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Kivonat

A Világegyetem működésének megértéséhez elengedhetetlen az azt iránýıtó kölcsönha-
tások ismerete. A tudomány mai álláspontja szerint négy alapvető kölcsönhatást
különböztetünk meg: a gravitációs, az elektromágneses, a gyenge és az erős kölcsönhatást.
Utóbbi a kvarkok és a gluonok közötti kölcsönhatás, melyet a kvantum-sźındinamika
(QCD) elmélete ı́r le. Ezt a kölcsönhatást ḱısérletileg (többek között) a nagyenergiás
nehézionfizikai ütközések során létrejövő kvark-gluon plazma (QGP) vizsgálatával kutat-
hatjuk.

A kvarkanyag téridőbeli geometriájának megismerésében a legfontosabb módszer
a Bose–Einstein-korrelációs függvények mérése. Ez az adott t́ıpusú elemi részecskék
megkülönböztethetetlenségén alapul, melyből közvetlenül következik (bozonok esetén) a
kétrészecske hullámfüggvény szimmetrikussága. Ennek az egyszerű ténynek köszönhetően
megjelenik egy korreláció a kvark-gluon plazma hadronizációja után kirepülő bozonok
impulzusa között. Ezt nevezzük HBT-jelenségnek, illetve a megfigyelt korrelációt Bose–
Einstein-korrelációnak. Kiderül az is, hogy a korrelációs függvény mérésével a forrás, jelen
esetben a kvark-gluon plazma geometriájáról, időbeli változásáról nyerhetünk információt.
Ezzel a módszerrel tehát egy

”
mikroszkópot” kapunk, amellyel femtométer skálájú ob-

jektumokat vizsgálhatunk. Ebből eredően ezt a tudományterületet femtoszkópiának is
nevezik.

Az utóbbi évek kutatásai rámutattak, hogy a forrás alakjára eleinte feltételezett Gauss-
eloszlás nem megfelelő közeĺıtés. Az egyre nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló, egy-
re pontosabb adatokat az általánosabb Lévy-t́ıpusú eloszlás használatával sikerült léırni.
Az eloszlás paramétereinek meghatározásával megkapjuk a korreláció erősségét megadó
paramétert, továbbá az eloszlás alakját jellemző Lévy-exponenst, valamint a forrás geo-
metriáját jellemző homogenitási hosszt.

Kutatásom során az LHC CMS ḱısérlete által rögźıtett ólom-ólom ütközések
adatait vizsgáltam. Először egyszerűen elemezhető adatstruktúrát alaḱıtottam ki,
majd az események megfelelő szelektálása után megmértem a Bose–Einstein-korrelációs
függvényeket. Végül a kapott eredményekre Coulomb-korrigált Lévy-eloszlást illesztet-
tem. Az illesztés paramétereiből következtetéseket tudtam levonni a ḱısérlet során kelet-
kezett kvark-gluon plazma tulajdonságait illetően.
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5. Összefoglalás 40

2



1. Bevezetés

1.1. Mini ősrobbanások a laborban?

Az Univerzum közvetlenül az Ősrobbanás után teljesen másként festett, mint az a világ,
amit ma megfigyelhetünk. Elképzelni is nehéz, de kezdetben nem léteztek galaxisok, csil-
lagok, valamint egyáltalán atomok, sőt az atommagot feléṕıtő protonok és neutronok sem.
Nagyjából az első egymilliomod másodperc során a hőmérséklet olyan magas volt, hogy
a kvarkok nem tudtak hadronokba rendeződni, ezért a teret az erősen kölcsönható kvark-
gluon plazma (sQGP) töltötte ki [1]. Ezek után az Univerzum tágulása miatt bekövetkező
hőmérsékletcsökkennés lehetővé tette, hogy a kvarkok hadronokba rendeződjenek, majd
a hadronok bonyolultabb struktúrákat hozzanak létre, mı́g végül évmilliárdok alatt ki-
alakult a Világegyetem mai struktúrája. A fentiek időbeli lefolyását szemlélteti az 1.
ábra.

1. ábra. Az Univerzum története.

A korai Univerzumban uralkodó viszonyok megértéséhez elengedhetetlen a kvark-
gluon plazma tanulmányozása. Ennek az előálĺıtása azonban korántsem egyszerű fel-
adat, hiszen hihetetlenül nagy nyomás és hőmérséklet szükséges hozzá, tehát gyakorla-
tilag

”
mini-ősrobbanásokat” kell létrehoznunk laboratóriumi körülmények között. Ezek-

nek a ḱısérleteknek a sźınterei a részecskegyorśıtók, ahol ultrarelativisztikus sebességekre
gyorśıtott atommagok ütközése során, ha csak egy nagyon rövid időre is, de kvark-
gluon plazma keletkezik [2]. Ez az ütközés után gyors tágulásba kezd, ebből kifolyóan
a hőmérséklete csökken. Egy bizonyos energiaszintet elérve megtörténik a kifagyás, avagy
a hadronizáció folyamata. A folyamat ∼ 10−22 s időskálája miatt lehetetlen közvetlenül a
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kvark-gluon plazmát vizsgálni. Az ütközési pont körül hengerszimmetrikusan elhelyezkedő
detektorok seǵıtségével a kifagyás során keletkező részecskéket tudjuk csak detektálni.
Ezen részecskéknek meg tudjuk mérni a töltésüket, az energiájukat, a tömegüket és az
impulzusukat. A feladat, hogy ezen információk birtokában következtetéseket tudjunk le-
vonni a kvark-gluon plazma tulajdonságait illetően, ezáltal jobban megértve az Univerzum
korai időszakában uralkodó állapotokat.

1.2. A kvark-gluon plazma

A kvark-gluon plazma felfedezése az elmúlt évtizedek nagyenergiás nehézion-fizikai ku-
tatásainak egyik legfontosabb eredménye. A ḱısérletek során több megfigyelés is arra
utalt, hogy nagy energiájú nehézionok (atommagok) ütközésekor egy új t́ıpusú, erősen
kölcsönható maganyag keletkezik [3, 4]. Ebben az alfejezetben ezek közül tekintem át a
legfontosabb bizonýıtékokat.

1.2.1. A magmódosulási faktor

A magmódosulási faktor méréséhez össze kell hasonĺıtanunk az elemi nukleon-nukleon
(ḱısérletileg proton-proton) ütközések eredményeit a nehézion-ütközések eredményeivel.
Pontosabban az adott impulzussal rendelkező részecskék számát kell megmérnünk
mindkét esetben. Ekkor a magmódosulási faktor a következő módon definiálható:

RAA =
(adott impulzusú részecskék nehézion-ütközésekben)

(elemi ütközések száma) · (adott impulzusú részecskék p+p ütközésekben)
. (1)

Ha egy nehézion-ütközés felbontható lenne külön nukleon-nukleon ütközésekre, akkor
azt várnánk, hogy a fent definiált érték 1-et ad, azonban amint majd látni fogjuk, a
ḱısérletekben 1-től különböző értékeket is mértek.

A ḱısérleti eredmények diszkussziója előtt érdemes még bevezetni a centralitás fo-
galmát. Atommagok ütközését csoportośıthatjuk aszerint, hogy a két ütköző mag mek-
kora része fed át. Ez alapján az ütközéseket kategóriákba sorolhatjuk. Hagyományosan
0-10% centralitású ütközések alatt azokat értjük, amelyek az összes ütközés 90%-ánál
jobban átfednek, hasonlóan 90-100% centralitás alatt az összes közül a legperiférikusabb
10%-ot értjük.

A ḱısérletek során különböző részecskék esetén mérték a magmódosulási faktor impul-
zusfüggését különböző centralitások esetén. Az LHC-ban (korábban RHIC-ben és SPS-ben
is) mért eredmények azt mutatták, hogy azokra a részecskékre, amelyek nem vesznek részt
az erős kölcsönhatásban (γ, W±,Z0) RAA ≈ 1, viszont az erős kölcsönhatásban résztvevő
hadronokra (h±) RAA < 1 [5–7]. Ez látható a 2. ábrán [8].

