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Kivonat

Az Univerzum kezdeti állapotában jelen lév® kvark-gluon plazma kísérleti vizsgá-

lata a nagyenergiás nehézion-�zika által vált lehet®vé. Az er®sen kölcsönható anyag

ezen állapota elérhet®, ha ultrarelativisztikus sebességre gyorsított nehéz atommagokat

összeütköztetünk. Az így létrejött kvark-gluon plazma hadronizációja során keletke-

z® részecskéket komplex detektorrendszerekkel detektálva információkat szerezhetünk

a részecskekelt® forrás és így a kvark-hadron átmenet tulajdonságairól. A tudományos

diákköri munka célja, hogy egy általunk kidolgozott új, precíz mérési módszer segít-

ségével � HBT-, vagy más néven Bose-Einstein-korrelációs függvények mérésével, és

a függvényillesztésekb®l kapott paraméterek elemzésével feltárjuk a kvark-gluon plaz-

ma tulajdonságait. Ehhez el®ször egy adott tömegközépponti ütközési energián felvett

adatszetten kidolgozzuk a mérési módszert, amit majd az alacsonyabb energiás adat-

szetteken is használni lehet, így behatóbban megismerhetjük az er®sen kölcsönható

anyag fázisdiagramját. A kísérleti adatanalízis során a brookhaveni Relativisztikus

Nehézion-Ütköztet® PHENIX kísérletének 2010-ben, nukleononként 200 GeV tömegkö-

zépponti energiájú arany-arany ütközésekben felvett adataival dolgoztam.



Van ez a dolog 
a filozófiában, 
a "kupac probléma".

Van egy darab valamid. Az nem egy 
kupac. Hozzáadsz még egyet. Még 
mindig nem kupac. Ha már Tízezer
darabod van, akkor biztos kupac. 
                 Melyik ponton megy át 
                         nem kupacból 
                              kupacba?

Pfft. A kupac csak egy emberi 
koncepció. Intellektuális
könyvelésre használjuk, mert 
limitált a kognitív kapacitásunk.
Nincs olyan dolog, hogy kupac.
Csak nagyobb 
mennyiségek 
dolgokból.

Ez csak olyan értelemben 
"probléma", hogy zavar a 
tény hogy egy kupac nem
valóságos. Nem mintha 
egyébként a proton 
valóságos lenne.

Arisztotelész dolgokból
álló világában élünk, 
miközben szeretnénk 
Plátó ideákból álló 
világában élni.

De egy messzi galaxisban 
ugyanúgy protonokat találsz,
ugyan azokat a dolgokat. 
A kupacok csak ideák a limitált 
organizmusok elméjében.

Mi a helyzet a hegyekkel vagy a 
meleggel vagy a piros színnel vagy 
a szerelemmel vagy az öntudattal? 
Ezek a kedvenc dolgaim. 
Számomra ezek valóságosak.

Nem az univerzum hibája ha a 
 kedvenc dolgaid nincsenek 
    összhangban a valóság 
         természetével.

És mik a  te
kedvenc 
dolgaid?

Kvark-gluon 
kölcsönhatások.
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1. Bevezetés

1.1. A nagyenergiás nehézion-�zika

Tekerjük vissza az id®t majdnem 14 milliárd évvel, azaz menjünk vissza az Univerzum

keletkezéséig, a Nagy Bumm-ig. Az id® kezdetén az Univerzumot egy forró és s¶r¶ anyag,

úgynevezett kvark-gluon plazma töltötte ki [1]. Ahogy az Univerzum tágult és h¶lt, körül-

belül 10−6 másodperc környékén a h®mérséklet már �csak� 1010 kelvin fok volt, és a kvarkok

összeálltak komplexebb részecskékké - hadronokká. Így keletkeztek az els® protonok, ne-

utronok is, azaz az atommagok alapvet® épít®kövei. Ahhoz hogy az univerzum kezdeti

állapotában jelen lév® anyagot vizsgálhassuk, hatalmas energiával össze kell ütköztetnünk

nagy atommagokat, azaz nehézionokat (az 1. ábrán egy ilyen ütközés id®fejl®désének szem-

léltet® rajza látható). Erre egy megfelel® helyszín például a Egyesült Államokban, Long

Island-en található Relativisztikus Nehézion-Ütköztet®. A fénysebességet megközelít® se-

besség¶ atommagok ütközésekor létrejön a kvark-gluon plazma [2], ami a pillanat tört része

alatt hadronizálódik, azaz rengeteg különböz® részecske repül ki a tér minden irányába �

ezeket komplex detektorrendszerekkel detektáljuk (ilyen például a PHENIX). A keletkezett

hatalmas adatmennyiséget feldolgozva végül érdekes új információkat nyerhetünk az anyag

alapvet® épít®köveir®l, illetve az er®s kölcsönhatásról.

1.2. HBT-korrelációk és femtoszkópia

Femtoszkópiának nevezzük a nagyenergiás részecske- és mag�zika azon ágát, amely ma-

gába foglalja a femtométer (fm) és fm/c nagyságrendbe es® hossz- és id®méréseket. Álta-

lában femtoszkópiáról akkor beszélünk, ha részecskék intenzitás-korrelációját vizsgáljuk. A

legkorábbi intenzitás-korrelációs mérések azonban nem a részecske�zika, hanem a rádió- és

optikai csillagászat területén történtek. R. Hanbury Brown és R. Q. Twiss (HBT) voltak

e tudományterület els® úttör®i, akik f®sorozatbeli csillagok átmér®jét mérték ki intenzitás-

korrelációk segítségével [3, 4]. R. Glauber által a HBT-e�ektus, valamint lézerek esetén

az e�ektus hiányának magyarázata utat nyitott a tudomány egy új, azóta is termékeny

területének, a kvantumoptikának [5�7].

Analóg e�ektus jelent meg proton-antiproton ütközések adatainak elemzésekor, ahol G.

Goldhaber, S. Goldhaber, W-Y. Lee és A. Pais a ρ-mezon keresése során azonos pionok

megnövekedett intenzitás-korrelációját �gyelte meg [8, 9]. A jelenséget az azonos pionok

hullámfüggvényének Bose-Einstein-szimmetrizációjával magyarázták, így azóta a részecske-
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tágulás és hűlés 
detektorok 

Az ütközés időfejlődése 

kezdeti 
energiasűrűség 
eloszlás 

hadronizáció 

kinetikus 
kifagyás 

kvantum 
fluktuációk 

átfedési 
zóna 

QGP fázis,  
kvark és gluon 
szabadsági fokok 

keletkezett 
részecskék 
eloszlása, 
korrelációi 

τ ̴ 0 fm/c  τ ̴ 1 fm/c  τ ̴ 10 fm/c  τ ̴ 1015 fm/c  

1. ábra. Nehézion-ütközések id®fejl®désének szemléltet® ábrája.

�zikában ezeket a korrelációkat HBT, vagy Bose-Einstein-korrelációknak nevezzük. Mivel

a kétrészecskés Bose-Einstein-korrelációs függvény szorosan kapcsolódik a forrásfüggvény

Fourier-transzformáltjához (a végállapoti kölcsönhatásoktól eltekintve), a korrelációs függ-

vények mérésével feltérképezhetjük a részecskekelt® forrást a femtométer skálán.

1.3. A PHENIX kísérlet

A brookhaveni Relativisztikus Nehézion-Ütköztet®nél található PHENIX kísérlet (Pio-

neering High Energy Nuclear Interaction eXperiment) f® célja a kvark-gluon plazma vizs-

gálata. A detektorrendszer ugyan nem fedi le a teljes térbeli akceptanciát, azonban rend-

kívül jó energia- és impulzusfelbontása van. A detektorrendszer sematikus rajza a 2. ábrán

látható. Az alábbiakban az analízisünkben szerepet játszó detektorok rövid ismertetése

következik, részletesebb leírásuk máshol található [10].

1.3.1. Esemény-karakterizációs detektorok

A PHENIX -nél található különböz® esemény-karakterizációs detektorok közül a mi ana-

lízisünk csak a beam beam counter-t (BBC) használja, aminek két karja nyalábirányban, a

3



West Beam View

PHENIX Detector2010

East

MPC RxNP

HBD

PbSc PbSc

PbSc PbSc

PbSc PbGl

PbSc PbGl

TOF-E

PC1 PC1

PC3

PC2

Central
Magnet TEC

PC3

BB

RICH RICH

DC DC

Aerogel

TOF-W 7
.9

 m
 =

  2
6
 ft

West

South Side View

Beam View

PHENIX Detector2010

North

East

MuTr

MuID MuIDRxNP
HBD

MPC RxNP
HBD

PbSc PbSc

PbSc PbSc

PbSc PbGl

PbSc PbGl

TOF-E

PC1 PC1

PC3
PC2

Central Magnet

Central
Magnet

North
 M

uon M
agnetSouth Muon Magnet

TEC
PC3

BBC
MPC

BB

RICH RICH

DC DC

ZDC NorthZDC South

Aerogel

TOF-W 7.9 m
 =  26 ft

10.9 m
 =  36 ft

18.5 m =  60 ft

2. ábra. A PHENIX detektor nyalábirányra mer®leges metszete (balra), illetve nyaláb-

iránnyal párhuzamos metszete (jobbra) a 2010-es futási periódus alatt.

középponthoz képest ±144 cm-nél helyezkedik el. Ez a detektor szolgáltatja az úgynevezett

Minimum Bias triggert, ami akkor rögzíti az adott eseményt, ha mindkét karba érkezik

koincidenciában legalább két beütés. A karokban leadott töltés az adott esemény centrali-

tásának meghatározására is szolgál. A karok beérkezési id®t is mérnek, ezek különbségéb®l

meghatározható az ütközési vertex pozíció a nyalábtengely (z tengely) mentén. Az id®-

felbontás ∼40 ps, így a z-vertex felbontás centrális ütközések esetén ∼0.5 cm, periférikus

ütközések esetén pedig ∼1.5 cm.

