegebb és ritkább 

lesz, a kölcsönhatási hatáskeresztmetszetek csökkennek, növelve ezzel a részecskék átlagos 

szabad úthosszát. Ennek következtében a részecskék egyre hosszabb lépéseket is 

megetethetnek a bolyongásuk során, igy az eltávolodás eloszlása lassan lecsengő eloszlás lesz, 

melynek szórása már nem létezik.  Ezek a véletlen bolyongó hadronok aztán elbomolhatnak 

az általunk vizsgált részecskékre, ezzel járulékot adva a forrásfüggvénybe. A hadronok 

eltávolodása, a centrális határeloszlás tétele alapján Lévy-eloszláshoz tart, hiszen az 

összeadott lépéseket tekinthetjük lassan lecsengő eloszlással rendelkező valószínűségi 

változóknak. 

a. Lévy-eloszlás 

A forrásfüggvény alakjára a mérések során háromdimenziós Lévy-eloszlást illesztettem. A 

Lévy-eloszlás 3 dimenzióban a következő karakterisztikus függvény segítségével adható meg: 

Φ(𝒒, 𝛼, 𝑹) = 𝑒−|𝒒𝑹|𝛼
 

A Lévy-eloszlás a karakterisztikus függvény Fourier-transzformáltjaként adódik: 

ℒ(𝒓, 𝛼, 𝑹) =
1

(2𝜋)3
∫ 𝑑2𝑞 Φ(𝒒, 𝛼, 𝑹)𝑒𝑖𝒒𝒓 =

1

(2𝜋)3
∫ 𝑑2𝑞 𝑒𝑖𝒒𝒓𝑒−|𝒒𝑹|𝛼

  

ahol 0 < 𝛼 ≤ 2 és 0 < 𝑅 a Lévy-eloszlás paraméterei. Amennyiben 𝛼 = 2 a Lévy eloszlás a 

normális eloszlást adja: 

𝒩(𝒓, 𝜎) = ℒ (𝒓,
𝜎

√2
) = ℒ (𝒓, 2−

1
𝛼𝜎) 

(22) 

(23) 

(24) 
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 Azáltal, hogy Lévy-eloszlást használunk forrásfüggvénynek az eloszlás paraméterei a 

forrásról hordoznak információt, és magára a forrásra jellemzőek. Egy 𝛼, 𝑅 paraméterű forrás 

esetén a forrásfüggvény az alábbi alakban áll elő: 

𝒮(𝒑, 𝒙, 𝛼, 𝑅) = ℒ (𝒙, 𝛼, 2−
1
𝛼𝑅) 

A Lévy eloszlás skálaparamétertől való függésére a következő összefüggés teljesül: 

ℒ(𝒓, 𝛼, 𝑅) = ℒ (
𝒓

𝑅
, 𝛼, 1) 𝑅−3 ≡ ℒ (

𝒓

𝑅
, 𝛼) 𝑅−3 

Valamint az eloszlás nem függ az 𝒓 iránytól csak annak nagyságától: 

ℒ(𝒓, 𝛼, 𝑅) = ℒ(|𝒓|, 𝛼, 𝑅) 

Az egydimenziós Lévy-eloszlás aszimptotikus viselkedéséből [26] kiindulva meghatározható a 

háromdimenziós eloszlás viselkedése is. Hogyha |𝑟| ≫ 1 a Lévy eloszlás a következő sor 

alakjában áll elő: 

ℒ(𝑟, 𝛼) ≈
𝛼

2𝜋2
∑(−1)𝑘+1

Γ(𝛼𝑘)

Γ(𝑘)
sin (

𝜋𝛼𝑘

2
)

𝛼𝑘 + 1

𝑟𝛼𝑘+3
 

𝑁

𝑘=0

 

Ahol Γ(𝑥) a Gamma függvény. 

Kis 𝑟 esetén (𝑟 ≪ 1) hasonlóan előáll sor alakjában a Lévy-eloszlás: 

ℒ(𝑟, 𝛼) ≈
1

2𝜋2𝛼
∑

Γ (
𝑘 + 3

𝛼 )

Γ(𝑘 + 3)
sin (

𝜋(𝑘 + 3)

2
) (𝑘 + 2)(𝑘 + 1)𝑟𝑘 

𝑛

𝑘=0

 

iv. A mag-glória modell 

Nagy energiás nehézion ütközések során létrejövő kvark-gluon plazma robbanásszerűen 

tágul, melyet hidrodinamikai modellekkel írhatunk le. Elérve a kritikus hőmérsékletet 

lejátszódik a fázisátalakulás, a kvarkanyag pillanatszerűen hadronizálódik. Mivel a 

hadronizáció során töltött pionból keletkezik a legtöbb, igy ezek korrelációit vizsgáltam. A 

kirepülő pionokat az ütközési vertex köré épitett detektorokkal érzékeljük, viszont pionok nem 

csak a hadronizáció során keletkeznek, hanem később instabil részecskék (pl. 𝜂, 𝜂′, 𝜔) 

bomlásából is [27]. Ezt a jelenséget irja le a mag-glória (core-halo) modell [17] [28]. A mag 

mérete 10 fm-nél kisebb, míg a glória több száz, vagy akár több ezer fermi is lehet, mivel 

(26) 

(25) 

(27) 

(28) 

(29) 
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hosszú élettartamú instabil részecskék ekkora távolságokra is eljuthatnak, mielőtt töltött 

pionokra bomlanak. 

Mivel a korrelációs függvény és a forrásfüggvény Fourier-transzformáltja közt létesíthető 

kapcsolat, és a glóriában keletkező pionok nagy távolságokon keletkeznek, ezért a glória a kis 

relatív impulzusú tartományban ad majd jelentős járulékot a korrelációs függvényhez. Viszont 

azt már említettem, hogy a detektorok impulzusfelbontása véges, ezért az egymáshoz nagyon 

közeli impulzussal rendelkező részecskéket nem lehet megkülönböztetni, azaz bizonyos relatív 

impulzus alatti tartományon nem mérhető a korrelációs függvény. (Ez a tartomány a 

felbonthatatlan régió). 

A mag-glória modellben feltételezünk egy magot, valamint egy glóriát leíró 

forrásfüggvényt, a teljes rendszer forrásfüggvénye pedig a kettő összege lesz: 

𝒮(𝑥, 𝑝) = 𝒮𝑀(𝑥, 𝑝) + 𝒮𝐺(𝑥, 𝑝) → �̃�(𝑞, 𝐾) = �̃�𝑀(𝑞, 𝐾) + �̃�𝐺(𝑞, 𝐾) 

Mivel a Fourer-transzformált a nulla helyen a függvény integrálja, és a forrásfüggvény 

integrálja pedig a keletkezett részecskék számát adja meg. Ezért, ha a magban 𝑁𝑀 db részecske 

keletkezik, a glóriában pedig 𝑁𝐺  db, akkor: 

�̃�𝑀(0, 𝐾) = 𝑁𝑀, �̃�𝐺(0, 𝐾) = 𝑁𝐺 , �̃�(0, 𝐾) = 𝑁𝑀 + 𝑁𝐺  

A nagy szélességű (legalább 50 fm) 𝒮𝐺  keskeny �̃�𝐺 Fourier-transzformáltat eredményez, 

melynek szélessége maximum 4 𝑀𝑒𝑉. Ez a maximális szélesség tipikusan a detektor véges 

felbontóképességéből származó felbonthatatlan régióba esik, ezért közelíthetjük úgy, hogy 

�̃�𝐺 ≈ 0, azaz �̃� ≈ �̃�𝑀. Ebből a kétrészecske korrelációs függvényre a következőt kapjuk: 

𝐶2(𝑞, 𝐾) = 1 +
|�̃�(𝑞, 𝐾)|

2

|�̃�(0, 𝐾)|
2 = 1 +

|�̃�𝑀(𝑞, 𝐾)|
2

(𝑁𝑀 + 𝑁𝐺)2
= 1 + 𝜆2

|�̃�𝑀(𝑞, 𝐾)|
2

|�̃�𝑀(0, 𝐾)|
2 

ahol 𝜆2 =
𝑁𝑀

2

(𝑁𝑀+𝑁𝐺)2
≡ 𝑓𝐶

2  Itt 𝑓𝐶  jelöli az ún. magarányt, amely megmutatja, hogy az összes 

észlelt részecske hányada származik a magból. Vagyis míg eredetileg 𝑘 → 0 esetén 

𝐶2(𝑞, 𝐾) → 2 , addig a mag-glória modell alapján 𝐶2(𝑞, 𝐾) → 1 + 𝜆2. 

a. A korreláció erőssége 

A mag-glória modellnél láthattuk, hogy a kétrészecske korrelációs függvény kis relatív 

impulzusokra 1 + 𝜆2-höz tart, ezt a paramétert szokás a kétrészecske korrelációs erősségnek 

nevezni. 