A jelenség magyarázata, hogy az ütközésnél egy olyan anyag keletkezik, amely az
erős kölcsönhatáson keresztül elnyeli a keletkező nagyenergiás hadronok (vagy előtte a
kvarkok és gluonok) energiáját. Így az is érthető, hogy az erős kölcsönhatásban nem
résztvevő részecskéknél miért nem tapasztaljuk ezt az effektust. Az eredmények arra is
rámutattak, hogy az energia, illetve a centralitás növelésével nő a magmódosulási faktor
1-től vett eltérése. Egy fontos cél a jövőre nézve, megtalálni azt az energiát, ahol még
éppen tapasztalható az 1-től való eltérés, azaz még éppen keletkezik erősen kölcsönható
maganyag.
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2. ábra. A magmódosulási faktor pT függése különböző részecskék esetén centrális
ütközésekre [8].

1.2.2. A tökéletes kvarkfolyadék

Az ütközések során létrejövő QGP belső tulajdonságairól kaphatunk információt, ha meg-
vizsgáljuk a kirepülő részecskék impulzuseloszlását. Ehhez tekintsük a részecskék impul-
zuseloszlásának azimut szög szerinti Fourier-sorát:

N(pT , φ) = N(pT )
∑
n

(1 + 2vn(pT ) cos(nφ)). (2)

Szimmetria okokból kifolyólag a szinuszos tagok, illetve a páratlan n-hez tartozó tagok
többnyire elhanyagolhatóak. A vn együtthatók az eloszlás anizotropitását fejezik ki.

Periférikus ütközések esetén a két atommag átfedő része jó közeĺıtéssel ellipszoid alakú
(lásd 3. ábra [9]), amely nyilvánvalóan nem tökéletesen forgásszimmetrikus a nyalábra
merőleges śıkban. A kérdés az, hogy ebből az aszimmetriából mi jelenik meg a részecskék
impulzuseloszlásában.

A fenti Fourier-sorban megjelenő v2 együttható neve elliptikus folyás. Ez a paraméter
jellemzi a tengelyszimmetriától való eltérést. Ha ennek az értéke nagy, az arra utal,
hogy a létrejövő QGP részecskéi között erős a kölcsönhatás, ami egy folyadékszerű hal-
mazállapotnak felel meg. A v4 együttható ekkor a folyadék viszkozitásával hozható kap-
csolatba.

A ḱısérleti eredmények alapján kiderült, hogy v2 értéke valóban nagy, vagyis a QGP
tényleg tekinthető valamiféle folyadéknak [10]. A v4 paraméter vizsgálata során azt is
megállaṕıtották, hogy ennek a folyadéknak a viszkozitása nagyon kicsi, még a szuper-
folyékony hélium viszkozitásánál is kisebb [11]. Ennek következtében a kvark-gluon plaz-
ma tökéletes kvarkfolyadéknak tekinthető.
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3. ábra. A periférikus ütközések esetén kialakuló ellipszoid alak [9].

1.2.3. A kvark szabadsági fokok

Az elliptikus folyás transzverz impulzustól vett függését vizsgálhatjuk különböző azo-
nośıtott részecskék esetén. Az eredmények azt mutatták, hogy különböző részecskék
esetén eltérnek egymástól a kapott görbék. Különböző hadronok esetén ez az eltérés úgy
oldható fel, hogy az elliptikus folyást a transzverz śıkban vett kinetikus energia (KET )
függvényében ábrázoljuk és mindkét tengelyt visszaskálázzuk az adott hadront feléṕıtő
valencia kvarkok (nq) számával [12]. Ez az eredmény látható a 4. ábrán [12]. Ez azt
jelenti, hogy a hadronok elliptikus folyása arányos a valencia kvarkok számával, vagyis a
kifagyás előtt a szabadsági fokokat a kvarkok hordozzák.

1.3. A CMS ḱısérlet

A CMS (Compact Muon Solenoid) a CERN LHC (Large Hadron Collider) részecskegyorśı-
tójának egyik nagy detektorrendszere, az ALICE, az ATLAS és az LHCb mellett. Maga
a gyorśıtó Franciaország és Svájc határán található, egy sematikus rajza látható az 5.
ábrán. A 2008 óta működő LHC a világ legnagyobb részecskegyorśıtója, itt érhetők el a
mai legnagyobb energiák. A részecskéket elektromos tér seǵıtségével gyorśıtják, mágneses
tér seǵıtségével pedig a megfelelő pályára iránýıtják. A gyorśıtógyűrűben két nyaláb ke-
ring ellentétes irányban, amı́g el nem érik a megfelelő energiát az ütközés előtt. Mivel
a nyalábokat közel fénysebességig gyorśıtják, elengedhetetlen, hogy a gyorśıtógyűrűben
nagyon nagy vákuum legyen. Főként proton-proton nyalábokat ütköztetnek, de van-
nak olyan időszakok, amikor ólom-proton, vagy ólom-ólom ütközések zajlanak. Az ed-
dig elért nukleononkénti legnagyobb energiák p-p ütközésekben

√
sNN = 13 TeV, Pb-Pb

ütközésekben
√
sNN = 5,02 TeV. Jelenleg nem zajlanak ütközések, mivel éppen a detek-

torok és a gyorśıtók fejlesztése történik. Ezek befejeztével még több, és még pontosabb
adat fog a rendelkezésünkre állni a további kutatásokhoz.

A munkám során a CMS detektor által rögźıtett, nukleononkénti 5,02 TeV energiájú
Pb-Pb ütközések adatait használtam. A következőkben röviden bemutatom a detektor-
rendszer feléṕıtését, valamint az egyes detektorok funkcióját [13].
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4. ábra. Az elliptikus folyás transzverz kinetikus energiától (KET = mT−m0) való függése,
visszaskálázva a valencia kvarkok számával, különböző részecskék esetén, különböző cent-
ralitás osztályokban [12].

5. ábra. Az LHC sematikus rajza az SPS (Super Proton Synchrotron) és a PS (Proton
Synchrotron) előgyorśıtókkal.
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1.3.1. A detektorrendszer feléṕıtése

A CMS detektor az ütközési pont körül hengerszimmetrikus, hagymahéj-szerű feléṕıtésű.
Ez a szerkezet figyelhető meg a 6. ábrán [14] a különböző részecskék útvonalával egye-
temben. Ennek a kialaḱıtásnak az az oka, hogy amint az az ábrán is látható, a különböző
részecskék más-más detektorokban nyelődnek el, ı́gy ezzel az elrendezéssel érhető el, hogy
mindegyik esetén meg tudjuk mérni a szükséges kinematikai mennyiségeket.

Közvetlenül az ütközési pont körül található a nyomkövető detektor. Ez nem nyeli
el a részecskéket, ezért ideális választás a legbelső éṕıtőkőnek. A feladata a részecskék
pályájának rekonstrukciója. Az ütközési ponttól kis távolságokra három rétegben sziĺıcium
pixel detektorok találhatók, nagyobb távolságokra 10 rétegben sziĺıcium cśık detektorok.
A detektor megméri az egyes rétegeken áthaladó részecskék poźıcióját, mely adatokból
utána rekonstruálható a pályák alakja.

A két következő detektor az Elektromágneses Kaloriméter (ECAL) és a Hadron Ka-
loriméter (HCAL). Előbbi csak az elektromágneses kölcsönhatásban résztvevő részecskék
(pl. elektron, foton) energiáját, utóbbi a hadronok (pl. pion, neutron) energiáját méri
meg. A módszer mindkét esetben hasonló elven alapul. Az ECAL-ben a párkeltés
és a fékezési sugárzás miatt elektromágneses zápor keletkezik, a HCAL-ben különböző
hatások eredményeként hadronikus zápor. Az energia mérése ECAL esetében szcintillációs
kristályok (PbWO4), HCAL esetében műanyag szcintillátorok seǵıtségével történik. A
szcintillációs jelet fotoelektron-sokszorozóval alaḱıtják elektromos jellé, ı́gy a jel erőssége
arányos lesz a részecske energiájával.