1.3.2. Nyomkövet® detektorok

A részecskepályák rekonstrukciójához a különböz® detektorrétegekben kapott beütés-

információkat, valamint a BBC által mért z-vertex-pozíciót használjuk. A pályarekonstruk-

cióban résztvev® detektorok a Drift Chamber (DC), valamint az els® Pad Chamber (PC1).

A DC-k a nyalábtól 202-246 cm radiális távolságra helyezkednek el, és a transzverz síkban

mérik a részecskék trajektóriáját ∼1 mrad szögfelbontással. A PC1 detektorok sokszá-

las proporcionális kamrák, közvetlenül a DC-k mögött helyezkednek el, és pozíciómérésre

alkalmasak mind a ϕ, mind a z irányban, ∼1.7 mm-es z-felbontással. A nyalábiránnyal

párhuzamos mágneses térben a töltött részecskék pályája elgörbül, a részecskék impulzu-

sát így a pályagörbületb®l lehet meghatározni. A transzverz impulzust, pT -t a DC által

mért elhajlási szögb®l, az impulzus nyalábirányú komponensét pedig a PC1 által mért z

koordinátából és a BBC által mért z-vertex pozícióból lehet meghatározni.
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1.3.3. Részecskeazonosításra használt detektorok

A töltött részecskéket a jelen analízisben az ütközési ponttól a küls® detektorokig vett re-

pülési id® alapján azonosítjuk. Ehhez a keleti és nyugati karban található ólom-szcintillátor

elektromágneses kalorimétereket (PbSc, vagy más jelöléssel EMC-E és EMC-W), valamint a

nagy felbontású repülésiid®-mér® detektorokat (TOF-E, TOF-W) használjuk. A PbSc egy

jól szegmentált (15552 különálló csatornával rendelkez®) mintavev® kaloriméter, körülbelül

5.1 m radiális távolságra a nyalábtengelyt®l. Az energiafügg® kalibrációk után körülbelül

400-600 ps id®felbontást sikerült elérni pionok esetén. Hasonló távolságra helyezkedik el a

nyalábtól a TOF-E detektor a keleti karban, ami 960, fotoelektron-sokszorozókkal ellátott

m¶anyag szcintillátorból áll. Ennek id®felbontására a kalibrációk után ∼140 ps-ot sikerült

elérni. A nyugati karban található TOF-W detektor egy sokréses ellenálláslap-kamra (RPC,

resistive plate chamber) detektor, aminek két panelje körülbelül 4.8 m radiális távolságra

helyezkedik el a nyalábtól, és id®felbontása ∼90 ps.
A részecskék azonosításához szükség van a repülési id®re (t), amit a BBC illetve a

PbSc/TOF detektorok szolgáltatnak, valamint a részecske által megtett úthosszra (L), amit

a pályarekonstrukcióból kapunk, illetve a DC/PC1 által meghatározott impulzusra (p).

Ezek alapján rekonstruálhatjuk egy adott részecskepályára a tömegnégyzetet:

m2 =
p2

c2

[(
ct

L

)2

− 1

]
(1)

Ha ábrázoljuk egy kétdimenziós hisztogramon a részecskék eloszlását a rekonstruált tö-

meg és a töltés-impulzus szorzat függvényében, az eloszláson a pion, kaon, illetve proton

beütések szépen szétválnak. Ezen megfelel® vágásokat alkalmazva megkaphatjuk az azono-

sított pionokból álló mintánkat, amelyben a kaonokból és protonokból adódó kontamináció

már elhanyagolható � erre a kés®bbiekben, a 3.1. fejezetben láthatunk példát.

2. Bose-Einstein-korrelációk

A korrelált részecskekeltésnek több különböz® oka lehet (például jetek, rezonanciabom-

lások, megmaradási törvények). Nehézion-ütközésekben, azonos töltés¶ pionpárok esetén

kis relatív impulzusnál a korreláció f® oka a kvantumstatisztikus Bose-Einstein, vagy más

néven HBT-korreláció. Ez a fajta korreláció azonos bozonok megkülönböztethetetlenségé-

b®l (azaz a szimmetrikus pár-hullámfüggvényb®l) ered. Ez a korreláció a párok átlagos

számával skálázik, ami arányos az átlagos multiplicitás négyzetével. Más lehetséges kor-
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reláció források az átlagos multiplicitással lineárisan skáláznak, így a nagy multiplicitású

nehézion-ütközésekben kis relatív impulzusnál Bose-Einstein-korrelációk dominálnak.

A Relativisztikus Nehézion-Ütköztet®nél az er®sen kölcsönható kvark-gluon plazma felfe-

dezésében fontos szerepet játszottak a Bose-Einstein-korrelációkkal kapcsolatos vizsgálatok

is. A Gauss-s¶r¶ségeloszlású forrás sugárparaméterei (amiket általában HBT-sugaraknak

nevezünk) korrelációs mérések segítségével megmérhet®k. A HBT-sugarak a transzverz

tömeggel az alábbi kapcsolatban vannak: R−2 ∝ a+ bmT . Ez a skálázás viszonylag univer-

zálisnak tekinthet® mind centralitásban, mind részecsketípusban illetve ütközési energiában,

és az ütköz® atommagok méretében is [11,12]. Az ilyen típusú lineáris skálázás egy er®s lon-

gitudinális és radiális hidrodinamikai tágulás következménye. A Hubble-folyás, azaz a távol-

sággal arányos sebesség¶ tágulás egy fontos tulajdonsága a nagyenergiás nehézion-ütközések

során kialakuló er®sen kölcsönható kvark-gluon-plazmának [13,14]. További részletek Bose-

Einstein-korrelációkról valamint alkalmazásokról megtalálhatók a [15�20] hivatkozásokban

felsorolt áttekint® cikkekben.

2.1. A korrelációs függvény

A kétrészecske korrelációs függvény de�níciója az alábbi:

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

N1(p1)N1(p2)
, (2)

ahol N1(p1,2), N2(p1, p2) az egy- illetve kétrészecske invariáns impulzus eloszlás p1 és p2 né-

gyesimpulzusok esetén. Ahhoz, hogy kiszámoljuk az invariáns impulzuseloszlásokat, szüksé-

günk van az egy- illetve kétrészecske hullámfüggvényre, és az S(x, p) forrásfüggvényre, ami

azt adja meg, hogy a kvark-gluon plazma kifagyása után milyen valószín¶séggel keletkezik

x helyen p impulzussal egy részecske. A forrásfüggvény ismeretében az impulzuseloszlások

az alábbi módon adhatók meg [21]:

N1(p1) =

∫
S(x1, p1)|Ψ(x1)|2d4x1 (3)

N2(p1, p2) =

∫
S(x1, p1)S(x2, p2)|Ψp1,p2(x1, x2)|2d4x2d4x1 (4)

A végállapoti kölcsönhatásokat elhanyagolva a hullámfüggvény síkhullámnak tekinthet®, a

pár-hullámfüggvény esetén szimmetrizáció szükséges. Ekkor |Ψ(x)|2 = 1, valamint

|Ψp1,p2(x1, x2)|2 = 1 + cos(qx), (5)
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ahol q a relatív impulzus, x pedig a relatív koordináta. A hullámfüggvény abszolút érték

négyzetekre kapott kifejezéseket a korrelációs függvény de�níciójába beírva és a megfelel®

átalakításokat elvégezve az alábbi alakra jutunk:

C
(0)
2 (p1, p2) = 1 + Re

S̃(q, p1)S̃
∗(q, p2)

S̃(0, p1)S̃∗(0, p2)
, (6)

ahol q = p1 − p2 a négyesimpulzus különbség, a komplex konjugálást ∗ jelöli, a (0) in-

dex a végállapoti kölcsönhatások elhanyagolását jelzi, valamint S̃(q, p) a forrás Fourier-

transzformáltját jelöli:

S̃(q, p) ≡
∫
S(x, p)eiqxd4x (7)

Nehézion-ütközések esetén tipikus kinematikai tartományokon S̃(q, p) p-t®l való függése

sokkal simább, mint a relatív momentumtól, q-tól való függés [19]. Ezért egy szokásos

közelítés a p1 ≈ p2 ≈ K, ahol K ≡ (p1 + p2)/2 a pár átlagos négyesimpulzusa. Így a (6)-os

egyenlet az alábbi alakot ölti:

C
(0)
2 (q,K) = 1 +

|S̃(q,K)|2

|S̃(0,K)|2
. (8)

Az el®bb említett közelítések érvényességét a [17, 18] hivatkozásokban vizsgálták, és a

tipikusan exponenciális egyrészecske spektrumokra a közelítés ∼5% alatti eltérést mutatott

a részletesebb számolások eredményeihez képest.