(30) 

(31) 

(32) 
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Ebből kiindulva definiálható az n részecske korrelációs erősség is: 

𝜆𝑛 = lim
𝑘1→0

… lim
𝑘𝑛→0

𝐶𝑛(𝑘1, … , 𝑘𝑛) − 1 

Mag-glória modell esetén a korrelációs erősség kifejezhető a magarány segítségével: 

𝜆𝑛 = ∑ (
𝑛
𝑗 ) 𝛼𝑗𝑓𝐶

𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Az itt szereplő 𝛼𝑗 paramétert az alábbi egyenlet definiálja: 

𝛼𝑛 = 𝑛! − 1 − ∑ (
𝑛
𝑗 ) 𝛼𝑗

𝑛−1

𝑗=1

 

v. Parciális koherencia 

Eddig feltettük, hogy a forrás teljesen kaotikus, a kifagyott pionok fázisa teljesen 

véletlenszerű. Előfordulhat azonban, hogy a kifagyott részecskepárok fáziskülönbsége részben 

állandó, azaz a forrás részben koherens módon kelt részecskéket. Ezt az effektust nevezik 

parciális koherenciának [29] [17] [30]. Ekkor az impulzus eloszlást másképp kell számolni, mert 

korábban kihasználtuk, hogy a részecskék fázisa teljesen véletlenszerű, igy a fázisok az 

átlagolás során eltűnnek. 

Az effektust a mag-glória modellhez hasonlóan vehetjük figyelembe, bevezetve a 

koherencia arányt, amely megadja, hogy a magból származó részecskék hányad része 

keletkezett koherens módon: 

𝑝𝐶 =
𝑁𝑀

𝐶

𝑁𝑀
𝐶 + 𝑁𝑀

𝐼  

ahol 𝑁𝑀
𝐶  a magban koherensen keltett részecskék száma, míg 𝑁𝑀

𝐼  az inkoherens módon 

keletkező részecskék száma. 

Mag-glória modellnél láthattuk, hogy az n részecske korrelációs erősség függ a 

magaránytól, ehhez hasonlóan amennyiben a részecskekeltés során van parciális koherencia, 

akkor az n részecske korrelációs erősség a magarány mellett a koherencia aránytól is függ, 

méghozzá a következőképpen [29] [30]: 

𝜆𝑛(𝑓𝐶 , 𝑝𝐶) = ∑ (
𝑛
𝑗 ) 𝛼𝑗𝑓𝐶

𝑗
[(1 − 𝑝𝐶

𝑗
) + 𝑗𝑝𝐶(1 + 𝑝𝐶)𝑗−1]

𝑛

𝑗=2

 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 
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Az egyenlet két- és háromrészecske korrelációs erősségekre: 

𝜆2 = 𝑓𝐶
2[(1 − 𝑝𝐶)2 + 2𝑝𝐶(1 − 𝑝𝐶)] 

𝜆3 = 2𝑓𝑐
3[(1 − 𝑝𝐶)3 + 3𝑝𝐶(1 − 𝑝𝐶)2] + 3𝑓𝐶

2[(1 − 𝑝𝐶)2 + 2𝑝𝐶(1 − 𝑝𝐶)] 

Ezen két egyenlet mutatja, hogy a két- és háromrészecske korrelációk vizsgálatából, 

hogyha meghatározzuk a korrelációs erősségeket, meghatározhatóvá válik 𝑓𝐶és 𝑝𝐶  paraméter, 

azaz a magból származó részecskék aránya, illetve a magban koherens módon keletkezett 

részecskék aránya. 

Koherencia létének vizsgálatához érdemes bevezetni a következő paramétert: 

𝜅3 =
𝜆3 − 3𝜆2

2√𝜆2
3

 

Ez a paraméter független 𝑓𝐶  értékétől, és mag-glória modellben, hogyha nincs koherencia 

akkor az értéke konstans: 𝜅3 = 1. Amennyiben van parciális koherencia, ezen paraméter nem 

lesz konstans, függeni fog a koherencia aránytól, tehát ez egy jó paraméter a koherencia 

vizsgálatára. 

IV. A Coulomb-korrekció 

A HBT analízis során csak a kvantumstatisztika következtében fellépő korrelációkat 

szeretnénk vizsgálni, de töltött pionok vizsgálata esetén a részecskék között fellépő Coulomb-

kölcsönhatás jelentős mértékben torzítja a korrelációs függvényt. Ez kiküszöbelhető, hogyha 

bevezetjük a Coulomb-korrekciós faktort, amellyel megszorozva a mért korrelációs függvényt 

megkapjuk a tiszta, csak kvantumstatisztikából származó korrelációs függvényt. 

A coulomb-korrekciós faktor 𝑛 részecskére a következő [31]: 

𝐾(𝒑𝟏, … 𝒑𝒏) =
∫ ∏ 𝒮(𝒑𝒊, 𝒙𝒊)|Ψ𝒑𝟏,…,𝒑𝒏

0 (𝒙𝟏, … , 𝒙𝒏)|𝑛
𝑖=1 ∏ 𝑑3𝒙𝒊

𝑛
𝑖=1

∫ ∏ 𝒮(𝒑𝒊, 𝒙𝒊)|Ψ𝒑𝟏,…,𝒑𝒏
𝐶 (𝒙𝟏, … , 𝒙𝒏)|𝑛

𝑖=1 ∏ 𝑑3𝒙𝒊
𝑛
𝑖=1

 

ahol Ψ0 a szabad hullámfüggvény, Ψ𝐶  pedig a Coulomb-hullámfüggvény. 

i. A Coulomb-kölcsönhatás 

a. Kétrészecske kölcsönhatás 

A kétrészecske Coulomb-korrekció úgy határozható meg, hogyha megoldjuk a 

kétrészecske Coulomb-problémát.  A hullámfüggvény tömegközépponti koordinátákban: 

(39) 

(38) 

(40) 

(41) 

(42) 
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Ψ𝐶(𝒓, 𝑹) = 𝜓(𝒓)𝑒𝑖𝑲𝑹 

és igy a relatív impulzustól függő hullámfüggvényre vonatkozó Schrödinger-egyenlet a 

következő lesz: 

[−
ℏ2

2𝜇
∆𝒓 + 𝑉𝐶(𝒓) +

ℏ2𝑘2

2𝜇
] 𝜓(𝒓) = 0 

ahol 𝜇 =
𝑚

2
 a redukált tömeg (a két részecske azonos!), 𝑉𝐶 pedig a Coulomb-potenciál:  

𝑉𝐶(𝒓) = −
1

4𝜋𝜖0

𝑒2

|𝒓|
 . 