A kaloriméterek után található egy hatalmas szupravezető szolenoid mágnes, amely a
belsejében 4 T nagyságú mágneses teret hoz létre. Erre azért van szükség, mert mágneses
térben a töltött részecskék egy hélix pályán mozognak, és mivel a nyomkövető detek-
torral meg tudjuk határozni a pályák pontos alakját, a mágneses tér ismeretében meg-
határozható a részecskék töltése és impulzusa is.

A detektorrendszer utolsó eleme a müon detektor. Ide már csak a müonok és a ne-
utŕınók jutnak el, mivel a többi részecske már elnyelődött a kaloriméterekben. Itt történik
a müonok pályáinak rekonstrukciója, ezáltal az impulzusok megmérése, gáztöltésű detek-
torok seǵıtségével.

6. ábra. A CMS detektorrendszer feléṕıtése a különböző részecskék pályáival [14].
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2. Bose–Einstein-korrelációk a nagyenergiás nehézion-

fizikában

2.1. A HBT-effektus

Az 1950-es években R. Hanbury Brown rádiótávcsövekkel vizsgálta távoli csillagok in-
tenzitását. Az intenzitást két detektorral mérve azt tapasztalta, hogy a két jel között
fellép egy korreláció [15]. A jelenség magyarázatát R. Q. Twiss matematikus-csillagász
seǵıtségével közösen dolgozták ki, ezért a jelenséget felfedezőik után HBT-jelenségnek
nevezzük. Később kiderült, hogy a korreláció látható fény esetén is fennáll, valamint
erőssége kapcsolatba hozható a kibocsátó forrás méretével. Ez utóbbi tényt kihasználva,
egy optikai távcsöves interferométerrel meg tudták mérni az égbolton pontszerűnek tűnő
Sźıriusz átmérőjét [16].

A csillagászati eredményektől függetlenül G. Goldhaber és munkatársai azo-
nos töltésű pionok impulzuskorrelációit figyelték meg nagyenergiás proton-antiproton
ütközésekben [17]. Az eredményeket az azonos pionok hullámfüggvényének Bose–
Einstein-szimmetrizációjával sikerült megmagyarázni [18], ezért a mért korrelációt Bose–
Einstein-korrelációnak nevezzük. A jelenség analóg a HBT-jelenséggel, ezért a nagyener-
giás nehézion-fizikában a korrelációs függvény mérésével a részecskekibocsátó forrás, azaz
a kifagyó kvark-gluon plazma tulajdonságai vizsgálhatók.

2.2. A Bose–Einstein-korreláció és a forrás kapcsolata

Ebben a fejezetben a Bose–Einstein korrelációs függvény és a részecskéket kibocsátó
forrás alakja közti összefüggéseket ismertetem[19–21]. Munkám során kétrészecske kor-
relációkkal foglalkoztam, de a számolás kiterjeszthető n-részecske korreláció esetére is.

A kétrészecske impulzuskorreláció, vagyis a Bose–Einstein korrelációs függvény de-
fińıció szerint az alábbi módon adható meg:

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

N1(p1)N1(p2)
, (3)

ahol p1 és p2 a két részecske négyesimpulzusa, N1(p1) és N1(p2) az egyrészecske invariáns
impulzus eloszlások p1, illetve p2 impulzusoknál vett értéke, N2(p1, p2) pedig a kétrészecske
invariáns impulzus eloszlás szintén p1 és p2 impulzusoknál vett értéke. Az impulzus-
korreláció megjelenésének sokféle oka lehet, például kollekt́ıv áramlás, jetek, rezonan-
ciabomlások. A részecskék megkülönböztethetetlenségéből származó kvantumstatisztikus
korrelációk hatása a párok számával, vagyis közeĺıtőleg a multiplicitás négyzetével arányos,
viszont a többi hatás a multiplicitással nagyjából csak lineárisan nő, mivel kétszer annyi
részecskét tartalmazó eseményben nagyjából kétszer annyi jet, rezonanciabomlás stb. van
[22]. Ezen felül ha a részecskék egy kicsiny δ része származik például jetekből, akkor a
pároknak csak δ2 része származik onnan. Ez hasonlóan elmondható a kollekt́ıv áramlás
és a rezonanciabomlások esetében is. Ezekből kifolyóan nagy multiplicitású nehézion-
ütközésekben kis relat́ıv impulzusok esetén a Bose–Einstein-korreláció határozza meg a
korrelációs függvény alakját.

Vezessük be S(x, p) forrásfüggvényt, amely megadja, hogy x téridőbeli pont és a
p impulzus egy infinitezimális környezetében hány részecske keletkezett. Más szóval
ez a részecskekeltés fázistérbeli valósźınűségsűrűsége. Ennek seǵıtségével az egy- és
kétrészecske impulzuseloszlásokat ı́gy fejezhetjük ki:

N1(p1) =

∫
S(x1, p1)|Ψp(x)|2d4x, (4)
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N2(p1, p2) =

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

4x1, (5)

ahol Ψp(x) az egyrészecske-, mı́g Ψp1,p2(x1, x2) a kétrészecske-hullámfüggvény. Ha el-
hanyagoljuk a Coulomb- és az erős kölcsönhatást, valamint a magasabb rendű szim-
metrizációkat, akkor az egyrészecske hullámfüggvény śıkhullám alakban, a kétrészecske
hullámfüggvény pedig (bozonok esetén) szimmetrizált śıkhullám alakban ı́rható fel:

Ψp(x) = eipx, (6)

Ψp1,p2(x1, x2) =
1√
2

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

)
. (7)

A śıkhullám abszolútérték négyzete egy, a szimmetrizált śıkhullám abszolútérték négyzete
pedig az alábbi egyszerű alakba ı́rható:

|Ψp1,p2(x1, x2)|2 = 1 + cos(q(x1 − x2)), (8)

ahol bevezettük a q = p1 − p2 relat́ıv négyesimpulzust. Ezeket felhasználva, mindent a
(3) egyenletbe helyetteśıtve kapjuk a tisztán kvantumstatisztikus korrelációs függvényt:

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

S̃(q, p1)S̃∗(q, p2)

S̃(0, p1)S̃∗(0, p2)
, (9)

ahol ∗ a komplex konjugálást, (0) a Coulomb-hatás elhanyagolását jelöli, S̃(q, p) pedig a
forrás Fourier-transzformáltja az első változójában:

S̃(q, p) =

∫
S(x, p)eiqxd4x. (10)

Ha ezek után kihasználjuk, hogy a nehézion-ütközések jellemzően vizsgált eseteiben p1 ≈
p2 ≈ K [23], ahol K = (p1 + p2)/2 a pár átlagos négyesimpulzusa, akkor a korrelációs
függvény az alábbi alakban ı́rható:

C
(0)
2 (q,K) ≈ 1 +

|S̃(q,K)|2

|S̃(0, K)|2
. (11)

Annak érdekében, hogy a képletből eltűnjen az abszolútérték négyzet, vezessük be a pár-
forrásfüggvényt:

D(x,K) =

∫
S(ρ+

x

2
, K)S(ρ− x

2
, K)d4ρ, (12)

ahol ρ = (x1 + x2)/2 a pár tömegközéppontjának helyzete. Ezzel kifejezve a korrelációs
függvény:

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

D̃(q,K)

D̃(0, K)
, (13)

ahol D̃(q,K) a pár-forrásfüggvény Fourier-transzformáltja:

D̃(q,K) =

∫
D(x,K)eiqxd4x. (14)

Tehát végül azt kaptuk, hogy a korrelációs függvény a pár-forrásfüggvény Fourier-
transzformáltjával van közvetlen kapcsolatban, vagyis utóbbi határozható meg a kor-
relációs függvény megmérésével.
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2.3. Kinematikai változók

Az előzőekben láttuk, hogy a korrelációs függvény a p1 és p2 impulzusoktól, vagy ezzel
ekvivalensen a q és K változóktól függ. Ugyanakkor vegyük észre, hogy mivel azonos
részecskéket vizsgálunk, ezért q és K Lorentz-szorzata nulla:

qK = q0K0 − qK = 0, (15)

ahol q és K a megfelelő hármasvektor-komponensek. Ezt átrendezve kapjuk:

q0 =
qK

K0

. (16)

Tehát azt látjuk, hogy a korrelációs függvény valójában q helyett csak a q hármasvektortól
függ. A K-függés is lecserélhető szimplán K-függésre, mivel hasonló energiájú részecskék
esetén K nagyjából a tömeghéjon van.