A (8)-as egyenlet átírható egy másik alakba, ha bevezetjük a pár-forrásfüggvényt, mint

D(x,K) ≡
∫
S(ρ+ x/2,K)S(ρ− x/2,K)d4ρ, (9)

ahol x továbbra is a pár térbeli szeparációja, ρ pedig a pár tömegközéppontjának helyét

jelöli. Így a korrelációs függvény az alábbi alakra hozható:

C
(0)
2 (q,K) = 1 +

D̃(q,K)

D̃(0,K)
, (10)

ahol D̃ a pár-forrásfüggvény Fourier-transzformáltja:

D̃(q,K) =

∫
D(x,K)eiqxd4x. (11)

A Bose-Einstein-korrelációs függvény tehát a pár-forrásfüggvény Fourier-transzformáltjával

áll közvetlen kapcsolatban, ez az a mennyiség amit kétrészecske korrelációs függvények

mérésével rekonstruálni lehet.
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2.1.1. A korrelációs függvények kinematikai változói

Általában, ahogy az el®bbiekben láttuk, a korrelációs függvény a p1 és p2 négyesimpul-

zusoktól függ, vagy másképpen a q és K változóktól. Tudjuk azonban, hogy q = (q0, q) és

K = (K0,K) Lorentz szorzata nulla, azaz qK = q0K0 − qK = 0, ahol q ≡ (qx, qy, qz) és

K ≡ (Kx,Ky,Kz). Azaz q energia komponense kifejezhet® az alábbi alakban:

q0 = q
K

K0
(12)

Ezen reláció alapján a q függ® korrelációs függvényt áttranszformálhatjuk q függ®re. Ha

a korrelációs függvényhez járulékot adó részecskék energiája hasonló, akkor K körülbelül

tömeghéjon van, azaz a korrelációs függvény mérhet® q és K függvényeként.

Mivel a K-tól való függés általában simább mint a q-tól való függés,ezért q-ra tekint-

hetünk úgy mint a f® kinematikai változó. A q-függésre feltehet® ezután egy parametri-

záció, majd vizsgálható a paraméterek K-függése. Midrapiditáshoz közel K helyett vizs-

gálható KT ≡ 0.5
√
K2
x +K2

y függés, vagy alternatívaként a transzverz tömeg függés is:

mT ≡
√
m2 + (KT /c)2, ahol m az adott típusú részecske tömege (például piontömeg).

A pár átlagos transzverz tömegének bármely �x értéke esetén tehát a korrelációs függ-

vény C2(q,mT ) mérhet® mint csak a relatív impulzus q függvénye. Ennek egy gyakran

használt dekompozíciója a side-out-long vagy Bertsch-Pratt (BP) felbontás [22, 23], ahol

q ≡ (qout, qside, qlong). Ebben az esetben a 'long' irány a nyalábiránnyal, azaz a z tengellyel

azonos, az 'out' irány a pár átlagos transzverz impulzusának (KT -nek) iránya, a 'side' irány

pedig az el®bbi kett®re mer®leges. A BP rendszerre való áttérés tulajdonképpen egy transz-

verz síkbeli forgatásnak felel meg. Szokás még ezen felül egy Lorentz boostot alkalmazni

a long irányba, és áttérni a longitudinálisan együtt mozgó rendszerre (LCMS) ahol a pár

átlagos longitudinális impulzusa nulla [17,18].

Általában a qout, qside, qlong változók szerinti háromdimenziós mérések hátránya, hogy

a statisztika er®s hiánya miatt nehéz pontos, precíz alakanalízist végezni. Ebb®l az okból

kifolyólag néha a kétrészecske korrelációs függvényeket egy egydimenziós relatív impulzus

változó függvényében mérjük. A Lorentz-invariáns relatív impulzus de�níciója az alábbi:

qinv ≡
√
−qµqµ =

√
q2x + q2y + q2z − (E1 − E2)2 (13)

Az LCMS rendszerben a Bertsch-Pratt-változókat használva qinv az alábbi alakot ölti:

qinv =
√

(1− βT )2q2out + q2side + q2long, (14)
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ahol βT = 2KT /(E1 + E2) a pár �átlagos transzverz sebessége�.

Vezessük be a pár tömegközépponti rendszerét (PCMS), és de�niáljuk a relatív hármas

impulzust (kPCMS) ebben a rendszerben mint

kPCMS ≡
qPCMS

2
. (15)

Ekkor qinv kifejezhet® az alábbi alakban:

qinv = 2|kPCMS| (16)

A (14)-es kifejezésb®l látszik, hogy nem igaz az az állítás, miszerint qinv → 0 esetén a

komponensek is nullához tartanak, azaz qout → 0, qside → 0, qlong → 0. Úgy is lehet qinv

értéke kicsi, hogy közben qout értéke viszonylag nagy.

Az is közismert, hogy a Bertsch-Pratt-sugarak (Rout, Rside, Rlong) hasonló nagyságrend-

be esnek
√
sNN = 200GeV-es arany-arany ütközések esetén a RHIC-nél, azaz a Bose-

Einstein-korrelációk közel gömbszimmetrikusak az LCMS rendszerben [11, 12, 24, 25]. A

PCMS rendszerbe boostolva a korrelációs függvény azonban nem lesz gömbszimmetrikus,

különösen közepes vagy nagy KT értékek esetén ahol βT már 1-hez közelít. Ebb®l követ-

kez®leg
√
sNN = 200GeV-es arany-arany ütközések esetén pionok korrelációs függvényének

nem megfelel® egydimenziós változója qinv.

Keressünk olyan egydimenziós változót, aminek kis értéke csak akkor lehetséges, ha a

komponensek (qout, qside, qlong) értéke is kicsi. Vezessük be az alábbi változót, ami nyaláb

irányú Lorentz-boostokra invariáns:

kLCMS ≡
qLCMS

2
. (17)

Az egyszer¶ség kedvéért a továbbiakban bevezetjük az alábbi jelölést: k ≡ |kLCMS|.
Fejezzük ki kLCMS abszolút értékét a laborrendszerben vett impulzus komponensekkel:

k =

√
(p1x − p2x)2 + (p1y − p2y)2 + q2long,LCMS

2
, (18)

ahol q2long,LCMS =
4(p1zE2 − p2zE1)

2

(E1 + E2)2 − (p1z + p2z)2
. (19)

Mivel a korrelációs függvények az LCMS rendszerben körülbelül gömbszimmetrikusak, a

mért korrelációs függvény nem függ jelent®sen kLCMS irányától, így ennek abszolút értéke

a megfelel® változó. A részletes alakanalízis érdekében a korrelációs függvényeket egyválto-

zós C2(k) függvényekként mérjük, különböz® átlagos transzverz tömeg (mT ) tartományok

esetén.
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2.2. A korreláció er®ssége és ennek következményei

A (8)-as egyenlet azt mutatja, hogy a végállapoti er®s és elektromágneses kölcsönha-

tásokat elhanyagolhatjuk, akkor a korrelációs függvény értéke 2 ha a relatív impulzussal

nullához tartunk: C(0)
2 (k = 0) = 2. Azonban kísérletileg a detektorok véges felbontása mi-

att nem tudunk végtelen kicsi relatív impulzusig mérni, csak valamilyen véges kmin értékig

(legfeljebb néhány MeV-ig). A korrelációs függvényt tehát nem nulla relatív impulzusnál

mérjük, majd extrapolálunk k = 0-ra. Az extrapolált érték általában különbözhet az egzakt

értékt®l, ezt az alábbi módon számszer¶síthetjük :

λ ≡ lim
k→0

C2(k)− 1. (20)

Az így de�niált λ paramétert gyakran a korreláció er®sségének nevezzük. A kísérletekben

korrelációs mérések során gyakran találkozunk λ < 1 értékkel, ez a meg�gyelés vezetett a

mag-glória modellhez, amit az alábbiakban részletezünk.

2.2.1. A mag-glória modell

A detektorokba beérkezett részecskék egy része nem közvetlenül a kvarkanyag kifagyá-

sából keletkezett, hanem más részecskék bomlásterméke - ezt hivatott kezelni a Core-Halo,

azaz mag-glória modell [26,27]. Ebben a modellben a forrásfüggvény két tagból áll össze, a

mag forrástag a kvark-gluon-plazmából közvetlenül kifagyott részecskéket, a glória forrástag

pedig a hosszú élettartamú rezonanciák bomlásai során keletkezett részecskéket tartalmaz-

za. A mag mérete általában legfeljebb 10-15 fm, azonban a glóriában keletkez® pionok a

középponttól akár több száz (vagy több ezer) femtométer távolságra is létrejöhetnek, pél-

dául η, η′ bomlástermékeként. A Fourier-transzformáció során nagy x kis k-nak felel meg,

ezért a glória forrástag a korrelációs függvény kis relatív impulzusú tartományához ad járu-

lékot. A közel megegyez® impulzusú részecskék azonban ahogy korábban láttuk, kísérletileg

nem különböztethet®k meg egymástól, így van egy felbonthatatlan régió, ahol nem látjuk a

forrást, ezt illusztrálja a 3. ábra.

Mivel a glória forrástag, a forrás nagy méreteknél mutatott viselkedése rejtve van szá-

munkra, ezért a korrelációs függvény (8)-as egyenletbeli alakját úgy szeretnénk átalakítani,

hogy csak a mag forrástag szerepeljen benne.