Az egyenletet megoldva [32] valamint a megoldást szimmetrizálva a következő adódik a 

hullámfüggvényre: 

𝜓𝒌(𝒓) =
𝒩

√2
 [𝑒𝑖𝒌𝒓𝐹(−𝑖𝜂, 1, 𝑖(𝑘𝑟 − 𝒌𝒓)) + 𝑒−𝑖𝒌𝒓𝐹(−𝑖𝜂, 1, 𝑖(𝑘𝑟 + 𝒌𝒓))] 

ahol 𝒩 normálási tényező, 𝜂 =
𝜇𝛼

2𝑘
, 𝛼 ≈

1

137
 (finomszerkezeti állandó), és 𝐹(𝑎, 𝑏, 𝑧) az ún. 

elfajult hipergeometrikus függvény, melyet az alábbi sorral definiálhatunk: 

𝐹(𝑎, 𝑏, 𝑧) = ∑
𝑎(𝑘)

𝑏(𝑘)𝑛!
𝑧𝑘

∞

𝑘=0

 

itt 𝑎(0) = 1, 𝑎(𝑘) = 𝑎(𝑎 + 1) … (𝑎 + 𝑘 − 1). Az ily módon definiált 𝐹(𝑎, 𝑏, 𝑧) függvény 

kielégíti az alábbi differenciálegyenletet(′ =
𝑑

𝑑𝑧
): 

𝑧𝐹′′(𝑎, 𝑏, 𝑧) + (𝑏 − 𝑧)𝐹′(𝑎, 𝑏, 𝑧) − 𝑎𝐹(𝑎, 𝑏, 𝑧) = 0 

mely az alábbi lényeges tulajdonsággal bír: 

𝐹(𝑎, 𝑏, 𝑧) = 𝑒𝑧𝐹(𝑏 − 𝑎, 𝑏, −𝑧) 

A hullámfüggvényre megkövetelve az egyre normálást az 𝒩 normálási tényezőre a 

következő adódik: 

𝒩 = 𝑒−
1
2

𝜋𝜂Γ(1 + 𝑖𝜂) 

Felhasználva, a Gamma-függvényre vonatkozó azonosságok közül, hogy Γ(𝑧)Γ(1 − 𝑧) =

𝜋

sin(𝜋𝑧)
, és Γ(1 + 𝑖𝜂)∗ = Γ(1 − 𝑖𝜂) a normálási tényező négyzete: 

|𝒩|2 =
2𝜋𝜂

𝑒2𝜋𝜂 − 1
 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 
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melyet Gamow-faktornak szokás nevezni. 

b. Háromrészecske kölcsönhatás 

A háromrészecske Coulomb-korrekciós faktor meghatározásához a háromrészecske 

Coulomb-problémát kellene megoldani, azaz a következő Schrödinger-egyenletet [33]: 

[𝐻0 + ∑ 𝑉𝑖𝑗
𝐶(𝒓𝑖𝑗) − ∑

ℏ2𝑘𝑖
2

2𝑚𝑖

3

𝑖=1

3

𝑖<𝑗=1

] Ψ𝒌12,𝒌13,𝒌23
(𝒓12, 𝒓13, 𝒓23) = 0 

azzal az egyszerűsitéssel, hogy azonos részecskékre 𝑚𝑖 = 𝑚, 𝑉𝑖𝑗
𝐶(𝒓𝑖𝑗) = −

1

4𝜋𝜖0

𝑒2

|𝒓𝑖𝑗|
 . Azonban 

ennek az egyenletnek csak aszimptotikus esetben létezik egzakt megoldása. Ezért HBT-

korrelációk vizsgálatánál a háromrészecske Coulomb-kölcsönhatást úgy vesszük figyelembe, 

mint három független kétrészecske kölcsönhatást, azaz a hullámfüggvényt szorzat alakban 

állítjuk elő [33]: 

Ψ𝒌12,𝒌13,𝒌23
(𝒓12, 𝒓13, 𝒓23)~Ψ𝒌12

(𝒓12)Ψ𝒌13
(𝒓13)Ψ𝒌23

(𝒓23) 

ahol Ψ𝑘𝑖𝑗
(𝑟𝑖𝑗) a kétrészecske Coulomb-probléma megoldása, mely az előző fejezetben 

ismertetésre került, jelenleg még szimmetrizáció nélkül: 

Ψ𝒌𝑖𝑗
(𝒓𝑘𝑙) = 𝒩𝑖𝑗𝑒𝑖𝒌𝑖𝑗𝒓𝑘𝑙𝐹 (−𝑖𝜂𝑖𝑗 , 1, 𝑖(𝑘𝑖𝑗𝑟𝑘𝑙 − 𝒌𝑖𝑗𝒓𝑘𝑙)) , 𝒩𝑖𝑗 = 𝑒−

𝜋
2

𝜂𝑖𝑗Γ(1 + 𝑖𝜂𝑖𝑗) 

és 𝜂𝑖𝑗 =
𝜇𝛼

2𝑘𝑖𝑗
. Azért, hogy ez a megoldás használható legyen a háromrészecske 

hullámfüggvényben, a következő módosítást kell végrehajtani [33] [34] [35]: 

Ψ𝒌𝑖𝑗
(𝒓𝑘𝑙) = 𝒩𝑖𝑗𝑒𝑖

2
3

 𝒌𝑖𝑗𝒓𝑘𝑙𝐹 (−𝑖𝜂𝑖𝑗 , 1, 𝑖(𝑘𝑖𝑗𝑟𝑘𝑙 − 𝒌𝑖𝑗𝒓𝑘𝑙)) 

Ezt az egyenletet a három relatív koordinátában véve, és összeszorozva, majd a 

szimmetrizációt elvégezve megkapjuk a háromrészecske HBT-korrelációk vizsgálatánál 

használatos közelítését a Coulomb-hullámfüggvénynek: 

Ψ𝒌12,𝒌13,𝒌23
(𝒓12, 𝒓13, 𝒓23) ≈

1

√6
[Ψ𝒌12

(𝒓12)Ψ𝒌13
(𝒓13)Ψ𝒌23

(𝒓23) + 

Ψ𝒌12
(𝒓23)Ψ𝒌13

(𝒓12)Ψ𝒌23
(𝒓13) + 

Ψ𝒌12
(𝒓13)Ψ𝒌13

(𝒓23)Ψ𝒌23
(𝒓12) + 

Ψ𝒌12
(𝒓12)Ψ𝒌13

(𝒓23)Ψ𝒌23
(𝒓13) + 

Ψ𝒌12
(𝒓13)Ψ𝒌13

(𝒓12)Ψ𝒌23
(𝒓23) + 

Ψ𝒌12
(𝒓23)Ψ𝒌13

(𝒓13)Ψ𝒌23
(𝒓12)] 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 
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ii. A Coulomb-korrekciós integrál 

a. Két részecske esetén 

Kiindulva az 𝑛 részecskére vonatkozó összefüggésből a 2 részecskés integrál a következő 

alakot ölti: 

𝐾(𝑝1, 𝑝2) =
∬ 𝒮(𝒑1, 𝒓1)𝒮(𝒑2, 𝒓2)|Ψ𝒑1,𝒑2

0 (𝒓1, 𝒓2)|𝑑3𝒓1𝑑3𝒓2

∬ 𝒮(𝒑1, 𝒓1)𝒮(𝒑2, 𝒓2)|Ψ𝒑1,𝒑2
𝐶 (𝒓1, 𝒓2)|𝑑3𝒓1𝑑3𝒓2

 

Célszerű áttérni az 𝒓 = 𝒓1 − 𝒓2, 𝑹 =
𝒓1+𝒓2

2
, 𝒌 =

𝒑𝟏−𝒑𝟐

2
  és 𝑲 =

𝒑1+𝒑2

2
 változókra, ekkor ugyanis 

mind a szabad, mind a Coulomb-hullámfüggvény négyzete 𝑹, 𝑲 független lesz: 

|Ψ𝒌,𝑲(𝒓, 𝑹)|
2

= |𝑒𝑖𝑲𝑹𝜓𝒌(𝒓)|
2

= |𝜓𝒌(𝒓)|2 

Igy a 𝑹 függés csak a forrásfüggvényben marad. Ez azt jelenti, hogy a fenti integrál a következő 

alakra egyszerűsödik: 

𝐾(𝒌, 𝑲) =
∫ 𝒮2(𝒓, 𝒌, 𝑲)|𝜓𝒌

0(𝒓)|𝑑3𝒓

∫ 𝒮2(𝒓, 𝒌, 𝑲)|𝜓𝒌
𝐶(𝒓)|𝑑3𝒓

 

ahol 𝒮2(𝒓, 𝒌, 𝑲) = ∫ 𝒮(𝑲 + 𝒌, 𝑹 +
1

2
𝒓)𝒮(𝑲 − 𝒌, 𝑹 −

1

2
𝒓) 𝑑3𝑹 

Ez az integrál elvégezhető, hogyha a forrást 𝛼, 𝑅𝑀 paraméterekkel jellemezhető Lévy-

eloszlásnak feltételezzük, a végeredmény a következő lesz: 

𝒮(𝒑, 𝒓) = ℒ(𝒓, 𝛼, 𝑅𝑀) → 𝒮2(𝒓, 𝒌, 𝑲) = ℒ(𝒓, 𝛼, 2
1
𝛼𝑅𝑀) 

b. Három részecske esetén 

A három részecske Coulomb-korrekciós integrál a következő lesz: 