Az eredmények azt mutatták, hogy C2(q,K) a K változótól függ simábban [23],
vagyis érdemes a q-t tekinteni fő változónak. Ekkor a C2(q) függvényt parametrizálva
vizsgálhatjuk a paraméterek K függését. A gyakorlatban midrapiditáson (y ≈ 0) érdeme-
sebb a transzverz impulzustól (KT ), vagy ezzel ekvivalensen a transzverz tömegtől (mT )
való függést vizsgálni, ahol

y ≡ 1

2
ln
E + pz
E − pz

a rapiditás, (17)

KT ≡
1

2

√
K2
x +K2

y , (18)

mT ≡
√
m2 + (KT/c)2. (19)

A q relat́ıv impulzust érdemes a Bertsch–Pratt-koordinátákkal [24, 25] feĺırni :

qBP ≡ (qout, qside, qlong), (20)

ahol qout a pár átlagos transzverz impulzusának irányába mutat, qlong a nyalábirányba,
mı́g qside merőleges az előző kettőre. Ez a koordináta transzformáció egy transzverz
śıkbeli forgatásnak felel meg, amivel áttérhetünk a longitudinálisan együttmozgó rend-
szerre (LCMS) [26]. Ezt a rendszert az jellemzi, hogy az átlagos impulzus merőleges a
nyalábirányra, azaz a longitudinális komponense nulla.

A konkrét mérések során, statisztikai okokból célszerűbb az impulzuskülönbség egy-
dimenziós változójának használata. Ennek megválasztására több lehetőségünk is van,
melyek közül kettőt fogunk kicsit részletesebben vizsgálni. Az első a Lorentz-invariáns
impulzuskülönbség:

qinv =
√
−(p1 − p2)2 =

√
−(E1 − E2)2 + (p1 − p2)2. (21)

Ez feĺırható az LCMS rendszerben a Bertsch–Pratt-koordinátákkal is:

qinv =
√

(1− βT )q2
out + q2

side + q2
long, (22)

ahol βT = 2KT/(E1 + E2). Az ı́gy bevezetett qinv mennyiség tulajdonképpen az im-
pulzuskülönbség abszolútértékét adja a párral együttmozgó rendszerben (PCMS), vagyis
qinv = |qPCMS|. A ḱısérletek azt mutatták, hogy mı́g elektron-pozitron ütközésekben meg-
felelő ez a változó [27], addig mag-mag ütközésekben egy másik változó megválasztásával
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kell élnünk. Ez pedig nem más, mint az LCMS-beli relat́ıv hármasimpulzus abszolútértéke
[22], amely az alábbi módon ı́rható fel a laborrendszerbeli mennyiségekkel:

|qLCMS| =
√

(p1x − p2x)2 + (p1y − p2y)2 + q2
z,LCMS, ahol (23)

q2
z,LCMS =

4(p1zE2 − p2zE1)2

(E1 + E2)2 − (p1z + p2z)2
. (24)

Ez a mennyiség is kifejezhető a Bertsch–Pratt-koordinátákkal mégpedig az alábbi egyszerű
képlettel:

|qLCMS| =
√
q2

out + q2
side + q2

long. (25)

2.4. A mag–glória-modell

Ha megvizsgáljuk a (11) egyenlet q → 0 határesetét, azt kapjuk, hogy C
(0)
2 (0, K) = 2.

Kı́sérletileg azonban a detektorok véges felbontóképessége miatt nem érhető el a q = 0
eset, C

(0)
2 (0, K) értékét csak extrapolációval tudjuk becsülni. A legtöbb esetben 2-nél

kisebb értéket kapunk, ezért bevezethetjük a λ(K) paramétert, melyet a következő módon
definiálunk:

λ(K) = lim
q→0

C2(q,K)− 1. (26)

Ezt az újonnan bevezetett mennyiséget a mag–glória-modellel seǵıtségével értelmezhetjük
[28, 29]. Ebben feltételezzük, hogy a forrásfüggvény két részből áll, egy 10-20 fem-
tométernél is kisebb magból és egy akár több száz vagy ezer femtométer nagyságot is
elérő glóriából. A Fourier-transzformáció miatt a glória csak a korrelációs függvény kis
relat́ıv impulzusnál vett tartományához ad járulékot, hiszen a nagy távolsághoz Fourier-
térben kis impulzus tartozik. Ezt a tartományt azonban ḱısérletileg nem tudjuk vizsgálni,
ezért tapasztaljuk azt, hogy a λ paraméter értéke különbözik egytől, ahogy az a 7. ábrán
is látható [30].

Tehát a forrásfüggvény két tagból áll:

S(x,K) = Smag(x,K) + Sglória(x,K). (27)

Ezek Fourier-transzformáltja:

S̃mag(q,K) =

∫
Smag(x,K)eiqxd4x, (28)

S̃glória(q,K) =

∫
Sglória(x,K)eiqxd4x. (29)

A ḱısérletileg felbontható régióban (lásd 7. ábra) azonban S̃glória(q,K) ≈ 0, vagyis

S̃(q,K) = S̃mag(q,K). (30)

Vezessük be továbbá a mag- és glóriarészecskék számát:

Nmag(K) ≡ S̃mag(0, K) =

∫
Smag(x,K)d4x, (31)

Nglória(K) ≡ S̃glória(0, K) =

∫
Sglória(x,K)d4x, (32)
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7. ábra. A keskeny magból és a kiterjedt glóriából álló forrás (balra). A mag–glória-
modellnek megfelelő C(q) korrelációs függvény (jobbra) [30]. A ḱısérleti korrelációs
függvény 2 helyett 1+λ értékhez tart a kis q-hoz tartozó régió felbonthatatlansága miatt.

S̃(0, K) = Nmag(K) +Nglória(K). (33)

Ezek után, ha a korrelációs függvény (11) alakjába behelyetteśıtjük (30) és (33) alakokat,
akkor a következőt kapjuk:

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

(
Nmag(K)

Nmag(K) +Nglória(K)

)2 |S̃mag(q,K)|2

|S̃mag(0, K)|2
, (34)

melyből λ értéke leolvasható:

λ =

(
Nmag(K)

Nmag(K) +Nglória(K)

)2

. (35)

Hasonló megfontolások alapján a pár-forrásfüggvény három részre bontható fel:

D = Dmag,mag +Dmag,glória +Dglória,glória, (36)

ahol ḱısérletileg egyedül a mag-mag komponens mérhető, vagyis a korrelációs függvény az
alábbi módon fejezhető ki:

C
(0)
2 (q,K) = 1 + λ

D̃mag,mag(q,K)

D̃mag,mag(0, K)
. (37)

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a mag–glória-modell a ḱısérletileg tapasztalt
λ paraméter egy interpretációját adja. λ mT -függésének mérésével információhoz jutunk a
részecskekibocsátó forrás

”
mag” komponenséről, valamint a

”
glóriát” meghatározó hosszú

élettartamú rezonanciabomlásokról is. Megemĺıtem azonban, hogy λ egytől való eltérését
a mag–glória-modellen túl okozhatják egyéb faktorok is, mint például a koherens pion-
keltés [31], vagy egyéb, jellegzetes mT függéssel járó jelenségek [32]. Ezen jelenségek
vizsgálata céljából is fontos, hogy pontosan tudjuk mérni λ mT -függését.
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2.5. Lévy-t́ıpusú forrásfüggvény