S = Smag + Sglória → S̃(q,K) = S̃mag(q,K) + S̃glória(q,K), (21)

Mivel mérhet® q értékekre S̃glória(q,K) = 0, ezért S̃(q,K) = S̃mag(q,K). Bármely függ-

vényre igaz, hogy a függvény Fourier transzformáltja a nulla helyen megegyezik a függvény
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3. ábra. A széles glória által eredményezett keskeny csúcsot a korrelációs függvényen a véges

kísérleti felbontás miatt nem látjuk, a korrelációs függvény 1+λ értékhez tart.

integráljával, ez a forrásfüggvény esetén a keletkezett részecskék számát adja:

S̃(0,K) = Nmag +Nglória, S̃mag(0,K) = Nmag, S̃glória(0,K) = Nglória. (22)

Így kifejezhetjük a korrelációs függvényt a mag forrástag segítségével:

C
(0)
2 (q,K) ' 1 +

∣∣∣ S̃(q,K)

S̃(0,K)

∣∣∣2 = 1 +
|S̃mag(q,K)|2

(Nmag +Nglória)2
= (23)

= 1 +
N2
mag

(Nmag +Nglória)2
|S̃mag(q,K)|2

N2
mag

= 1 + λ
|S̃mag(q,K)|2

|S̃mag(0,K)|2
,

ahol így megjelent az e�ektív tengelymetszetnek tekinthet® λ paraméter, és

√
λ =

Nmag

Nmag +Nglória

(24)

a magban keletkez® összes részecske számának és a teljes forrásból keletkez® összes részecske

számának aránya.

Ha feltesszük, hogy a forrás valóban két tagból áll össze, akkor ebb®l következik, hogy

a (9)-es egyenletben bevezetett pár-forrásfüggvény három komponens¶ lesz:

D = Dm,m +Dm,g +Dg,g, (25)

ahol az 'm' illetve 'g' index a magra és glóriára utal. Könnyen megmutatható, hogy a mag-

mag komponens kísérletileg felbontható, a mag-glória és glória-glória komponensek azonban

a kísérleti felbontás határán kívül esnek. A korrelációs függvény pár-forrásfüggvénnyel ki-

fejezett alakja az alábbi lesz:

C
(0)
2 (q,K) = 1 + λ

D̃m,m(q,K)

D̃m,m(0,K)
. (26)
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Összegezve tehát az el®bbieket azt mondhatjuk, hogy limk→0C2(k) 6= 2 egy kísérleti

eredmény, ezért λ-t mint kísérleti paramétert szokás bevezetni a (20)-as de�níció szerint. A

mag-glória modell pedig λ értékének egy interpretációja.

2.2.2. A korreláció er®sségének lehetséges interpretációi

Ahogy a korábbiakban láttuk, a λ paraméter mérésének egyik motivációja, hogy indirekt

információt hordoz a hosszú élettartamú rezonanciák bomlásairól. Az egyik rezonancia, az

η′ mezon járuléka a meg�gyelhet® pion spektrum alacsony impulzusú tartományához kü-

lönösen érdekes. Elméleti várakozások alapján nehézion-ütközések során a királis UA(1)

szimmetria részleges helyreállása esetén az η′ mezon közegbeli tömege lecsökken [28]. A ki-

sebb tömeg azt eredményezi, hogy a keletkezési hatáskeresztmetszet er®sen megn® alacsony

impulzus esetén. Mivel az η′ bomlási lánca sok piont eredményez, a forrás glória tagjának

járuléka megn®, és alacsony relatív impulzus esetén a λ paraméter lecsökken [29]. Korábbi

mérésekben már láttak erre jeleket [30, 31], amit tehát az η′ mezon tömegcsökkenésének

indirekt meg�gyeléseként lehetett interpretálni.

Fontos megjegyezni azonban, hogy a meg�gyelhet® λ paraméter 1-t®l való eltérésének

a mag-glória modellen túl más okai is lehetnek, például koherens pionkeletkezés [16, 18].

A mérésünk egyik célja tehát, hogy megmérjük λ(mT )-t, hiszen a mérés maga nem függ

semmilyen �zikai feltevést®l, azonban az eredmény összevethet® elméleti jóslatokkal.

2.3. Lévy-típusú korrelációk és kritikus viselkedés

Az el®bbi fejezetben említett korábbi λ(mT ) mérések mind azzal a feltételezéssel éltek,

hogy a korrelációs függvény Gauss alakú. Az általunk elvégzett mérés azt mutatta, hogy a

Gauss-közelítés statisztikailag nem elfogadható feltételezés, így mi egy precízebb alakana-

lízist végeztünk. A táguló közegekben az általánosított centrális határeloszlás tétel és az

anomális di�úzió alapján Lévy-eloszlás alakú forrásfüggvények megjelenését várjuk [32,33],

ami hatványfüggvényszer¶ lecsengést mutat. A szimmetrikus Lévy-eloszlás a Gauss-eloszlás

általánosítása, az alábbi Fourier-transzformáció de�niálja:

L(α,R, r) =
1

(2π)3

∫
d3qeiqre−

1
2
|qR|α . (27)

A kifejezésben szerepl® R paramétert Lévy-skálaparaméternek, az α paramétert pedig

Lévy-stabilitási indexnek, vagy Lévy-exponensnek hívjuk. Az α = 2 esetben visszakapjuk

a Gauss-eloszlást, míg α = 1 esetén Cauchy-eloszlásra jutunk. α < 2 esetén a Lévy-eloszlás
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hatványfüggvényszer¶ lecsengést mutat. Ha a mag forrás (Smag) Lévy alakú, akkor a pár-

forrásfüggvény mag-mag tagja (Dm,m) is Lévy alakú lesz, mert két azonos Lévy-eloszlás

autokorrelációja szintén Lévy-eloszlás, azonos stabilitási indexszel:

S(r) = L(α,R, r)⇒ D(r) = L(α, 21/αR, r). (28)

A Lévy-típusú forrásfüggvények tehát általánosabb leírást biztosítanak mint a Gauss,

ami a speciális α = 2 esetnek felel meg - ez által kísérletileg mérhet®, hogy az adatok milyen

messze esnek a Gauss esett®l. Az ilyen típusú leírás a λ paraméter precízebb megmérését

is lehet®vé teszi. Van még egy motiváció a Lévy-eloszlások használatára: az α exponens

(ami nagy távolságokon a hatványfüggvény szer¶ lecsengést meghatározza) kapcsolatban

van a statisztikus �zikából ismert η kritikus exponenssel [34]. Az η exponens a térbeli

korrelációk hatványfüggvény lecsengését határozza meg másodrend¶ fázisátalakulás esetén,

a kritikus pontban. Rács QCD számolások szerint [35�37] a kvark-hadron átmenet elt¶n®

bariokémiai potenciál (µB = 0) esetén analitikus (cross-over), µB nagy értékei esetén pedig

els®rend¶ fázisátalakulás várható (a fázisdiagram illusztrációja a 4. ábrán látható). Ez

azt sugallja, hogy µB valamilyen köztes értékénél lehet egy kritikus pont, ahol másodrend¶

fázisátalakulás történik. Ebben a pontban az η exponensnek meghatározott értéke van,

ami a 3D Ising modell esetén 0.03631(3) [38], míg a véletlen-tér 3D Ising modell esetén

0.5±0.05 [39]. Mivel a másodrend¶ QCD fázisátalakulás várhatóan azonos univerzalitási

osztályba esik a 3D Ising modellel [40, 41], a Lévy-forrás meghatározott α paramétere a

QCD kritikus pont szignatúrája lehet.

A QCD fázisdiagram részletes feltérképezése és a kritikus pont helyének meghatározása

napjainkban a nehézion-�zika egyik legfontosabb feladata. Ebben a küldetésben érdekes új

eredményeket hozhat az α paraméter meghatározása különböz® ütközési energiákon (azaz

a (µB, T ) fázisdiagram különböz® részein).

A síkhullám közelítést alkalmazva (azaz a végállapoti kölcsönhatásokat elhanyagolva)

és feltéve, hogy a forrásfüggvény gömbszimmetrikus háromdimenziós Lévy-típusú forrás,

valamint a mag-glória modellt �gyelembe véve a kétrészecske korrelációs függvény az alábbi

egyszer¶ alakot ölti:

C
(0)
2 (k) = 1 + λe−(2Rk)

α
, (29)

ahol k a korábban de�niált egydimenziós relatív impulzus változó. A három szabad

paraméter (λ,R, α) függhet az átlagos transzverz impulzustól, vagy átskálázva a transzverz
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4. ábra. A QCD fázisdiagramjának illusztrációja

tömegt®l (mT -t®l). Azonban ezt az alakot nem lehet a mért korrelációs függvényekre il-

leszteni, �gyelembe kell venni a végállapoti Coulomb-kölcsönhatást, azaz az azonos töltés¶

pionok taszítását. A következ® alfejezetben ennek részleteit tekintjük át.

2.4. A Coulomb-kölcsönhatás szerepe

Az eddig számolások során a kétrészecske hullámfüggvényt síkhullámmal közelítettük,

azonban többnyire töltött pionok korrelációs függvényét vizsgáljuk, ekkor �gyelembe kell

vennünk a Coulomb-kölcsönhatást is. Az azonos töltés¶ részecskék taszítják egymást, ez a

korrelációs függvényben úgy jelenik meg, hogy kis relatív impulzus esetén kevesebb részecs-

kepárt fogunk detektálni. Az e�ektus kezelése során a Sinyukov módszerhez [42] hasonlóan

járunk el. A mag-glória modellt �gyelembe véve kifejezhetjük a korrelációs függvényt a pár-

forrásfüggvény mag-mag tagjával, és a Coulomb-kölcsönható kétrészecske hullámfüggvény

abszolút érték négyzetével az alábbi módon:

C2(k) = 1− λ+ λ

∫
d3rDm,m(r)|Ψk(r)|2. (30)

A kvantummechanikai szóráselmélet alapján a szimmetrizált Coulomb-kölcsönható kétré-

szecske hullámfüggvény alakja az alábbi [43, 44]:

Ψk(r) =
N√

2

(
eikrF (−iη, 1, i(kr − kr)) + e−ikrF (−iη, 1, i(kr + kr))

)
, (31)
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ahol N =
Γ(1 + iη)

eπη/2
, és η =

mπc
2α

2h̄kc
valamint α =

e2

4πε0

1

h̄c
≈ 1

137
.