𝐾(𝑝1, 𝑝2) =
∭ 𝒮(𝒑1, 𝒓1)𝒮(𝒑2, 𝒓2)𝒮(𝒑3, 𝒓3)|Ψ𝒑1,𝒑2,𝒑3

0 (𝒓1, 𝒓2, 𝒓3)|𝑑3𝒓1𝑑3𝒓2𝑑3𝒓3

∭ 𝒮(𝒑1, 𝒓1)𝒮(𝒑2, 𝒓2)𝒮(𝒑3, 𝒓3)|Ψ𝒑1,𝒑2,𝒑3
𝐶 (𝒓1, 𝒓2, 𝒓3)|𝑑3𝒓1𝑑3𝒓2𝑑3𝒓3

 

Hasonlóan a két részecskés esethez, itt is relatív koordinátákra térünk át: 

𝒓𝑖𝑗 = 𝒓𝑖 − 𝑟𝒋                 𝑹 =
𝒓1 + 𝒓2 + 𝒓3

3
                 𝒌𝑖𝑗 =

𝒑𝑖 − 𝒑𝑗

2
              𝑲 =

𝒑1 + 𝒑2 + 𝒑3

3
 

Továbbá teljesül, hogy 𝒓23 = 𝒓13 − 𝒓12, 𝒌23 = 𝒌13 − 𝒌12, és az integrálási mérték 

𝑑3𝒓1𝑑3𝒓2𝑑3𝒓3 = 𝑑3𝑹𝑑3𝒓12𝑑3𝒓13 lesz. A hullámfüggvények ebben az esetben is csak a relatív 

változóktól függenek, 𝑹 függése most is csak a forrásfüggvénynek lesz, ezért a 𝑑3𝑹 szerinti 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 
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integrált csak a forrásfüggvények szorzatára kell elvégezni. Ezzel a háromrészecskés Coulomb-

integrál a következő alakot ölti: 

𝐾(𝑝1, 𝑝2) =
∬ 𝒮3(𝒓12, 𝒓13, 𝒌12, 𝒌13, 𝑲)|Ψ𝒌12,𝒌13,𝒌23

0 (𝒓12, 𝒓13, 𝒓23)|𝑑3𝒓12𝑑3𝒓13

∬ 𝒮3(𝒓12, 𝒓13, 𝒌12, 𝒌13, 𝑲)|Ψ𝒌12,𝒌13,𝒌23

𝐶 (𝒓12, 𝒓13, 𝒓23)|𝑑3𝒓12𝑑3𝒓13

 

ahol 𝒮3(𝒓12, 𝒓13) =  ∫ 𝒮(𝑹 +
5

3
𝒓12 +

1

3
𝒓13)𝒮(𝑹 +

2

3
𝒓12 +

1

3
𝒓13)𝒮(𝑹 −

7

3
𝒓12 −

2

3
𝒓13) 𝑑3𝑹 

Feltéve, hogy a forrásfüggvény 𝛼, 𝑅𝑀 paraméterekkel jellemezhető Lévy-eloszlás, 

felhasználva annak definícióját, a 𝑹-re vett integrál elvégezhető, eredményül Dirac-deltát 

kapunk, igy egy további 𝒒-ra vett integrál is elvégezhető, végül 𝒮3-ra a következőt kapjuk: 

𝒮3(𝒓12, 𝒓13) =
1

(2𝜋)6
∫ 𝑒−|𝒒1𝑅𝑀|𝛼−|𝒒2𝑅𝑀|𝛼−|𝒒1𝑅𝑀+𝒒2𝑅𝑀|𝛼

𝑒−𝑖𝒒1(4𝒓12+𝒓13)𝑒𝑖𝒒2(3𝒓12+𝒓13)𝑑3𝒒1𝑑3𝒒2 

V. Adatanalízis 

Az analízis során a PHENIX detektorrendszerrel 2010-ben √𝑠𝑁𝑁 = 200 GeV 

tömegközépponti ütközési energián felvett arany-arany ütközések adataiból a 0 − 30 % 

centralitású ütközéseket vizsgáltam. A teljes (minden centralitást tartalmazó) adathalmaz 

körülbelül 7.3 ∙ 109 db eseményt tartalmaz. A kalibrációkat és récsecskeazonosítást Nagy 

Márton végezte el. Az analízist a ROOT programcsomag segítségével végeztem. [36] 

A kvantumstatisztikai korrelációkat különböző részecskék esetén vizsgálhatjuk (pionok, 

vagy éppen protonok esetén antikorreláció). Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb 

statisztikával dolgozhassak az ütközések során leggyakrabban keletkező, azonos töltésű 

pionok közötti HBT-korrelációt vizsgáltam. 

i. Részecskeazonosítás 

A részecskeazonosítás a bevezetőben leírtak alapján történt, azaz először a részecske 

pályája került meghatározásra a DC és PC1 detektorok segítségével, majd  ebből a részecskék 

impulzusát, továbbá a TOF és PbSc detektorokkal a repülési időt. 

Mivel a részecske pályáját a DC és PC1 detektorokban mért beütésekből rekosntruálták, 

és a megtett út meghatározásához ezen rekonstruált pályákat a TOF és PbSc detektorokba 

kellett vetíteni, vizsgálni kell a projekcióhoz közeli beütések és a projekció helye közti 

különbség (𝜙, 𝑧 koordinátákban) eloszlását. Ezen eloszláson vágást kell alkalmazni (melyet 

(61) 
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’matching’ vágásnak szokás nevezni). A különböző matching vágások alkalmazása a 

szisztematikus hiba számolásánál lesznek jelentessek. 

Az analízis során a pionok közti korrelációt mérjük, ezért fontos kizárni a többi részecskét, 

tehet pontos, hogy a pionokat pontosan tudjuk azonosítani. A részecskeazonosítást 

meghatározó vágásokat PID vágásnak nevezzük, és a különböző vágások hatása a 

szisztematikus hibaanalízis során vizsgálandó.  

ii. Kétrészecske vágások 

A korrelációs függvény vizsgálatakor nem hanyagolhatók el a pályarekonstrukciós 

algoritmus sajátosságaiból adódó hibák. A pálya rekonstrukciójakor két effektus okozhat 

hibát: közeli részecskepályák esetén az algoritmus összeolvaszthatja a két részecskét eggyé, 

ezt szokás ’merging’-nek nevezni, illetve az is előfordulhat, hogy egy részecskepályát kettéoszt 

az algoritmus, ezzel létrehozva egy „szellem” részecskét, ezen második effektus a ’splitting’ 

nevet viseli. Ezeket elkerülendő kétrészecske vágásokat is alkalmazunk, melyek során kidobjuk 

egy adott távolságnál közelebb eső részecskéket. Ezen vágások megkonstruálása érdekében a 

két részecske pályatávolságaok (Δ𝑧, Δ𝜙) eloszlását vizsgálták a különböző detektorokban. 

A különböző detektorokban a kétrészecske vágásokat az alábbi egyenletek definiálják: 

• DCH, EMCE, EMCW2: 

Δ𝜙 > Δ𝜙0 −
Δ𝜙0

Δ𝑧0
Δ𝑧 é𝑠 Δϕ > Δϕ1 

• TOFE: 

Δ𝜙 > Δ𝜙0 −
Δ𝜙0

Δ𝑧0
Δ𝑧 

• TOFW: 

Δϕ > Δϕ0 é𝑠 Δz > Δz0 

Az egyenletekben megjelenő paramétereket az 1. táblázat foglalja össze. A végső 

számolásnál a 0. vágást alkalmaztam, a többi a szisztematikus hiba analízis során került 

felhasználásra. 

  

                                                      
2 A Drift Chamber (DC) detektorra szokás a DCH rövidítést is használni, illetve a PbSc detektorok keleti karban 
lévő részére az EMCE, a nyugati karban lévő részére az EMCW rövidítéssel hivatkozom. 

(63) 

(64) 

(65) 



 
26 Adatanalízis 

. 