2.5.1. Gaussi közeĺıtés

Az eddigiekben láttuk, hogy a Bose–Einstein korrelációs függvény mérésével in-
formációhoz jutunk a részecskekibocsátó forrás alakjáról. Sokáig azt feltételezték, hogy a
forrás térbeli alakja Gauss jellegű [33], vagyis

S(x, p) ∝ e
− x2

2R(p)2 , (38)

ahol az impulzusfüggés a forrás szélességét jellemző R(p) tagban jelenik meg. Ilyen alakot
feltételezve a tisztán kvantumstatisztikus korrelációs függvény alakja:

C
(0)
2 (q) = 1 + λe−q

2R2

, (39)

ahol q ≡ |qLCMS|. Itt és a továbbiakban is olyan mértékegységrendszert használunk, ahol
h̄ = 1 és c = 1. Az R paraméter adja a korreláció szélességét, és ezzel együtt a forrás
homogenitási hosszát is. Ezt a hosszúság dimenziójú mennyiséget szokás HBT-sugárnak,
vagy több dimenzióban HBT-sugaraknak nevezni. Ennek a paraméternek a transzverz
tömegtől való függését vizsgálva arra jutottak, hogy a reciprok négyzete lesz arányos a
transzverz tömeggel:

1

R2
∝ a+ bmT , (40)

ahol a és b konstansok. A mérések alapján ez a trend szinte univerzálisnak tekinthető,
hiszen ezt tapasztalták részecsket́ıpustól, ütközési energiától és centralitástól függetlenül
is [33, 34].

2.5.2. Lévy-eloszlás

Az elmúlt években azonban számos olyan eredmény született, ahol a forrás alakjára
feltételezett Gauss közeĺıtés nem volt megfelelő [35]. Az eloszlás jellemzően hatványfügg-
vény-szerű lecsengéssel rendelkezett [36], amit Lévy-t́ıpusú forrásfüggvényt feltételezve
sikerült a legpontosabban léırni [37]. A Lévy-eloszlás megjelenését többféle effektus
is okozhatja, mint például az anomális diffúzió [38, 39], a jetek fragmentációjának
fraktálszerkezete [40], vagy a kritikus pont környéki viselkedés.

A Lévy-eloszlás a Gauss-eloszlás általánośıtása, melyet egy dimenzióban az alábbi
Fourier-transzformáció definiál:

L(α,R, r) =
1

2π

∫
eiqre−

1
2
|qR|αdq, (41)

ahol α és R két paraméter, a Lévy-stabilitási index és a Lévy-skálaparaméter. Ha
α = 2, akkor visszakapjuk a Gauss-eloszlást, ha α = 1, akkor Cauchy-eloszlást kapunk.
A hatványfüggvény-szerű lecsengés abban az esetben jelenik meg, ha α < 2. Fontos
még megemĺıteni, hogy abban az esetben, ha a forrás mag-komponense Lévy-eloszlást
követ, akkor a páreloszlás mag-mag komponense is Lévy-eloszlású lesz ugyanazzal a Lévy-
stabilitási indexszel. Ez annak köszönhető, hogy két azonos indexű Lévy-eloszlás auto-
korrelációja szintén Lévy-eloszlású lesz, ugyanazzal a stabilitási indexszel:

Smag(r) = L(α,R, r)⇒ D(r) = L(α, 21/αR, r). (42)
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Ha feltételezzük, hogy a forrás valóban egy gömbszimmetrikus, Lévy-t́ıpusú eloszlást
követ, valamint figyelembe vesszük a mag–glória-modellt is, akkor a következőt kapjuk, a
még mindig tisztán kvantumstatisztikus Bose–Einstein korrelációs függvényre:

C
(0)
2 (q) = 1 + λe−|qR|

α

, (43)

ahol a Gaussi közeĺıtéshez képest megjelent az α Lévy-stabilitási index, mint extra pa-
raméter. Ezáltal egy általánosabb léırást kapunk a korrelációs függvény alakjára. Ezt
az alakot különböző centralitások, illetve különböző mT értékek mellett mérve megkap-
juk a fenti három paraméter centralitás, és mT függését. A λ paraméter vizsgálatához
különösen fontos a helyes függvényalak feltétele, hiszen ezt tulajdonképpen egy q → 0
extrapolációval kapjuk meg, aminek az értéke nagyban függ a feltett függvény alakjától.

2.5.3. A Lévy-stabilitási index és a QCD fázisdiagram kritikus pontjának kap-
csolata

A jelenlegi nehézion-fizikai kutatások egyik legfontosabb célja a QCD (kvantum-sźındina-
mika) fázisdiagramjának (lásd 8. ábra [30]) feltérképezése. Ezen belül is kiemelt fon-
tosságú a kritikus pont megtalálása, melyben seǵıtségünkre lehet a Lévy-stabilitási index
mérése.

Elméleti számolások alapján azt várjuk, hogy a kritikus pontban a térbeli korrelációk
hatványfüggvény-szerű lecsengést mutatnak [41], melyet az η kritikus exponens jellemez.
d dimenzióban a lecsengés arányos r−(d−2+η)-val, ami nagyon hasonĺıt a Lévy-eloszlás
lecsengéséhez, amely r−(d−2+α)-val arányos. Ez alapján az α paraméter a kritikus pont-
ban meg kellene egyezzen a kritikus exponenssel. Utóbbi a 3D Ising-modell seǵıtségével
számolható, mivel ismert, hogy a QCD és a 3D Ising-modell univerzalitás osztálya meg-
egyezik. A modellben az η kritikus exponens értékére 0,03631(3) adódik [42], véletlen
külső tér melletti 3D Ising-modellben pedig 0,5±0,05 [43]. Ha a fázisdiagram több tar-
tományán is megmérjük az α paraméter értékét, akkor lehetőségünk nýılik meghatározni
a kritikus pont lehetséges helyét.

8. ábra. A QCD fázisdiagramja, a kritikus pont feltételezett helye középen pirossal,
valamint az egyes részecskegyorśıtók által vizsgálható tartományok [30].

15



2.6. A Coulomb-kölcsönhatásból származó korrekció

Az eddigiekben feltettük, hogy a részecskéket léıró hullámfüggvény śıkhullám alakban
ı́rható fel. Ekkor a (11)-es egyenletben láttuk, hogy egy egyszerű kapcsolat van a Bose–
Einstein korrelációs függvény és a részecskéket kibocsátó forrás között. Ez a közeĺıtés
azonban csak semleges pionokra és fotonokra alkalmazható, de ezek ḱısérletileg nehe-
zen vizsgálhatók. A semleges pionok általában fotonokra bomlanak, ı́gy a fotonok
közül ki kellene válogatni, hogy melyek származnak pion bomlásból, ami egy nehezen
kivitelezhető folyamat. Éppen ezért érdemesebb töltött pionokat vizsgálni. Ekkor vi-
szont egy másik problémába ütközünk, mégpedig abba, hogy figyelembe kell venni a
Coulomb-kölcsönhatás szerepét is. Ehhez tekintsük a kétrészecske Schrödinger-egyenletet1

a Coulomb-potenciál esetén, két azonos m tömegű, r1 és r2 helyvektorú részecskére:

− h̄2

2m
(∆1 + ∆2)Ψ(r1, r2) + V (r1 − r2)Ψ(r1, r2) = EΨ(r1, r2). (44)

Térjünk át a tömegközépponti rendszerbe, ahol R = (r1 + r2)/2 és r = r1 − r2. Ekkor az
egyenlet:

− h̄2

4m
(∆R + 2∆r)Ψ(r,R) + V (r)Ψ(r,R) = EΨ(r,R). (45)