A hullámfüggvény kifejezésében szerepl® r a pár térbeli szeparációját jelöli, k a három-

dimenziós relatív impulzust a pár nyugalmi rendszerében (PCMS), Γ a gamma-függvényt,

F (a, b, z) pedig az elfajult hipergeometrikus függvényt, amely de�níciója az alábbi:

F (a, b, z) =
∞∑
n=0

zn

n!

Γ(a+ n)

Γ(a)

Γ(b)

Γ(b+ n)
. (32)

Ezen a ponton még érdemes megjegyezni, hogy a kifejezésben szerepl® η paraméter a k

relatív impulzussal áll kapcsolatban, és semmilyen módon nem köt®dik az el®z® fejezetben

tárgyalt η kritikus exponenshez. A gyakorlatban a (30)-as kifejezést az alábbi alakra hozva

lehet numerikusan jól kezelni:

C2(k) = 1− λ+ λ
2πη

e2πη − 1

[ ∞∫
0

dr r2L(α, 21/αR, r)

2kr∫
0

dξ

kr

∣∣F (−iη, 1, iξ))
∣∣2+ (33)

+

∞∫
0

dr r2L(α, 21/αR, r)

1∫
−1

dy e2ikry F (−iη, 1, ikr(1− y)))F (iη, 1,−ikr(1 + y))

]
.

Most, hogy áttekintettük a nagyenergiás �zikában alkalmazott Bose-Einstein-korrelációs

mérések elméleti hátterének legfontosabb aspektusait, rátérhetünk a kísérleti módszerek

részletezésére - a következ® fejezetben az általunk kidolgozott mérési módszerr®l lesz szó.

3. A korrelációs függvények mérési módszere

A mérés során a Relativisztikus Nehézion-Ütköztet®nél található PHENIX kísérlet által

2010-ben,
√
sNN = 200 GeV tömegközépponti ütközési energián felvett Au+Au ütközések

adatait dolgoztam fel. Az 1.3.1. fejezetben említett Minimum Bias triggerrel felvett adat-

halmaz ∼ 7.3 · 109 eseményt tartalmaz. A szükséges kalibrációkat és a részecskeazonosítást

Nagy Márton végezte el az adatokon.

3.1. Egyrészecske vágások, részecskeazonosítás

A részecskék impulzusát és pályáját ahogy már láttuk a 2. fejezetben, a DC és PC1

detektor határozza meg, majd a rekonstruált részecskepályát projektáljuk a küls® detekto-

rokra (PbSc, TOF, PC3). Megvizsgáltuk a projekció körüli legközelebbi tényleges beütés
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és a projekció helyének különbségét mind a ϕ mind a z irányban, majd ezeken az eloszlá-

sokon alkalmaztunk egy ún. 'matching' vágást. A vágás különböz® értékei esetén kapott

eredmények különbségét a kés®bbiekben a szisztematikus hibáknál vettük �gyelembe.

Fontos hogy az adathalmazunk minél tisztábban csak pionokat tartalmazzon, ehhez

pontos részecskeazonosításra van szükség. Ennek menetét az 1.3.3 fejezetben ismertettük,

az alábbiakban pedig az 5. és 6. ábrán erre láthatunk példát. A szisztematikus hibák

vizsgálata során ennek a vágásnak (a továbbiakban PID vágás) különböz® értékei esetén is

vizsgáltuk az eredmények stabilitását.

5. ábra. Részecskeazonosítás a TOF detektorok esetében, 2σ vágásokkal - az impulzus és

a töltés szorzatát ábrázolva a tömegnégyzet függvényében jól elkülönül® pion-kaon-proton

beütéseket láthatunk.

6. ábra. Részecskeazonosítás az ólom-szcintillátor esetében, 2σ vágásokkal - a különböz® ré-

szecskékhez tartozó beütések kevésbé különülnek el mint a TOF esetén, a detektor rosszabb

id®felbontása miatt.
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3.2. A korrelációs függvények mérése, eseménykeverés

Ahogy a korábbiakban láttuk, a kétrészecske korrelációs függvény függ a relatív im-

pulzustól (k), illetve a pár átlagos transzverz impulzusától (pT ). Tegyünk fel a relatív

impulzus változóban egy parametrizációt a korrelációs függvény alakjára (C2(k)), majd kü-

lönböz® átlagos transzverzimpulzus-tartományokon mérjük meg a korrelációs függvényt. Így

a különböz® tartományokon a megfelel® függvényillesztések elvégzése után vizsgálhatjuk az

illesztett paraméterek pT -függését.

A korrelációs függvények elkészítésének módja az úgynevezett eseménykeverés módszere.

Vegyünk olyan pionpárokat, ahol a pár mindkét tagja azonos eseményben keletkezett, majd

készítsük el a párok relatív impulzus eloszlását - nevezzük ezt a továbbiakban aktuális

eloszlásnak, és jelöljük A(k)-val. Az aktuális eloszlás tartalmaz különböz® kinematikai,

akceptanciai e�ektusokat, amiket ki kell zárni, ezért elkészítünk egy olyan eloszlást is, ahol

a párok tagjait különböz® eseményekb®l vesszük - nevezzük ezt háttéreloszlásnak, és jelöljük

B(k)-val. Ha ezután vesszük az aktuális és háttéreloszlás hányadosát (normalizálva), akkor

megkapjuk a korrelációs függvényt:

C2(k) =
A(k)

B(k)
·
∫ k2
k1
B(k)dk∫ k2

k1
A(k)dk

, (34)

ahol az integrálás olyan [k1, k2] tartományon történik, ahol a korrelációs függvény már nem

mutat kvantumstatisztikus e�ektusokat. Fontos ezen felül, hogy a háttérkeverés során azt

szeretnénk, hogy a háttéreloszlás azonos kinematikai és akceptanciai e�ektusokat tartalmaz-

zon mint az aktuális eloszlás - ehhez az szükséges, hogy az aktuális és a háttér események

hasonlóak legyenek centralitásban és ütközési vertex pozícióban. A mérés során ezért 3%

széles centralitás, és 2 cm széles z-vertex osztályokat vettünk, és a háttérkeverés során csak

olyan eseményeket használtunk, amik az aktuális eseménnyel azonos centralitás és z-vertex

osztályba estek.

Az eseménykeverés technikai kivitelezésének módja nem teljesen egyértelm¶, többféle

lehet®ség is adódhat. Az analízis során megvizsgáltunk 3 féle eseménykeverés módszert,

és kiválasztottuk a legmegfelel®bbet - ezeket az alábbiakban részletezzük. Az általánosan

elterjedt módszer ('A' módszer) esetén egy el®re de�niált méret¶ (Npool) háttér esemény

halmazt tartunk, és az aktuális esemény minden pionját korreláltatjuk a háttér halmazban

lév® összes azonos töltés¶ pionnal. A 'B' módszer esetén a háttérhalmazból véletlenszer¶en

kiválasztunk az aktuális esemény multiplicitásával azonos számú piont, és az aktuális ese-

mény minden pionját korreláltatjuk az összes kiválasztott pionnal. Az el®bbi két módszer
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esetén azonban el®fordulhat (az 'A' módszernél mindenképpen el®fordul), hogy egy háttér

eseményb®l több piont is korreláltattunk az aktuális esemény pionjaival. A 'C' módszer

esetén úgy keverjük a részecskéket, hogy kiválasztunk véletlenszer¶en az aktuális esemény

multiplicitásával azonos számú eseményt a háttérhalmazból, és mindegyik kiválasztott ese-

ményb®l véletlenszer¶en választunk egy piont. Az így kiválasztott háttér pionok száma

így azonos az aktuális eseményben lév® pionok számával, és mindegyik pion különböz® ese-

ményben szerepel. A háttér eloszlást ebben az esetben ezen kiválasztott pionok egymással

való korreláltatásából kapjuk. Az utóbbi esetben fontos, hogy Npool nagyobb kell legyen,

mint a lehetséges legnagyobb multiplicitás. A különböz® háttér keverések illusztrációja a 7.

ábrán látható.

A módszer 
π π π π 

π π π π π 

π π π π 

π π π 

B módszer 
π π π π 

π π π π π 

π π π π 

π π π 
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π π π π π 

π π π π 

π π π π 

π π π 

π π π π π 

C módszer 
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p

o
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N
p

o
o

l 

7. ábra. A három vizsgált háttér keverési módszer illusztrációja

A korrelációs függvények alakját a különböz® háttér keverési módszerek függvényében

megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az 'A' és a 'C' módszer igen hasonló eredményre vezet,

azonban a 'B' módszer egy furcsa oszcillációt hoz be. Konklúzióként azt mondhatjuk,

hogy a 'B' módszer mindenképpen rossz, nem megfelel® eredményre vezet, az 'A' és 'C'

módszer hasonló, de a 'C' módszer elméletileg jobban megfontolt, biztosabban kizár minden

lehetséges maradék korrelációt, így a továbbiakban ezzel a módszerrel dolgozunk.