 

vágás 
DCH TOFE TOFW EMC 

Δφ0 Δz0 [fm] Δφ1 Δφ0 Δz0 [fm] Δφ0 Δz0 [fm] Δφ0 Δz0 [fm] Δφ1 
0 0.15 11 0.025 0.13 13 0.085 15 0.14 18 0.02 
1 0.14 10 0.02 0.13 13 0.085 15 0.14 18 0.02 
2 0.16 12 0.03 0.13 13 0.085 15 0.14 18 0.02 
3 0.14 10 0.02 0.12 12 0.08 14.5 0.13 17 0.015 
4 0.14 10 0.02 0.14 14 0.09 15.5 0.15 19 0.025 

5 0.15 11 0.025 0.14 14 0.09 15.5 0.15 19 0.025 

1. táblázat: Az alkalmazott kétrészecske vágások paraméterei. A vágások hatását detektoronként külön külön vizsgáljuk 1,2-
es vágások a DCH detektorra, a 3,4-es vágások a TOF, EMC detektorokra vontakoznak, az 5-ik vágás pedig minden detektorra. 

iii. A Korrelációs függvény változói 

Korábban láthattuk, hogy a kétrészecske korrelációs függvény esetén érdemes áttérni a 

𝑘 =
𝑝1−𝑝2

2
 és 𝐾 =

𝑝1+𝑝2

2
 változókra. A korrelációs függvény 𝐾 függése általában simább mint a 

𝑘 szerinti függés [19], ekkor szokás alkalmazni a 𝑝1 ≈ 𝑝2 ≈ 𝐾 közelítést, azaz feltesszük, hogy 

𝐾 kb. a tömeghéjon van. Korábban beláttuk, hogy ilyenkor a kétrészecske korrelációs függvény 

vizsgálható a 𝒌, 𝑲 hármas vektorok függvényeként, ahol a 𝒌-ra gondolhatunk fő kinematikai 

változóként. Ezen kívül midrapiditáshoz közel a 𝑲 hármasvektor helyett áttérhetünk 𝐾𝑇 

(transzverz impulzus nagysága) vagy a transzverz tömeg változókra, melyeket igy definiálunk: 

𝐾𝑇 =
1

2
√𝐾𝑥

2 + 𝐾𝑦
2                    𝑚𝑇𝑐 = √𝑚2𝑐2 + 𝐾𝑇

2 

ahol 𝑚 a piontömeg és 𝑲 = (𝐾𝑥, 𝐾𝑦, 𝐾𝑧). 

Háromrészecske korrelációk vizsgálata során szintén áttérünk a már bevezetett 𝒌𝑖𝑗 =

𝒑𝑖−𝒑𝑗

2
 és 𝑲 =

𝒑1+𝒑2+𝒑3

3
 változókra. Az előbb látott tömeghéj közelitést itt is alkalmazhatjuk 

(𝑝1 ≈ 𝑝2 ≈ 𝑝3 ≈ 𝐾), melynek eredményeként áttérhetünk a 𝒌𝑖𝑗 és 𝑲 hármasvektorokra, 

továbbá 𝑲 helyett használható a 𝐾𝑇 (vagy 𝑚𝑇) skalár változó. 

Tehát különböző 𝑚𝑇 tömegek esetén mérjük a háromrészecske korrelációs függvényt, 

mint a 𝒌𝑖𝑗 változók függvénye. A relatív  impulzusok esetén használjuk a Bertsch-Pratt (BP) 

[37] [38] dekompozíciót, melynek keretében a vektort out-side-long irányokra bontjuk fel, 

ahol az out az átlagos transzverz impulzus iránya, a long a nyalábirány, a side pedig az előző 

kettőre merőleges. 

𝒌𝑖𝑗 = (𝑘𝑖𝑗
𝑜𝑢𝑡, 𝑘𝑖𝑗

𝑠𝑖𝑑𝑒 , 𝑘𝑖𝑗
𝑙𝑜𝑛𝑔

) 
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Továbbá szokás áttérni a longitudinálisan együtt mozgó rendszerre (LCMS) egy longitudinális 

irányba végzett Lorntz-boost segítségével [20] . 

Ezek alapján a háromrészecske korrelációs függvény a 𝒌𝑖𝑗
𝐿𝐶𝑀𝑆 vektorok és 𝑚𝑇 függvénye, 

azaz minden 𝑚𝑇 esetén egy 6 dimenziós eloszlás. Mivel nincs elég adat ilyan magas 

dimenzióban a korrelációs függvény meghatározásához ezért a 𝒌𝑖𝑗
𝐿𝐶𝑀𝑆 vektorokról érdemes 

áttérni valamilyen skalármennyiségekre, mellyel a dimenziószám háromra csökkenthető. 

Kétrészecske korrelációk vizsgálata során is szokás áttérni a 3 dimenziós relatív impulzus 

vektorról valamilyen skalármennyiségre, igy növelve a statisztikát [39] [40]. Kétrészecske 

esetén a legegyszerűbb Lorentz-transzformációra invariáns mennyiség a következő: 

𝑘𝑖𝑛𝑣 = √𝑘𝜇𝑘𝜇 = √(1 − 𝛽𝑇)2𝑘𝑜𝑢𝑡
2 + 𝑘𝑠𝑖𝑑𝑒

2 + 𝑘𝑙𝑜𝑛𝑔
2  

ahol 𝛽𝑇 =
2𝐾𝑇

𝐸1+𝐸2
 Ez az összefüggés azt mutatja, hogy 𝑘𝑖𝑛𝑣 értéke úgy is lehet kicsi, hogy 𝑘𝑜𝑢𝑡 

nagy, de 𝛽𝑇 közel van egyhez. 

A HBT-korrelációk korábbi vizsgálata során kiderült, hogy √𝑠𝑁𝑁 = 200 GeV tömegközépponti 

energián végzett ütközések esetén a BP-sugarak azonos nagyságrendűek, azaz a korrelációs 

függvény közel gömbszimmetrikus az LCMS rendszerben [41] [42] [43] [44]. Amennyiben az 

LCMS rendszer helyett a pár tömegközépponti rendszerében (PCMS) térünk át, az alábbi 

teljesül: 

𝑘𝑖𝑛𝑣 = |𝒌𝑃𝐶𝑀𝑆| 

Viszont ebben a rendszerben a korrelációs függvény már nem lesz gömbszimmetrikus, igy 

√𝑠𝑁𝑁 = 200 𝐺𝑒𝑉 energián a 𝑘𝑖𝑛𝑣 nem jó választás. Ezért olyan változóra van szükség, melyre 

kis értékek esetén teljesül, hogy mind a három változója kicsi. A legegyszerűbb ilyen változó 

LCMS rendszerben az impulzuskülönbség vektor nagysága. (Jelölje 𝑘 = 𝒌𝑳𝑪𝑴𝑺) A 𝑘 

laborrendszereben vett változók segítségével kifejezve a következő lesz: 

𝑘 = √𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2 + 𝑘𝑙𝑜𝑛𝑔
2

𝐿𝐶𝑀𝑆
 

ahol 𝑘𝑥/𝑦 =
𝑝1𝑥/𝑦−𝑝2𝑥/𝑦

2
 és 𝑘𝑙𝑜𝑛𝑔

2

𝐿𝐶𝑀𝑆
=

(𝑝1𝑧𝐸2−𝑝2𝑧𝐸1)
2

(𝐸1+𝐸2)2−(𝑝1𝑧−𝑝2𝑧)
2 . 
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A fentiekkel analóg módon a háromrészecske korrelációk esetén a kétrészecske 

impulzuskülönbség vektorok helyett az LCMS koordináta-rendszerbem számolt nagyságukra 

térünk át. Igy a laborrendszerbeli változókkal kifejezve a korrelációs függvény változói a 

következőképpen számolhatók: 

𝑘𝑖𝑗 = |𝒌𝑖𝑗
𝐿𝐶𝑀𝑆| = √𝑘𝑖𝑗,𝑥

2 + 𝑘𝑖𝑗,𝑦
2 + 𝑘𝑖𝑗,𝑙𝑜𝑛𝑔

2

𝐿𝐶𝑀𝑆
 

ahol 

𝑘𝑖𝑗,𝑙𝑜𝑛𝑔
2

𝐿𝐶𝑀𝑆
=

[𝑝𝑖𝑧𝐸𝑗 − 𝑝𝑗𝑧𝐸𝑖 +
1
2 𝐸𝑘(𝑝𝑖𝑧 − 𝑝𝑗𝑧) −

1
2 (𝐸𝑖 − 𝐸𝑗)𝑝𝑘𝑧]

2

(𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3)2 − (𝑝1𝑧 + 𝑝2𝑧 + 𝑝3𝑧)2
, 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘 

Tehát a korrelációs függvényt különböző 𝑚𝑇-k esetén a 𝑘𝑖𝑗 LCMS rendszerbeli 

impulzuskülönbség nagyságok függvényében vizsgáljuk, igy 6 helyett 3 dimenzióban 

dolgozhatunk. 

iv. Korrelációs függvény mérése 

A korrelációs függvény mérésekor az adott eseményben beazonosított részecskékből 

hármasokat képzünk, majd a tipleteken belül az impulzuskülönbségek nagyságát az előző 

fejezetben leírtak alapján számoljuk a longitudinálisan együtt mozgó rendszerben. Ezen 

nagyságokból elkészítünk egy háromdimenziós impulzuseloszlást a tripletek transzverz 

tömegeinek különböző értékeire. (A transzverz tömeg tartományokat 31 binre osztottunk fel.) 