Keressük a megoldást szorzat alakban: Ψ(r,R) = Ψr(r)ΨR(R). Így ΨR(R)-re egy szabad
részecske egyenletét kapjuk, melynek a megoldása śıkhullám:

ΨR(R) = ei2KR, (46)

ahol K = (k1 + k2)/2 az átlagos impulzus. Ezt az alakot felhasználva Ψr(r)-re az alábbi
egyenletet kapjuk:

∆rΨr(r)− 4ηCk

r
Ψr(r) = −k2Ψr(r), (47)

ahol r = |r|, k = qPCMS/2 a relat́ıv impulzus fele a párral együtt mozgó rendszerben
(PCMS), k = |k| ennek az abszolútértéke, ηC pedig a Coulomb-paraméter:

ηC =
mcαEM

2h̄k
, (48)

ahol αEM ≈ 1
137

a finomszerkezeti állandó. Itt kihasználtuk, hogy pionok esetén a
Coulomb-potenciál:

V (r) =
h̄cα

r
, (49)

valamint az energia értéke az aszimptotikus viselkedés miatt:

E =
h̄2

2m
(k2

1 + k2
2). (50)

A (47) egyenlet megoldása:

Ψr(r) = e−
πηC
2 Γ(1 + iηC)eikrF (−iηC , 1, i(kr − kr)), (51)

ahol Γ a gamma függvény, F pedig a konfluens hipergeometrikus függvény. Ha a teljes
hullámfüggvényt a PCMS rendszerben ı́rjuk fel, akkor csak Ψr(r) marad, mivel ebben a

1A teljesség kedvéért ebben a fejezetben a számolás során kíırom a h̄ és a c állandókat, de a dolgozat
többi részében c = 1 és h̄ = 1.
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rendszerben K = 0. Tehát ha a (51)-es alakot szimmetrizáljuk, megkapjuk a Coulomb-
kölcsönhatást is figyelembe vevő hullámfüggvényt Ψ(r)-t.

A Coulomb-korrekciót is tartalmazó korrelációs függvényt, a mag–glória-modellt is
felhasználva, a Bowler–Sinyukov-formulával kaphatjuk [44, 45]:

C2(k,K) = 1− λ+ λ

∫
Dmag,mag(r,K)|Ψ(r)|2d3r, (52)

ahol Dmag,mag(r,K) 2.4 fejezetben bevezetett mag-mag komponense a
párforrásfüggvénynek. Itt megjegyzem, hogy ebben a kifejezésben közvetve a qPCMS

változó szerepel, vagyis ha a mérést az LCMS rendszerben végezzük, akkor figyelembe kell
venni a két rendszer közötti longitudinális Lorentz-transzformációt. A képletben szereplő
integrál analitikusan nem számolható, és numerikus kezelése is nehézkes. Ebből kifolyóan
a gyakorlatban a Coulomb-korrekció kezelésére különféle közeĺıtéseket alkalmazunk.

Az anaĺızis során a korrelációs függvényt az alábbi formulával közeĺıtettem [46]:

C2(q) = 1− λ+ λ(1 + e−|qR|
α

)KC(q), (53)

ahol a KC(q) Coulomb-korrekciót tartalmazó tag a következő képlettel adható meg:

KC(q) = G(q)

(
1 +

πηCqR

1.26 + qR

)
, (54)

G(q) =
2πηC

e2πηC − 1
a Gamow faktor, (55)

ηC pedig a korábban bevezetett Coulomb-paraméter. Ez a közeĺıtés α = 1 értéket
feltételez, de korábban azt találták, hogy más α érétékek esetén is jól működik. A formulát
összevetették numerikus számı́tásokkal is, és azt tapasztalták, hogy az eltérés kevesebb,
mint 0,5%.

2.7. Összegzés

Ebben a fejezetben a Bose–Einstein korrelációs függvénnyel foglalkoztunk. Különböző
feltételezések mellett, bizonyos tényezők elhanyagolásával kaptunk egy formulát, ami jól
közeĺıti a valódi alakot.

Először a śıkhullám közeĺıtésből kiindulva megnéztük, hogy milyen kapcsolat áll fenn a
részecskéket kibocsátó forrás és a korrelációs függvény között. Ezt követően a mag–glória-
modellt használva sikerült értelmeznünk a ḱısérletileg tapasztalt λ paramétert. Meg-
vizsgáltuk, hogy milyen lesz a korrelációs függvény alakja különböző forrásfüggvényeket
feltételezve. Arra jutottunk, hogy a ḱısérleti adatok gömbszimmetrikus, Lévy-t́ıpusú
forrást feltéve ı́rhatók le a legjobban. Ezáltal a forrás homogenitási hosszát jellemző
R paraméter mellett megjelent az α Lévy-stabilitási index is, mint harmadik paraméter.
Végül számı́tásba vettük a Coulomb-kölcsönhatás szerepét is, amelyet a KC(q) Coulomb-
korrekció bevezetésével, egy közeĺıtő formula seǵıtségével kezelünk. Így végül a Bose–
Einstein korrelációs függvény alakja:

C2(q) = 1− λ+ λ(1 + e−|qR|
α

)KC(q). (56)

Ebben három paraméter szerepel: R, α és λ. A korrelációs függvényt különböző centralitás
és mT érékek mellett mérve ezen paraméterek centralitás és mT függését vizsgálhatjuk.
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3. Lévy HBT anaĺızis a CMS ḱısérletben

Mint arról már korábban szó esett, munkám során az LHC CMS ḱısérlete által 2018-ban
mért, nukleononkénti 5,02 TeV energiájú ólom-ólom ütközések adatait használtam. Eb-
ben a fejezetben bemutatom az anaĺızis részleteit kezdve az adatstruktúra kialaḱıtásával,
egészen a korrelációs függvény illesztéséig.

3.1. Adatstruktúra

Az anaĺızis nulladik lépéseként a CMS ḱısérlet által mért adatokból egy könnyen feldol-
gozható struktúrát kell kialaḱıtani. Ez nem csak azért fontos, mert az anaĺızis további
lépései ı́gy könnyebben kivitelezhetők, hanem azért is, mert ı́gy tudjuk elérni, hogy az
adatok minél kevesebb tárhelyet foglaljanak.

Az adatstruktúra kialaḱıtásához a ROOT környezetet használtuk, amiben egy
úgynevezett

”
Tree” struktúrát alaḱıtottunk ki. Az adatok közül nem csak azokat men-

tettük el, amelyek ehhez az anaĺızishez közvetlenül szükségesek, hanem azokat is, me-
lyek esetleges további vizsgálatokhoz kellhetnek majd. Mindezek mellett igyekeztünk
tényleg csak a szükséges paramétereket, és főleg a szükséges pontossággal elmenteni,
ezáltal tárhelyet takaŕıtva meg. A

”
float” t́ıpusú változókat csak adott tizedesjegyig men-

tettük el, ı́gy a ROOT egy tömöŕıtést tudott végrehajtani az adatokon. Az elmentett
változókat, azok t́ıpusát és fizikai jelentését, illetve a tömöŕıtés mértékét az 1. táblázat
tartalmazza.

Ezekkel az elmentett adatokkal az anaĺızishez használt nagyjából 166 millió esemény
(átlagosan 247 multiplicitással) 554 Gigabyte tárhelyet foglal. Az összes rendelkezésre álló
adatmennyiség ennek közeĺıtőleg a 20-szorosa, tehát még ilyen tárhelyfoglalásilag kedvező
adatstruktúrával is több mint 10 Terabyte tárhelyre van szükség.

3.2. Eseményszelekció és pályavágások

A korrelációs függvény vizsgálata előtt fontos lépés, hogy a rengeteg esemény közül
kiválogassuk a megfelelő paraméterekkel rendelkezőket. Ez szükséges ugyanis ahhoz,
hogy a megtartott eseményekben biztosak lehessünk benne, hogy az alacsony impul-
zusú részecskék pályáinak rekonstrukciója hiba nélkül történt. Később látni fogjuk, hogy
még ı́gy is maradnak a nyomkövetésből származó effektusok, amelyeket a 3.4. fejezet-
ben részletezünk. Csak azokat az eseményeket tartottuk meg, ahol pontosan egy mag-
mag ütközés történt, valamint az ütközés maximum 15 cm-re történt a detektorrendszer
középpontjától. Ez utóbbi vágás látható a 9. ábrán az ütközési pont transzverz śıkbeli
eloszlásával, valamint a multiplicitás eloszlásával egyetemben.