3.3. Kétrészecske vágások

Amikor párokat formálunk hogy megkonstruáljuk a korábban említett A(k) és B(k)

eloszlásokat, �gyelembe kell vennünk a különböz® detektorok hatékonyságát, és a részecs-

kepálya rekonstrukciós algoritmus sajátosságait. Néha el®fordul, hogy az algoritmus egy

részecskepályát kettéoszt, és a valódi részecske mellett létrehoz egy ún. �szellem� részecs-

két. Az is el®fordulhat, hogy két részecskepálya nem különböztethet® meg ha túl közel

mennek egymáshoz, így két részecske helyett a detektor csak egyet lát. Ezeknek az e�ek-
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tusoknak a kisz¶rése érdekében elkészítettük a térbeli szeparációs eloszlásokat szintén az

aktuális és a háttér esemény esetén, majd ezeknek a hányadosa alapján különböz® alakú

vágásokat de�niáltuk a ∆ϕ−∆z változókban:

DCH/EMC: ∆ϕ > ∆ϕ0 −
∆ϕ0

∆z0
∆z és ∆ϕ > ∆ϕ1 (35)

TOFE: ∆ϕ > ∆ϕ0 −
∆ϕ0

∆z0
∆z (36)

TOFW: ∆ϕ > ∆ϕ0 és ∆z > ∆z0 (37)

A vágások paraméterei az 1. és 2. táblázatokban találhatóak, a ∆ϕ − ∆z eloszlások

a 8. és 9. ábrán láthatók. A végs® eredményekhez a nulladik vágással készült korrelációs

függvényeket használtuk, a többi esetet a szisztematikus hibák meghatározása érdekében

vizsgáltuk. Szokás még egy másik fajta vágást is de�niálni, amit mi is alkalmaztunk - ha a

vizsgált részecskepár mindkét tagja azonos detektorszegmensbe érkezett, akkor véletlensze-

r¶en a pár egyik tagját eldobjuk, azaz nem használjuk a kés®bbiek során.

cut
DCH EMC

∆z0 [cm] ∆ϕ0 [rad] ∆ϕ1 [rad] ∆z0 [cm] ∆ϕ0 [rad] ∆ϕ1 [rad]

0 11 0.15 0.025 18 0.14 0.020

1 10 0.14 0.020 18 0.14 0.020

2 12 0.16 0.030 18 0.14 0.020

3 11 0.15 0.025 17 0.13 0.015

4 11 0.15 0.025 19 0.15 0.025

1. táblázat. A párvágások (35)-ös egyenletbe helyettesítend® paraméterei, a DCH és az

EMC-E/W detektorok esetén. A 0., 3., és 4. vágás DCH vágásban nem különbözik, az 1.,

2., és 3. pedig csak DCH vágásban különbözik.
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cut
TOFE TOFW

∆z0 [cm] ∆ϕ0 [rad] ∆z0 [cm] ∆ϕ0 [rad]

0 13 0.13 15.0 0.14

1 13 0.13 15.0 0.14

2 13 0.13 15.0 0.14

3 12 0.12 14.5 0.13

4 14 0.14 15.5 0.15

2. táblázat. A párvágások (36)-(37) egyenletekbe helyettesítend® paraméterei, a TOF de-

tektorok esetén.

8. ábra. ∆ϕ−∆z eloszlások, és a de�niált párvágások a DCH és EMC detektorok esetén
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9. ábra. ∆ϕ−∆z eloszlások, és a de�niált párvágások a TOF detektorok esetén

3.4. Illesztések

A (33)-as kifejezésben szerepl® függvényalak analitikusan nem számolható, és a nu-

merikus számolás is nehézkes. Az illesztési folyamat gyorsítása érdekében elkészítettünk

egy adatbázist, amelybe a függvényalak el®re kiszámolt értékeit mentette el a paraméterek

különböz® értékei esetén. Az illesztési folyamat során ezt az adatbázist használtuk fel a

függvényalak gyors kiszámolására, az illesztéseket a ROOT programcsomag MINUIT2 χ2

minimalizáló algoritmusával végeztük [45]. Kiderült azonban, hogy az így elvégzett illesz-

tések numerikusan �uktuáló χ2 térképet eredményeznek, így alkalmaztunk egy második

körös iteratív utánéget®t, ahol az illesztend® függvény analitikusan kiszámolható volt. A

χ2 térképre egy-egy szemléltet® példa a 10. és 11. ábrán látható. A második körös illeszt®

függvényünk az alábbi volt:

C
(0)
2 (λ,R, α; k)

C2(λ0, R0, α0; k)

C
(0)
2 (λ0, R0, α0; k)

×N × (1 + εk), (38)

ahol C
(0)
2 (λ,R, α; k) ≡ C(0)

2 (k) = 1 + λ · e−(2kR)α , (39)
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és λ0, R0, α0 az els® körös illesztésb®l kapott paraméterek. Jelöljük a második körb®l kapott

paramétereket λ1, R1, α1-el. Ha ezek jelent®sen különböznek a λ0, R0, α0 paraméterekt®l

(több mint 1% eltérés ∆iteráció-ban), akkor beállítjuk az új paramétereket és egy újabb kör

illesztést végzünk (λ0 = λ1, R0 = R1, α0 = α1). Addig folytatjuk ezt az iteratív folyama-

tot, amíg az újonnan kapott paraméterekb®l és az el®tte lév® körb®l kapott paraméterekb®l

számolt ∆iteráció 1%-nál kisebb, azaz

∆iteráció =

√
(Rn+1 −Rn)2

R2
n

+
(λn+1 − λn)2

λ2n
+

(αn+1 − αn)2

α2
n

< 0.01. (40)

Az ilyen iterációs illesztések általában 2-3 kör alatt konvergáltak. Ahogy a (38)-as ki-

fejezésb®l látszik, bevezetünk egy normalizációs paramétert (N) és egy lineáris hátteret

az ε paraméterrel, ami egy lehetséges hosszútávú korrelációs hátteret ír le. Gyakorlatban

N ≈ 1 és ε ≈ 0, valamint ezek a paraméterek hamarabb konvergálnak az illesztés során

mint a λ,R, α �zikai paraméterek. Ezért a konvergencia kritériumban csak a �zikai paramé-

tereket használtuk. Ezzel a módszerrel a �zikai forrás paramétereket megbízhatóan tudjuk

kinyerni az adatokból, a Coulomb-e�ektus megfelel® kezelésével. A mérés során 32 átlagos

transzverzimpulzus-tartományon végeztünk illesztéseket, mind a π+π+, mind a π−π− kor-

relációs függvények esetén.

Az illesztéseket akkor fogadtuk el jónak, ha konvergáltak, és a kovariancia mátrix pozitív

de�nit volt, valamint a χ2/NDF (ahol NDF a szabadsági fokok száma) értékek elfogadhatóak

voltak, azaz a χ2/NDF-nek megfeleltethet® kon�dencia szint 0.1% felett volt. Az iteratív

módszer beépítése után ezek a feltételek mind a 64 illesztésre teljesültek. Végül a ROOT

programcsomag Minos algoritmusa meghatározta az illesztett paraméterek aszimmetrikus

statisztikus hibáit.

Megvizsgáltuk azt is, hogy mi történik ha az α paramétert 2-re �xáljuk, azaz Gauss-

illesztéseket végzünk. Ebben az esetben az illesztések nem voltak elfogadhatóak a korábbi

feltételek alapján, az illesztések kon�dencia szintje több nagyságrenddel 0.1% alatt volt.
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10. ábra. A χ2 térkép egy kétdimenziós szeletének er®sen felnagyított ábrája - a �uktuációk

miatt a Minuit algoritmus nem tudja megtalálni a megfelel® minimumot.

11. ábra. A χ2 térkép egy kétdimenziós szeletének er®sen felnagyított ábrája - a �uktuációk

az iteratív utánéget® használatával még a legnagyobb nagyításban is el¶nnek.
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12. ábra. Példa illesztések Bose-Einstein-korrelációs függvényekre pT = (0.20−0.22) GeV/c

esetén π+π+ párokra (fels® ábra), valamint pT = (0.48 − 0.50) GeV/c esetén π−π− pá-

rokra (alsó ábra). Mindkét ábrán szerepel a mért korrelációs függvény, a teljes illeszt®

függvény, a �Coulomb-korrigált� illeszt® függvény C(0)
2 (k), valamint a �Coulomb-korrigált�,

azaz C(0)
2 (k)/C2(k)-val megszorzott adatpontok is.
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3.5. Szisztematikus hibák

A Bose-Einstein-korrelációs függvények illesztéseib®l meghatározott paraméterek értéke

függ a különböz® kísérleti beállításoktól, például különböz® vágásoktól, és az illesztési algo-

ritmus különböz® beállításaitól. A szisztematikus vizsgálatok során 7 jelent®sebb szisztema-

tikus hibaforrást találtunk. Jelöljük most az adott illesztési paramétert P -vel (P = R, λ, α),

aminek az i. átlagos transzverz impulzus binben (i = 0−31) felvett értéke P 0(i) ha minden

vágás és beállítás az alapértékre van állítva. A különböz® hibaforrásokat n-el, az adott

hibaforrás különböz® beállításait j-vel indexeljük, ezt mutatja a 3. táblázat. A P para-

méter szisztematikus hibája az adott transzverz impulzus binben az alapbeállítástól való

eltérésekb®l számolható, külön felfelé és lefelé eltérésekre:

δP ↑(i) =

√√√√∑
n

1

N j↑
n

∑
j∈J↑

n

(P jn(i)− P 0(i))2 (41)

δP ↓(i) =

√√√√∑
n

1

N j↓
n

∑
j∈J↓

n

(P jn(i)− P 0(i))2 (42)

ahol J↑n azon j értékek halmaza, ahol P jn(i) > P 0(i), és N j↑
n ennek a halmaznak a

halmaz számossága. A számosság 0 és 2 között változhat, 0 akkor ha mindkét beállítás az

alapbeállításhoz képest felfelé mozdítja el a paramétert, 2 pedig ha mindkét beállítás lefelé

mozdítja el az adott paramétert. Hasonlóan J↓n azon j értékek halmaza, ahol P
j
n(i) < P 0(i),

és N j↓
n ennek a halmaznak a számossága. A fenti kifejezésben a j-re való összegzés csak

akkor történik meg, ha az adott halmaz számossága nem nulla. Ezek után egy súlyozott 5

pontos átlagolás történik a különböz® transzverz impulzus bineken, hogy kisimítsuk a nagy,

nem �zikai �uktuációkat.