Ideális esetben ez lenne a korrelációs függvény, azonban a mérési módszer során még nem 

vettük figyelembe a detektorok jelentős kinematikai akceptanciai effektusait. Ezen effektusok 

kiküszöbölése érdekében az ún. eseménykeverés módszerét kell alkalmazni. 

Az eseménykeverés során az ideális esetben a  korrelációs függvényt megadó eloszlást 

aktuális eloszlásnak nevezzük, és 𝐴(𝑘12, 𝑘23, 𝑘31) jelölést használjuk rá. Az aktuális eloszlás 

mellett meg kell határozni egy háttéreloszlást, melyet 𝐵(𝑘12, 𝑘23, 𝑘31) jelöl, amely az 𝐴 

eloszláshoz hasonló módon készül, csak a tripletek tagjait különböző eseményekből véve 

kapjuk, igy ezek csupán a detektorok által mesterségesen létrehozott korrelációt tartalmazzák. 

Ezen két eloszlásból kifejezhető a valódi korrelációs függvény: 

𝐶3(𝑘12, 𝑘23, 𝑘31) =
𝐴(𝑘12, 𝑘23, 𝑘31)

𝐵(𝑘12, 𝑘23, 𝑘31)

∫ 𝐵(𝑘12, 𝑘23, 𝑘31)𝑑𝑘1𝑑𝑘2𝑑𝑘3

∫ 𝐴(𝑘12, 𝑘23, 𝑘31)𝑑𝑘1𝑑𝑘2𝑑𝑘3
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ahol az integrálás olyan tartományon történik, ahol a korrelációs függvény már nem mutat 

kvantumstatisztikai effektusokat. 

Ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a háttéreloszlás ugyanazokat a kinematikai akceptanciai 

effektusokat tartalmazza, teljesülnie kell, hogy az aktuális és háttér események hasonlóak z-

vertex pozícióban és centralitásban. Ezért a z-vertexek tartományát 2 cm, a centralitási 

tartományt 3 %-os felbontással osztottam fel, és az aktuális eseményhez az azonos centralitás 

és z-vertex bin-ben lévő háttéreseményeket választottam. 

Az eseménykeverés módszerében a háttéreloszlás meghatározására több különböző 

módszer van. Az általam használt módszer a 6. ábrán látható. A módszer lényege, hogy az 

eseményekből egy 𝑁𝑝𝑜𝑜𝑙 méretű háttérhalmazt készítünk, amelynek a mérete legalább 

akkora, mint a legnagyobb esemény multiplicitása. Az aktuális eloszlás meghatározása során, 

az esemény minden pionjához véletlenszerűen választunk egy eseményt a háttérhalmazból, 

majd a választott eseményből sorsolunk egy az aktuális eseményből származó pion töltésével 

egyező piont. Az igy kapott háttér részecskékből az 𝐴 eloszláshoz hasonlóan meghatározzuk a 

𝐵 eloszlást. 

 

6. ábra: A használt eseménykeverő módszer szemléltetése 

Az aktuális és háttéreloszlások meghatározása során kitüntettünk egy sorrendet a 

részecskehármasok között, azonban fizikailag ez a sorrend nem számít, ezért fontos ezen 
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mesterséges effektustól való megszabadulás. Ezt az 𝐴, 𝐵 eloszlások összehajtogatásával 

tehetjük meg. Ez azt jeleni, hogy az eloszlás (𝑖, 𝑗, 𝑘)-adik binjében lévő értékhez hozzá kell adni 

az indexek összes lehetséges permutációját: 

𝐴(𝑖, 𝑗, 𝑘) = 𝐴(𝑖, 𝑗, 𝑘) + 𝐴(𝑖, 𝑘, 𝑗) + 𝐴(𝑘, 𝑖, 𝑗) + 𝐴(𝑘, 𝑗, 𝑖) + 𝐴(𝑗, 𝑘, 𝑖) + 𝐴(𝑗, 𝑖, 𝑘) 

A hajtogatást az 𝐴 és 𝐵 eloszlásokon kell elvégezni, a korrelációs függvény meghatározása 

elött. Az 7. ábrán látható a hajtogatás hatása az aktuális eloszláson. 

 

7. ábra: A bal oldali ábra mutatja a hajtogatás előtti aktuális eloszlást, a jobb oldali pedig a hajtogatás után. 

v. Illesztett modell 

A kvantumstatisztikai modell meghatározása a kétrészecskés esethez hasonlóan történik, 

azaz kétrészecskés hullámfüggvény relatív koordinátafüggésére síkhullámot használunk: 

Ψ𝒌𝑖𝑗
(𝒓𝑘𝑙) = 𝑒𝑖𝒌𝑖𝑗𝒓𝑘𝑙  

majd három ilyen hullámfüggvény szorzatának szimmetrizálása után kapjuk meg a 

háromrészecske hullámfüggvényt: 

Ψ𝒌12,𝒌23,𝒌𝟑𝟏
(𝒓12, 𝒓23, 𝒓31)

=
1

√6
(𝑒𝑖

2
3

𝒌12𝒓12𝑒𝑖
2
3

𝒌23𝒓23𝑒𝑖
2
3

𝒌31𝒓31 + 𝑒𝑖
2
3

𝒌12𝒓13𝑒𝑖
2
3

𝒌23𝒓32𝑒𝑖
2
3

𝒌31𝒓21

+ 𝑒𝑖
2
3

𝒌12𝒓21𝑒𝑖
2
3

𝒌23𝒓13𝑒𝑖
2
3

𝒌31𝒓32 + 𝑒𝑖
2
3

𝒌12𝒓23𝑒𝑖
2
3

𝒌23𝒓31𝑒𝑖
2
3

𝒌31𝒓12

+ 𝑒𝑖
2
3

𝒌12𝒓131𝑒𝑖
2
3

𝒌23𝒓12𝑒𝑖
2
3

𝒌31𝒓23 + 𝑒𝑖
2
3

𝒌12𝒓32𝑒𝑖
2
3

𝒌23𝒓21𝑒𝑖
2
3

𝒌31𝒓13) 
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. 

. 

Felhasználva ezt a hullámfüggvényt, illetve a forrás függvényt Lévy-eloszlásnak 

feltételezve kiszámítható a háromrészecske korrelációs függvény, ez a megfelelő változókkal 

a következő lesz: 

𝐶3
(0)(𝑘12, 𝑘13, 𝑘23) =

= 1 + ℓ2𝑒−0.5(|2𝑘12𝑅|𝛼+|2𝑘13𝑅|𝛼+|2𝑘23𝑅|𝛼)

+ ℓ3(𝑒|2𝑘12𝑅|𝛼
+ 𝑒|2𝑘13𝑅|𝛼

+ 𝑒|2𝑘23𝑅|𝛼
) 

ahol ℓ2 a kétrészecske szektor korrelációs erőssége, ℓ3 pedig a háromrészecske szektor 

korrelációs erőssége. Ezek mag-glória modell esetén az 𝑓𝐶  függvények. 