Az eseményekre alkalmazott vágásokon túl szelektáltuk az egyes részecskéket is. Azo-
kat tartottuk meg, ahol a részecske impulzusa nagyobb, mint 0,5 GeV/c, az impulzusmérés
hibája pedig kisebb, mint 5%. A pszeudorapiditás (η) abszolútértéke maximum egy radián
lehetett. A részecske nyomkövető detektorban hagyott jeleinek száma (Nhit) el kellett érje
a 11-et, valamint χ2/Ndof/Nlayer értéke nem haladhatta meg a 0,18-at, ahol χ2 a nyom-
illesztés jóságát jellemzi, Ndof az illesztés során a szabadsági fokok száma, Nlayer pedig a
pálya által érintett rétegek száma a detektorban. Megköveteltük ezen felül, hogy Dxy/σxy,
valamint Dz/σz háromnál kisebb legyen, ahol Dxy és Dz a pálya, fő vertexhez legköze-
lebbi pontjának a transzverzális és longitudinális távolsága a fő vertextől, σxy és σz pedig
ezek statisztikus hibája. Erre azért volt szükség, mert nagy távolság esetén vagy a nyom-
illesztés volt rossz, vagy a detektált részecske nem volt primordiális, azaz egy gyengén
bomló hadron bomlásából keletkezett.
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Változó kódneve T́ıpusa(bit) Tömöŕıtés Fizikai jelentés (jelölés)
nRun int (32) 114,4 Adatfelvételi sorszám
nEv int (32) 1,3 Esemény sorszáma

nLumi int (32) 113,9 Luminozitási szám
nBX int (32) 2,2 Nyalábcsomag szám
nTrk int (32) 2,2 Multiplicitás (Ntrk)
nVtx int (32) 116,4 Vertexek száma (Vtx)

HFsum float (32) 1,1 Centralitás ebből határozható meg
EP2MbyPi float (32) 1,1

Eseményśık információk
EP2PbyPi float (32) 1,1
EP3MbyPi float (32) 1,1
EP3PbyPi float (32) 1,1

xVtx float (32) 1,3 (xvtx)
Fő vertex koordinátái (yvtx)

(zvtx)
yVtx float (32) 1,3
zVtx float (32) 1,1

trkCharge[nTrk] bool (1) 4,2 Töltés előjele (ch)
trkNHit[nTrk] char (8) 2,0 Detektorban hagyott nyomok száma (Nhit)

trkNPixelHit[nTrk] char (8) 6,5 Pixeldet. hagyott nyomok száma (Npixel hit)
trkEta[nTrk] float (32) 1,8 Pszeudorapiditás (η)
trkPhi[nTrk] float (32) 1,5 Azimutszög (φ)
trkPt[nTrk] float (32) 1,8 Transzverz impulzus (pT )

trkPtErrRel[nTrk] float (32) 2,2 Transzverz impulzus relat́ıv hibája (δpT )
trkChi2NdofNl[nTrk] float (32) 2,2 Nyomillesztés jóságát jellemzi (χ2/Ndof/Nlay)

trkDxy1Rel[nTrk] float (32) 3,0 Pálya transz. táv. a fő vertextől (Dxy/σxy)
trkDz1Rel[nTrk] float (32) 3,0 Pálya long. táv. a fő vertextől (Dz/σz)

1. táblázat. Az elmentett változók, azok t́ıpusa és jelentése, valamint a tömöŕıtés mértéke.

”
nTrk” az adott esemény multiplicitása. A tömöŕıtés az eredeti méret és a tömöŕıtett

méret hányadosát adja meg. Azok a változók, amelyeknél nincs megadva jelölés nem
szerepelnek a dolgozatban a továbbiakban.

19



9. ábra. Az ütközési pont eloszlása nyalábirányban (balra fent), a vágást piros vonallal
jelölve; a transzverz śıkban vett eloszlás (jobbra fent) és az események multiplicitásának
(Ntrk) eloszlása (lent).

A legtöbb vágást már az anaĺızis nulladik lépésében, az adatok legyártása során meg-
tettük, ezért a legtöbb esetben már csak a vágásokon átesett eloszlások láthatók a 10.
ábrán. Az eseményekre és az egyes részecskékre alkalmazott vágásokat az alábbi táblázat
foglalja össze:

Változó Vágás
nVtx =1
zvtx < 15 cm
pT > 0,5 GeV/c
δpT < 5%
|η| < 1
Nhit > 10

χ2/Ndof/Nlayer < 0,18
Dz/σz < 3
Dxy/σxy < 3
Npixel hit ≥ 2

2. táblázat. A különböző vágások értékei.
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10. ábra. A pT transzverz momentum eloszlása (bal fent); az η pszeudorapiditás eloszlása
(jobb fent), a középső tartományban a fluktuációkat numerikus effektusok okozzák; a
detektorban hagyott jelek számának (Nhit) eloszlása (bal közép); χ2/Ndof/Nlayer eloszlása
(jobb közép); Dz/σz és Dxy/σxy eloszlása (alul), a vágást piros vonal jelzi.

Egy további fontos vágás az eddig emĺıtetteken túl azNpixel hit nevű változóban történt.
Ennek a változónak a jelentése az, hogy az adott részecske hány nyomot hagyott a
sziĺıcium pixel detektorban, az eloszlása a 11. ábrán látható. Ez azért fontos, mert
több nyom esetén pontosabb lesz a mérés. Az anaĺızis során három vágást vizsgáltunk
párhuzamosan. Az elsőben nem követeltünk meg semmit erre a változóra vonatkozóan,
a másodikban Npixel hit > 1, a harmadikban pedig Npixel hit > 3 feltételnek eleget tevő
részecskéket vizsgáltunk. A végeredményben a második vágást használtuk. Az első, illet-
ve a harmadik vágás a szisztematikus hibába adott járulékot.
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11. ábra. A sziĺıcium pixeldetektorban hagyott nyomok számának (Npixel hit) eloszlása.
Az első vágásban nem vágunk ki semmit, a második vágást a piros vonal, a harmadikat
a zöld vonal jelzi.

A vágások után a részecskéket centralitás szerint csoportośıtottuk, összesen 10 cent-
ralitásosztályba. A korrelációban résztvevő részecske párokat KT szerint osztályoztuk.
Itt is összesen 10 KT -osztályt csináltunk 0,5 GeV/c-től 2 GeV/c-ig. Azokat a párokat,
melyek ezen a tartományon ḱıvül estek nem vettük számı́tásba.

Fontos még megemĺıteni, hogy az anaĺızis során nem történt részecskeazonośıtás, tehát
azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az összes detektált hadron pion. Erre azért volt szükség,
mert a CMS detektorral centrális ólom-ólom ütközésekben a részecskeazonośıtás egyelőre
nem megoldott (kis multiplicitású, periférikus eseményekben elvégezték ezt [46]). Az
ALICE ḱısérletben korábban megmérték a keletkezett kaon-pion és proton-pion arányt és
azt találták, hogy az általunk vizsgált pT tartományban mindkét arány kicsi, nagyjából 5-
20% [47]. A transzverz impulzus növekedésével mindkét arány nő. A kaonok és a protonok
figyelmen ḱıvül hagyása főként a λ paraméter értékére lehet hatással, amire a paraméter
vizsgálatakor külön kitérünk majd.