Ezen felül megvizsgáltunk még egyéb lehetséges szisztematikus forrásokat, amik hatá-

sa elhanyagolhatónak bizonyult. Ezek közé tartozott például az illesztés fels® határának

változtatása, a transzverz impulzus binek számának, valamint a k-ban vett binek szélessé-

gének változtatása. Érdekes még azt is vizsgálni, hogy valójában mennyire jól írja le a Lévy

alak a korrelációs függvényeket. A tökéletes Lévy alaktól való eltérést kvanti�kálhatjuk az

úgynevezett Lévy-kifejtés módszerrel [46]. Egy Lévy alak körüli sorfejtés segítségével, egyre

több és több tagot �gyelembe véve a mért korrelációs függvényeknek egy modell független

leírását adhatjuk meg. Az analízis során ezt is megvizsgáltuk, és azt találtuk, hogy minden

Lévy alaktól való eltérést mér® sorfejtési tag hibán belül nullának tekinthet®.
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n hibaforrás neve beállítások (j = 0, 1, 2)

0 Részecskeazonosítás a keleti/nyugati karban keleti, nyugati, mindkett®

1 Illesztés alsó határának változtatása 3 kül. alsó határ

2 PID vágás 3 vágás beállítás

3 Matching vágás a PID detektorokban 3 vágás beállítás

4 Matching vágás a PC3 detektorban 3 vágás beállítás

5 Párvágás a PID detektorokban 3 vágás beállítás

6 Párvágás a DC detektorban 3 vágás beállítás

3. táblázat. A szisztematikus hibák meghatározása érdekében vizsgált beállítások.

Bár az el®bbiekben leírt módszer aszimmetrikus szisztematikus hibák számolására alkal-

mas, a következ® fejezetben bemutatott eredmények esetén mindenhol szimmetrikus szisz-

tematikus hiba szerepel. Ennek az az oka, hogy az eredményeinkb®l készül® publikáció még

a kollaborációval való egyeztetési státuszban van, így a dolgozat jelen verziójában csak a

májusban elfogadott el®zetes, azaz preliminary eredményeket mutathatjuk meg. A végleges

eredmények ett®l csak a szisztematikus hiba pontosabb meghatározásában különböznek.

4. Eredmények

A fentiekben részletezett módszereket alkalmazva megmértük π+π+ és π−π− párok

Bose-Einstein-korrelációs függvényeit 32 átlagos transzverz impulzus bin esetén, 180 MeV/c-

t®l 850 MeV/c-ig. Az illesztések során 5 paramétert illesztettünk, λ, α és R a �zikai pa-

raméterek, N ≈ 1 és ε ≈ 0 pedig a normálási és lineáris hátteret leíró paraméterek. A

következ® alfejezetben a �zikai paraméterek átlagos transzverz tömegt®l (mT -t®l) való füg-

gését tekintjük át.

4.1. Az illesztett paraméterek transzverz impulzus függése

A �zikai illesztési paraméterek mT -függése a 13, 14, és 15. ábrán látható. A π+π+ és

π−π− eredmények statisztikailag kompatibilisek. A korrelációs függvény er®ssége λ nagy

mT esetén szaturálódik, alacsony mT estén pedig egy er®s csökkenés látszik. A Lévy-
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skálaparaméter R csökken® trendet mutat, ami hasonló a hidrodinamikai számolások által

háromdimenziós tágulás esetén jósolt viselkedéshez (α = 2, azaz Gauss-forrás esetén). A

Lévy-stabilitási index α nagyjából mT független, és er®sen eltér a Gauss esett®l. A χ2

kontúrok a (λ,R), (R,α), (α, λ) síkokban mind döntött ellipszisek (erre láttunk példát

a 11. ábrán). Ezt azt sugallja, hogy a Lévy-illesztések paraméterei er®sen korreláltak. Ezt

meger®sítik a korrelációs koe�ciensek: a (λ,R), (λ, α), (R,α) koe�ciensek 99%, 97%, és

99% körüli értékeknek adódnak. Mivel a meg�gyelt α értékek nagyjából mT függetlenek,

megvizsgáltuk az illesztések eredményeit �xált α paraméter mellett is, ahol a �x értéket az

α(mT )-re illesztett α0 konstansnak vettük:

α0 = 1.134± 0.003. (43)

Ebben az esetben a χ2 kontúrok szintén döntött ellipszisek, azonban a (λ,R) korrelációs

koe�ciensek lecsökkentek 85%-90% körüli értékre. A �x α érték esetén illesztett λ(mT ) és

R(mT ) eredmények a 16. és 17. ábrán láthatók.
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13. ábra. A korreláció er®ssége λ az átlagos transzverz tömeg függvényében. A szimmetrikus

szisztematikus hibákat dobozok jelzik.
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14. ábra. Lévy-skálaparaméter R az átlagos transzverz tömeg függvényében. A szimmetri-

kus szisztematikus hibákat dobozok jelzik.
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15. ábra. Lévy-stabilitási index α az átlagos transzverz tömeg függvényében. A szimmetri-

kus szisztematikus hibákat dobozok jelzik.
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16. ábra. A korreláció er®ssége λ az átlagos transzverz tömeg függvényében, �xált α = 1.134

esetén. A szimmetrikus szisztematikus hibákat dobozok jelzik.
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17. ábra. Lévy-skálaparaméterR az átlagos transzverz tömeg függvényében, �xált α = 1.134

esetén. A szimmetrikus szisztematikus hibákat dobozok jelzik.
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4.2. Az eredmények interpretációja, diszkusszió

4.2.1. Lévy-exponens α és a QCD kritikus pontja

A Lévy-exponens α minden esetben kicsivel 1 feletti értéket vett fel. Ismert, hogy a

véletlen-tér 3 dimenziós Ising-modell esetén az η kritikus exponens értéke 0.5±0.05 [39],

a 3 dimenziós Ising-modell esetén (véletlen küls® terek nélkül) pedig ennél jóval kisebb,

0.03631(3) [38]. Ha feltételezzük, hogy a másodrend¶ QCD fázisátalakulás azonos univer-

zalitási osztályba esik a 3 dimenziós Ising-modellel [40, 41], valamint feltesszük hogy az η

exponens a kritikus pontban azonos a Lévy-exponens α-val [34], akkor mindenképpen le-

vonhatjuk a következtetést, hogy a
√
sNN = 200GeV minimum bias arany-arany ütközések

esetén távol vagyunk a QCD kritikus ponttól.

Fontos vizsgálni, hogy alacsonyabb tömegközépponti ütközési energiákon milyen eredmé-

nyeket kapunk, ez a kutatás jelenleg is folyik a PHENIX által felvett arany-arany ütközések

adatain, 62 GeV, 39 GeV, 27 GeV, 19 GeV, és 15 GeV energiákon. Mivel egy, a PHENIX-hez

hasonló nagy kollaborációval való együttm¶ködés és egyeztetés sok id®t vesz igénybe, így

az alacsony energiás eredmények jöv® év elejére várhatóak.

4.2.2. Lévy-skálaparaméter R hidrodinamikai skálázása

Hidrodinamikai számolások Gauss-forrást jósolnak, azonban a meg�gyeléseink azt mu-

tatják, hogy a töltött pionok forrása a vizsgált impulzustartományban Lévy-eloszlás, α ≈
1.134 stabilitási indexszel. Több dolog vezethet ilyen típusú forráshoz, például újraszórás

a táguló közegben id®függ® átlagos szabad úthosszal - ezt anomális di�úziónak is nevezik.

Ilyen esetben egy adott id®pillanatban minél kisebb a hatáskeresztmetszet, annál nagyobb

az átlagos szabad úthossz, és így annál lassabb a forrás eloszlás lecsengése. Ezt úgy lehet

vizsgálni, hogy összehasonlítjuk pionok, kaonok és protonok Lévy-forráseloszlásait [47].