A háromrészecske korrelációs erőssége ebben az esetben a következő: 

𝜆3(𝑚𝑇) ≡ lim
𝑘12→0
𝑘23→0
𝑘31→0

𝐶3(𝑘12, 𝑘23, 𝑘31, 𝑚𝑇) = ℓ3(𝑚𝑇) + 3ℓ2(𝑚𝑇) 

Annak érdekében, hogy modellt illeszthessünk be kell vezetni egy hátteret, A háttér 

leírására a legegyszerűbb függvényt választjuk, amely három koordinátában ugyanazon 

meredekséggel leírt lineáris függvény szorzatokból áll: 

𝐶3
(0)

𝑓𝑖𝑡
(𝑘12, 𝑘23, 𝑘31 ) = 𝑁(1 + 𝜖𝑘12)(1 + 𝜖𝑘23)(1 + 𝜖𝑘31)𝐶3

(0)
(𝑘12, 𝑘23, 𝑘31) 

A tapasztalat azt mutatta, hogy ez a háttérválasztás megfelelő, és nem kell a különböző 

változókhoz különböző meredekséget társitani, ami kettővel több illesztési paraméterhez 

vezetne. 

Az illesztéseket a 𝑘12 = 𝑘23 = 𝑘31 altéren kis és nagy 𝑚𝑇-re a 8. és 9. ábrák mutatják.  

(77) 
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8. ábra: A háromrészecske korrelációs függvény illesztése kis 𝑚𝑇 esetén 

 

9. ábra: A háromrészecske korrelációs függvény illesztése nagy 𝑚𝑇 esetén 

vi. Szisztematikus hibák 

Az előző fejezetben láthattuk, hogy a detektorok esetén különböző matching és 

párvágásokat alkalmazhatunk, amely a szisztematikus hiba legjelentősebb forrásai. Emellett 

az illesztésnél elődefiniált paraméterek választása is forrása lehet szisztematikus hibának. A 

szisztematikus hibaforrásokat az alant foglalom össze: 
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• PID vágás 

• PC3 matching vágás 

• Matching vágás a PID detektorban 

• Párvágás a DCH detektorban 

• Párvágás a PID detektorban 

• PID nyugat/keleti kar választása 

• Illesztés határainak változtatása 

A szisztematikus hiba kiszámolásához jelöljük a kapott mennyiségeket 𝑃-vel. Az 

alapvágásoknál ennek az értéke legyen 𝑃(0)(𝑖)-vel. (Ahol 𝑖 az 𝑚𝑇 bin száma). Más vágások 

esetén a paraméter értéke megváltozhat, igy a 𝑗-edik beállítás mellett a paraméter értékét 

jelöljük 𝑃𝑛
(𝑗)

(𝑖)-vel. Ekkor egy adott transzverz tömeg binre a 𝑃 paraméter szisztematikus 

hibájának alsó és felső határa: 

𝛿𝑃↑(𝑖) = √ ∑
1

𝑁𝑛
↑

∑ (𝑃𝑛
(𝑗)

(𝑖) − 𝑃(0)(𝑖))
2

𝑗∈𝐽𝑛
↑𝑛=𝑐𝑢𝑡𝑠

 

𝛿𝑃↓(𝑖) = √ ∑
1

𝑁𝑛
↓

∑ (𝑃𝑛
(𝑗)

(𝑖) − 𝑃(0)(𝑖))
2

𝑗∈𝐽𝑛
↓𝑛=𝑐𝑢𝑡𝑠

 

ahol 𝐽𝑛
↑  azon 𝑗 értékek halmaza, amelyekre 𝑃𝑛

(𝑗)
(𝑖) > 𝑃(0)(𝑖), és 𝑁𝑛

↑ ezen halmaz számossága. 

ugyanígy 𝐽𝑛
↓  azon 𝑗 értékek halmaza, amelyekre 𝑃𝑛

(𝑗)
(𝑖) < 𝑃(0)(𝑖), és 𝑁𝑛

↓ ezen halmaz 

számossága. 

VI. Eredmények 

Az analízis során 𝜋−𝜋−𝜋− és 𝜋+𝜋+𝜋+ hármasok közti HBT-korrelációt vizsgáltam. A 

korábban bemutatott 𝐶3
(0)

𝑓𝑖𝑡
 modellt a Coulomb-korrekciós integrállal osztva illesztettem a 

mérési adatokra, meghatározva az ℓ2, ℓ3, 𝜖, 𝑁 paramétereket, az 𝑅, 𝛼 paramétereket pedig a 

kétrészecskés eredményekből vettem át. Az illesztéseket a 𝑝𝑇 31 binjében végeztem 180 −

850 MeV tartományban, majd a paramétereket az ezekből számolható 𝑚𝑇 függvényében 

ábrázoltam. 
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i. Lévy-eloszlás paraméterei 

A Lévy-eloszlás 𝑅, 𝛼 paramétereit a kétrészecske analízisből kapott eredményekből [7] 

vettem át, az illesztés fix paramétereiként, ugyanis ezek a forrásra jellemzők, nem függenek 

attól, hogy hány részecske közötti korrelációt vizsgáljuk. Ezeket a 10. ábrán láthatjuk. Fontos 

kiemelni, hogy az 𝛼 értéke minden transzverz tömeg binre jelentősen eltér 2-től, azaz a 

Gaussos forrástól. 

 

10. ábra: A kétrészecske analízisből kapott 𝑅 és 𝛼 illesztési paraméterek az 𝑚𝑇 függvényében 
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ii. Háromrészecske korrelációs erősség 

Az ℓ2 és ℓ3 illesztési paraméterek segítségével kiszámolható a háromrészecske korrelációs 

erősség. 𝜆3 = ℓ3 + 3ℓ2. A korreláció erősségére kapott 𝑚𝑇 függés a 11. ábrán látható. Az 

ábrán látható a mag-glória modellben kaotikus forrás esetén megengedett tartomány a 𝜆3-ra. 

A számított szisztematikus hibák jelenleg még nem tartalmazzák a PC3 matching 

vágásokból, a PID nyugat/keleti kar választásából és a határok megváltoztatásából származó 

hibákat, ezeket még a jövőben hozzá kell adni a többihez. 

 

11. ábra: A háromrészecske korrelációs erősségek 𝑚𝑇 az függvényében. A statisztikus hibákat a hagyományos jelölők, a 
szisztematikus hibákat a kék dobozok jelölik. Jelenleg még a szisztematikus hibák nem tartalmazzák a PC3 matching 

vágásokból, a PID nyugat/keleti kar választásából, valamint az illesztési határok megváltoztatásából származó hibákat. 

iii. Parciális koherencia 

A mag-glória modell tárgyalásánál bevezettük a magarány paraméterét, illetve a parciális 

koherencia vizsgálatának érdekében a koherensen keltett pionok arányát, melyekre most 

emlékezetünk: 

𝑓𝐶 =
𝑁𝑀

𝑁𝑀 + 𝑁𝐺
                          𝑝𝐶 =

𝑁𝑀
𝐶

𝑁𝑀
𝐶 + 𝑁𝑀

𝐼  

ahol 𝑁𝑀 a magban, 𝑁𝐺  a glóriában keletkezett részecskék száma, 𝑁𝑀
𝐶  a magban koherens 

keltett részecskeszám, 𝑁𝑀
𝐼  az inkoherens módon keltett részecskék száma. 
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. 

 A két- és háromrészecskés korrelációs erősségek már bevezetett 𝜅3-al jelölt 

kombinációja nem függ az 𝑓𝐶  paramétertől, azaz tisztán mag-glória modell esetén az értéke 1, 

minden transzverz tömegre. A definíció az alábbi volt: 

𝜅3 =
𝜆3 − 3𝜆2

2√𝜆2
3

 

Láttuk továbbá, hogy amennyiben a mag részben koherens módon kelt részecskéket, amit a 

𝑝𝐶  paraméterrel jellemezhetünk, akkor 𝜅3 már nem lesz konstans, hanem valamilyen nem 

triviális 𝑝𝐶  függése lesz, ami az 𝑚𝑇 paraméterrel fog változni. A 12. ábrán látható a 𝜅3 

paraméter 𝑚𝑇 függése.  

A számított szisztematikus hibák jelenleg még nem tartalmazzák a PC3 matching 

vágásokból, a PID nyugat/keleti kar választásából és a határok megválasztásából származó 

hibákat, ezeket még a jövőben hozzá kell adni a többihez. 

12. ábra: A 𝜅3 paraméter 𝑚𝑇 függése. A statisztikus hibákat a hagyományos jelölők, a szisztematikus hibákat a kék dobozok 
jelölik. Jelenleg még a szisztematikus hibák nem tartalmazzák a PC3 matching vágásokból, a PID nyugat/keleti kar 

választásából, valamint az illesztési határok megváltoztatásából származó hibákat. 

VII. Összefoglalás 

Munkám során háromrészecske HBT-korrelációkat vizsgálatam töltött pionok között. A 

korrelációs függvényt a Brookhaveni Nemzeti Laboratórium Relativisztikus Nehézion-

Ütköztetőnél (RHIC) működött PHENIX detektorrendszerrel √𝑠𝑁𝑁 = 200 GeV 
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tömegközépponti energiájú 0 − 30 % centralitású arany-arany ütközéseinél 2010-ben felvett 

adatokon határoztam meg. Az adathalmaz több milliárd eseményből állt, a kalibráció és 

részecskeazonosítást követően 2.3 TB méretű volt. A korrelációs függvény alakjának 

meghatározásához Lévy-eloszlású forrást használtam, és mivel töltött részecskék korrelációját 

mértem, figyelembe vettem a köztük ható Coulomb-kölcsönhatást, Coulomb-korrekciós 

faktor számolásával. 

A mérési adatokra háromrészecske HBT-korrelációs függvényt illesztettem. A Lévy-eloszlás  

𝑅 és 𝛼 paraméterét a kétrészecskés kísérletből vettem át, ugyanis ezek a forrásra jellemzők, 

nem arra, hogy hány részecske között mérjük a korrelációt. Az illesztési paraméterekből 

meghatároztam a háromrészecske korrelációs erősséget, illetve a kétrészecske korrelációs 

erősség felhasználásával kiszámoltam a parciális koherencia jellemzésére alkalmas 𝜅3 

paramétert a transzverz tömeg függvényében. Ezen paraméter 1-től való eltérése 

megmutatja, hogy a mag-glória modellhez képest fellép-e a magban részlegesen koherens 

részecskekeltés. 

A szisztematikus hibák is kiszámításra kerültek, ezek segítségével eldönthető, hogy a 

mérési eredményekből levont következtetések valóban szignifikánsak-e. Azonban mivel a 

fenti munka a PHENIX együttműködés keretében készült, és jelenleg még nem minősül 

hivatalosan jóváhagyott PHENIX eredménynek, ugyanis nem zárult le a jóváhagyást megelőző 

több hónapos széleskörű egyeztetés. Éppen ezért jelen munkában a fizikai következtetések 

levonásától még eltekintünk. 

  



 
38 Irodalomjegyzék 

VIII. Irodalomjegyzék 

1. A. Adare et al. Phys.Rev.Lett. 104. 2010. 132301. 

2. LHC. [Online] http://lhc.web.cern.ch/lhc/.. 

3. RHIC. [Online] http://www.bnl.gov/RHIC/.. 

4. K. Adcox et al. Nucl.Phys. 88. 2002. 022301. 

5. S. Adler et al. Phys.Rev.Lett. 94. 2005. 232301. 

6. S. Adler et al. Phys.Rev.Lett. 91. 2003. 072303. 

7. A. Adare et al. arXiv:1709.05649 [nucl-ex] 2017 

8. A. Adare et al. Phys.Rev.Lett. 105. 2010. 062301. 

9. A. Adare et al. Phys.Rev.Lett. 98. 2007. 162301. 

10. K. Adcox et al. Nucl. Instrum. Meth. A499. 2003. 469. 

11. Y. Aoki, G. Endrődi, Z. Fodor, S. D. Katz, and K. K. Szabó. Nature 443. 2006. 675. 

12. R. Hanbury Brown and R. Q. Twiss. Nature, 178:1046-1048. 1956. 

13. Gerson Goldhaber, Sulamith Goldhaber, Won-Yong Lee, and Abraham Pais. Phys. Rev., 

120:300-312. 196. 

14. M. Csanád. Nagyenergiás atommag-ütközések téridőbeli lefolyása. ELTE habilitációs 

dolgozat. 2013. 

15. Sandra S. Padula. Braz. J. Phys., 35:70-99. 2005. 

16. E. O. Alt, T. Csörgő, B. Lorstad, and J. Schmidt-Sorensen. Eur. Phys. J., C13:663-670. 2000. 

17. T. Csörgő. Heavy Ion Phys., 15:1-80. 2002. 

18. S. Pratt, T. Csörgő, and J. Zimányi. Phys. Rev., C42:2646-2652. 1990. 

19. Michael Annan Lisa, Scott Pratt, Ron Soltz, and Urs Wiedemann. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 

55:357-402. 2005. 

20. Urs Achim Wiedemann and Ulrich W. Heinz. Phys. Rept., 319:145-230. 1999. 

21. Máté Csanád and Márton Vargyas. Eur. Phys. J., A44:473-478. 2010. 

22. A. Ster, M. Csanád, T. Csörgő, B. Lorstad, and B. Tomasik. Eur. Phys. J., A47:58. 2011. 

https://arxiv.org/abs/1709.05649


 
39 Irodalomjegyzék 

23. T. Csörgő. J. Phys. Conf. Ser., 50:259-270. 2006. 

24. S. S. Adler et al. Phys. Rev. Lett., 98:132301. 2007. 

25. M. Csanád, T. Csörgő, and M. Nagy. Braz. J. Phys.,37:1002-1013. 2007. 

26. Sebastian Ament and Michael O'Neil. Statistics and Computing, pages 1-15. 2017. 

27. J. Bolz, U. Ornik, M. Plumer, B. R. Schlei, and R. M. Weiner. 1993. 

28. T. Csörgő, B. Lorstad, and J. Zimányi. Z. Phys., C71:491-497. 1996. 

29. T. Csörgő. Phys. Lett.,B409:11-18. 1997. 

30. T. Csörgő, B. Lorstad, J. Schmid-Sorensen, and Andras Ster. Eur. Phys. J., C9:275-281. 

1999. 

31. E. O. Alt, T. Csörgő, B. Lorstad, and J. Schmidt-Sorensen. From e+e- to Heavy Ion Collisions: 

Proceedings of the 30th International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD 2000), 564-

571. 2001. 

32. L.D. Landau and E.M. Lifshitz. Elméleti fzika III.: Kvantummechanika. Number v. 3. 

Budapest : TYPOTeX, 2010. 

33. E. O. Alt, T. Csörgő, B. Lorstad, and J. Schmidt-Sorensen. Phys. Lett., B458:407-414. 1999. 

34. M. Biyajima, M. Kaneyama, and T. Mizoguchi. Phys. Lett., B601:41-50. 2004. 

35. T. Mizoguchi and M. Biyajima. Phys. Lett., B499:245-252. 2001. 

36. Rene Brun and Fons Rademakers. AIHENP'96 Workshop, Lausane, volume 389, 81-86. 

1996. 

37. S. Pratt. Phys. Rev., D33:72-79. 1986. 

38. G. Bertsch, M. Gong, and M. Tohyama. Phys. Rev., C37:1896-1900. 1988. 

39. P. Achard et al. Eur. Phys. J., C71:1648. 2011. 

40. Vardan Khachatryan et al. JHEP, 05:029. 2011. 

41. J. Adams et al. Phys. Rev., C71:044906 2005. 

42. S. S. Adler et al. Phys. Rev. Lett., 93:152302. 2004. 

43. S. Afanasiev et al. Phys. Rev. Lett., 100:232301. 2008. 



 
40 Irodalomjegyzék 

44. S. Afanasiev et al.. Phys. Rev. Lett., 103:142301. 2009. 

 

  



 
41 Irodalomjegyzék 

Nyilatkozat 
 

Alulírott, Báskay János, kijelentem, hogy munkám a Brookhaveni Nemzeti Laboratórium RHIC 

gyorsítójának PHENIX kísérleti együttműködésének keretében készült. A dolgozatban 

bemutatott eredmények a saját munkámból származnak. Ugyanakkor nem minősülnek 

hivatalos PHENIX eredménynek, mert nem előzte meg elkészítésüket széleskörű egyeztetés az 

együttműködésen belül. Ezt a következő hónapokban tervezzük megtenni. Addig is, kérjük az 

eredmények (a tudományos, fizikai következmények) diszkrét (titkos) kezelését. A fentiek 

miatt az új eredmények ábrái esetében mellőznöm kell a fizikai egységek jelzését a függőleges 

tengelyen. 

 

Budapest, 2018. május 31. 
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