A Lévy-skálaparaméter, R, a hosszúfarkú részecskekibocsájtó forrás hosszúságskáláját

de�niálja. Hidrodinamikai számolások Gauss-forrás esetén 1/R2 ∝ mT skálázást eredmé-

nyeznek, ez a mi esetünkben csak nagyjából igaz, ahogy azt a 18. ábra mutatja. Fix

α = 1.134 esetén az arányosság jobban teljesül (19. ábra), az eredmény hasonló a HBT

sugarak hidrodinamikai számolásokból adódó skálázásához [14].
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18. ábra. A Lévy-skálaparaméter négyzetének reciproka, 1/R2, az átlagos transzverz tömeg

függvényében.
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19. ábra. A Lévy-skálaparaméter négyzetének reciproka, 1/R2, az átlagos transzverz tömeg

függvényében, �xált α = 1.134 esetén.
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4.2.3. A λ(mT ) mérések modellekkel való összehasonlítása

Ahogy a korábbiakban tárgyaltuk, λ(mT ) 1-t®l való eltérésének különböz® okai lehet-

nek. Egyik lehetséges ok lehet például, hogy alacsony mT esetén a pionok jelent®s ré-

sze hosszú élettartamú rezonanciák (például η, η′, ω) bomlásaiból keletkezik. λ(mT ) alakja

összehasonlítható különböz® elméleti számolásokból adódó alakkal, például olyanokkal is

amik �gyelembe veszik rezonanciák közegbeli tömegmódosulását, vagy a parciálisan kohe-

rens pionkeletkezést.

A korábbi mérések vagy szimulációk mind Gauss-közelítéssel éltek, ami általában a mi

eredményeinkhez képest alacsonyabb λ értékeket eredményez (a λ és α közti antikorreláció

miatt). Érdemes vizsgálni a maximális értékkel normált λ paramétert, ahol a λmax értéket

úgy de�niáljuk mint λ(mT ) átlagát egy olyan mT tartományon ahol λ(mT ) ≈ konstans.

Mivel λ/λmax kevésbé érzékeny a korrelációs függvények alakjára, ebben az esetben bizo-

nyos típusú szisztematikus hibák sokkal kisebbek lesznek. A 20. és 21. ábrán λ/λmax

transzverz tömeg függése látható szabad és �xált α paraméter esetén. Szabad α esetben az

eredmények nem inkonzisztensek az η′ közegbeli tömegcsökkenésével kapcsolatos elméleti

jóslatokkal [30, 31], azonban a �x α esetben az eredmény er®s eltérést mutat az elméleti

jóslatoktól.

]2 [GeV/cTm
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

m
ax

λ/λ

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4
 = 200 GeVNNsMinBias Au+Au @ 

PRL105:182301(2010),

PRC83:054903(2011)

2(0.5-0.7) GeV/c
〉λ〈 = maxλ

-π-π
+π+π

=958 MeV'ηm
=900 MeV'ηm
=700 MeV'ηm
=500 MeV'ηm
=250 MeV'ηm
=  50 MeV'ηm

 freeα

PH ENIX
preliminary

20. ábra. λ/λmax az átlagos transzverz tömeg függvényében
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21. ábra. λ/λmax az átlagos transzverz tömeg függvényében, �xált α = 1.134 esetén.

4.2.4. Egy új skálázási változó felfedezése

Mivel a Lévy-paraméterek igen er®sen korreláltak, megpróbáltunk kevésbé korrelált pa-

raméter kombinációkat keresni. Váratlanul, minden elméleti motiváció nélkül találtunk egy

érdekes paraméter kombinációt:

R̂ =
R

λ(1 + α)
(44)

Ha ezt a paramétert használjuk illesztési paraméterként az R Lévy-skálaparaméter helyett

úgy, hogy R helyébe az R = R̂λ(1 +α) kombinációt írjuk, akkor a (λ, R̂), (R̂, α) korrelációs

koe�ciensek értéke 20-30% körülinek adódik. Ezek az értékek valóban kicsik a korábban,

(λ,R), (R,α) esetén meg�gyelt 95+% körüli értékekhez képest. Érdekes látni, hogy 1/R̂

lineárisan skálázik mT -vel mind szabad, mind �x α esetén, ráadásul szinte azonos értékek

is adódnak a két esetben � ezt mutatja a 22. és 23. ábra. A meg�gyelt linearitás igen

meglep®, lehetséges �zikai oka illetve interpretációja jelenleg nyitott kérdés.
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22. ábra. 1/R̂ az átlagos transzverz tömeg függvényében
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23. ábra. 1/R̂ az átlagos transzverz tömeg függvényében, �xált α = 1.134 esetén.
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5. Összefoglalás, konklúziók, kitekintés

A dolgozatban Lévy-típusú két-pion Bose-Einstein-korrelációs függvények mérését mu-

tattuk be, a Relativisztikus Nehézion-Ütköztet®nél található PHENIX kísérlet által felvett
√
sNN = 200GeV tömegközépponti ütközési energiájú arany-arany atommag ütközések ada-

tain. A rendelkezésre álló ∼7.3 milliárd esemény adatain a megfelel® egy- és kétrészecske

vágások elvégzése után részletesen tanulmányoztuk a kétrészecske korrelációs függvények

alakját, és meghatároztuk a korrelációs függvényt leíró paraméterek átlagos transzverz tö-

meg függését 31 mT tartomány esetén 180 MeV/c2-t®l 850 MeV/c2-ig.

Azt találtuk, hogy az adatok nem írhatók le megfelel®en Gauss alakú korrelációs függvé-

nyek segítségével, azonban ha általánosítjuk a Gauss-eloszlást Lévy-eloszlásra, és megfele-

l®en �gyelembe vesszük az azonos töltés¶ pionok közti végállapoti Coulomb-kölcsönhatást,

akkor az adatok statisztikailag megfelel® leírását kapjuk. Meghatároztuk tehát a Lévy-

forrásparaméterek mT -függését. Minden vizsgált paraméter, λ, R, R̂, és α hibán belül

megegyezett a π+π+ és π−π− korrelációs függvények esetén.

Azt találtuk, hogy a Lévy-exponens α értékei jóval a Gaussi eset (α = 2) alatt vannak,

valamint szintén messze vannak a QCD kritikus pontbeli feltételezett α ≤ 0.5 értékt®l. Az

α exponens nagyjából mT függetlennek bizonyult, és körülbelül leírható volt egy konstans

α0 = 1.134± 0.03 értékkel.

Annak ellenére hogy az α < 2 értékek egy nem-hidrodinamikai komponenst jeleznek a

pionkeltési folyamatokban, a hidrodinamikai típusú 1/R2 = A+BmT skálázás az alacsony

mT -s tartományban jól írja le az adatokat. A körülbelül mT független α(mT ) eredmények,

illetve a paraméterek között meg�gyelt er®s korreláció miatt megvizsgáltuk az illesztése-

ket �xált α = 1.134 érték mellett. Ebben az esetben még egyértelm¶bben látszott az

1/R2 ∝ mT skálázás, ami meger®síti a tökéletes folyadékképet és a pionkeltés hidrodinami-

kai interpretációját.

A λ paraméter esetén egy statisztikailag szigni�káns elnyomást találtunk alacsony mT

értékek esetén. A mérésünket összehasonlítottuk az η′ mezon közegbeli tömegmódosulásával

kapcsolatos modellekkel. A szabad α esetén kapott eredmények nem inkompatibilisek a

modell jóslataival, azonban a �xált α = 1.134 esetén er®s eltérés látszik az eredmények és a

modell között.

A paraméterek közti er®s korrelációt vizsgálva találtunk egy empirikusan bevezetett új

változót: R̂ = R/(λ(1 + α)). Ez egy 1/R̂ ∝ mT típusú a�n lineáris skálázást mutat, ami

az α paraméter kis variációira nézve stabil. A skálázás �zikai oka jelenleg nyitott kérdés.
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A dolgozatban bemutatott módszerek demonstrálják, hogy a korrelációs függvények

Lévy-exponense megmérhet® nagyenergiás nehézion-ütközések esetén. Az er®sen kölcsön-

ható anyag kritikus pontjának keresése az alacsonyabb tömegközépponti ütközési energiájú

adatok elemzésével válhat lehet®vé. Ez a vizsgálat jelenleg is zajlik a PHENIX kísérletnél

felvett arany-arany atommag ütközések adatain 62 GeV, 39 GeV, 27 GeV, 19 GeV és 15 GeV

tömegközépponti ütközési energián � számomra jelenleg ez a legfontosabb kutatási irány.

6. Köszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni témavezet®mnek Csanád Máténak, hogy bevezetett a nagyener-

giás nehézion-�zika világába, valamint lehet®vé tette, hogy tagjává váljak egy nagy kísérleti

kollaborációnak, a PHENIX-nek, és személyesen is részt vegyek az adatfelvételben. Sze-

retném megköszönni továbbá másik témavezet®mnek Nagy Mártonnak, hogy elvégezte a

szükséges kalibrációkat és a részecskeazonosítást, így számomra az adatok már könnyen

kezelhet® formában voltak elérhet®ek. Mindkettejüknek köszönettel tartozom a sok segít-

ségért, iránymutatásért, és támogatásért.

Szintén köszönettel tartozom a magyar PHENIX csoport többi tagjának, Csörg® Ta-

másnak és Novák Tamásnak, valamint Wes Metzgernek a hasznos konzultációkért és támo-

gatásért. Szeretném megköszönni továbbá Horváth Ákosnak, hogy támogatta az amerikai

utazásomat.

Köszönettel tartozom családomnak, barátaimnak, valamint Dorinának, hogy mindig

mellettem állnak.

A dolgozat az Emberi Er®források Minisztériuma ÚNKP-16-2 kódszámú

Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásával készült.
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