3.3. Eseménykeverés

A Bose–Einstein korrelációs függvény mérése a gyakorlatban az eseménykeverésen alap-
szik. Ehhez vezessük be az A(q) páreloszlást, ahol q ≡ |qLCMS|. Az eloszlás valójában
függ KT átlagos transzverz impulzustól is, de a 2.3. fejezetben részletezettek miatt q
tekinthető a fő változónak. Ebben az eloszlásban csak olyan részecskepárok szerepelnek,
melyek azonos eseményből származnak. Ezt nevezzük aktuális eloszlásnak. Ez tartalmaz
különböző kinematikai, detektorakceptanciai stb. hatásokat is, melyeket nem szeretnénk
figyelembe venni a korrelációs függvényben. Ezen effektusok kiszűrése céljából vezetjük be
a B(q) háttéreloszlást. Ebben olyan párok szerepelnek, amelyek különböző eseményekből
származnak, ezért nem vonatkoznak rájuk a pár-kölcsönhatások. A korrelációs függvényt
ekkor a két eloszlás normált hányadosaként kapjuk:

C2(q) =
A(q)

B(q)
·
∫
B(q)dq∫
A(q)dq

, (57)
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ahol az integrálokat egy olyan intervallumra vesszük, ahol a kvantumstatisztikus effektu-
sok már nem látszódnak. A 12. ábrán láthatóak az A(q), B(q) eloszlások, valamint a
fenti képlettel kapott korrelációs függvény adott KT és centralitás mellett.

12. ábra. Az A(q) aktuális és a B(q) háttéreloszlás (balra), a kettő hányadosaként kapott
C(q) korrelációs függvény kis q-ra (jobbra). A Bose–Einstein korrelációs csúcs q=0,05
Gev/c körül látható.

A háttéreloszlás előálĺıtása többféle eseménykeverési módszerrel is lehetséges. Az
összes módszerben közös, hogy az eseményeket különböző tulajdonságaik alapján (z-
vertex, multiplicitás, centralitás) osztályokba soroljuk. Az anaĺızis során folyamatosan
töltjük fel eseményekkel az egyes osztályokat. Ha egy osztályban az események száma elér
egy előre definiált értéket (Npool), akkor a

”
legrégebbi” eseményt töröljük, ı́gy az osztályon

belül az események száma állandó marad. Az egyes módszerek abban különböznek
egymástól, hogy ezután hogyan képezünk párokat a részecskékből. A különböző ef-
fektusokat jól kiszűrő módszert mutat be a [37] publikáció, melyet az anaĺızis során
mi is használtunk. A módszer lényege, hogy minden aktuális eseményhez létrehozunk
egy azonos multiplicitású

”
kevert” eseményt, amely az adott osztályú eseményminta

véletlenszerűen választott részecskéit tartalmazza. Fontos, hogy a részecskéket úgy válasz-
szuk ki, hogy semelyik kettő se származzon egyazon eseményből. A háttéreloszlás párjait
a

”
kevert” esemény párjaiból kapjuk. A módszer szemléltetése látható a 13. ábrán [30].
Az ı́gy kapott C2(q) korrelációs függvény még tartalmazhat egyéb hatásokat is, melye-

ket nem tudunk a hattéreloszlás használatával figyelembe venni. Ilyenek lehetnek például
az impulzusmegmaradásból származó járulékok, de előfordulhatnak nem femtoszkópiai és
nem is végállapoti kölcsönhatásból származó egyéb hatások is. Ezek jellemzően nagy q
értékeknél jelennek meg, a kezelésükre a 3.5 fejezetben bővebben is kitérünk majd.

13. ábra. A háttérpárok előálĺıtásához használt módszer szemléltetése.
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3.4. Párvágások

Az eddigi vágások eredményeként több nem ḱıvánatos effektustól is sikerült megsza-
badulnunk, azonban még mindig vannak a nyomkövetés véges pontosságából származó
hatások. Ezek akkor jelentkeznek, amikor két részecske nagyon közel halad egymáshoz.
Ekkor ugyanis a nyomkövető detektor nem feltétlen tudja megkülönböztetni egymástól
a kettőt és előfordulhat, hogy a két részecske által hagyott nyomokat egy pályaként re-
konstruálja. Ezt a jelenséget nevezzük összeolvadásnak (merging). Egy másik, ezzel
ellentétes folyamat a szétválás (splitting). Ez akkor következik be, ha egy részecske a
nyomkövető detektor egy olyan szakaszán halad, ahol a beütései valamiért nem rekonst-
ruálhatók egyértelműen (lásd 14. ábra). Ilyenkor előfordulhat, hogy egy részecske nyomait
a detektor két részecskepályának rekonstruálja.

14. ábra. A szétválás (splitting) szemléltetése. Nyilvánvalóan két különböző pálya a bal
oldalon. Lehetséges szétvált nyomok középen. Valósźınűleg két külön nyom jobb oldalon.

Ezen effektusok kiküszöbölésének céljából kiszámı́tjuk az A(∆φ,∆η), B(∆φ,∆η) el-
oszlásokat, melyek azt adják meg, hogy hány részecskepár található ∆η és ∆φ körüli
kicsiny tartományban az aktuális, és a háttérpárok esetén, ahol ∆η a pár relat́ıv psze-
udorapiditása, ∆φ pedig a relat́ıv azimut szöge. A korrelációs függvény kiszámı́tásához
hasonlóan képezzük most is ezen eloszlások normált hányadosát:

C(∆φ,∆η) =
A(∆φ,∆η)

B(∆φ,∆η)
·
∫
B(∆φ,∆η)∫
A(∆φ,∆η)

, (58)

ahol az integrált egy olyan tartományra számı́tjuk, ahol már nincs összeolvadás és
szétválás. Ezt a hisztogramot különböző KT osztályok, valamint pozit́ıv, illetve negat́ıv
hadronpárok mellett mértük meg. Azt tapasztaltuk, hogy KT -tól függetlenül a hisztogram
értéke különbözik egytől kis ∆η és ∆φ értékek mellett, ahogy ez a 15. ábrán is látható.
Ez arra utal, hogy az összeolvadások és a szétválások ebben a régióban történtek, ezért
azok kiküszöbölésére az adott tartományt kivágjuk. Azokat a párokat, melyek a kivágott
tartományba estek, a továbbiakban nem vettük számı́tásba. A vágás pontos hatásának
vizsgálata érdekében több vágási méretet és alakot is kipróbáltunk. Végső soron arra
jutottunk, hogy ∆η és ∆φ az alábbi relációnak kell eleget tegyen a vágás szerint:(

|∆η|
∆ηcut

)2

+

(
|∆φ|
∆φcut

)2

> 1, (59)
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ahol ∆ηcut = 0,019, ∆φcut = 0,032. Továbbá a szisztematikus hibához felhasználtuk a
∆ηcut ± 0,005 és ∆φcut ± 0,01 értékekkel végzett vágások eredményét is. A három vágás
szintén a 15. ábrán látható, piros vonallal szemléltetve.

15. ábra. A C(∆η,∆φ) hisztogram adott KT mellett, pozit́ıv hadronpárokra. A három
vágást a piros görbék szemléltetik. A végeredményhez a középső vágást használtuk. A
különálló kék pixeleket random fluktuációk okozzák.

3.5. Háttéreffektusok kezelése

Ahogy azt már korábban emĺıtettük, az (57) formulával kiszámolt korrelációs függvény
nagy q esetén tartalmazhat (összefoglaló néven) háttéreffektusokat. Ezek miatt nem tel-
jesül az az elméleti elvárás, amely szerint nagy q-ra a korrelációs függvény értéke konstans
egy. Egy ilyen korrelációs függvény látható a 16. ábrán, azon a tartományon, ahol a
háttéreffektusok hatása jelentős.

Annak érdekében, hogy kompenzáljuk a háttéreffektusok hatását, bevezetjük a BG(q)
háttérfüggvényt, melynek alakjára az alábbi feltételezést tesszük:

BG(q) = N
(

1 + α1e
(qR1)2

)(
1− α2e

(qR2)2
)
. (60)

Azért választjuk ezt az alakot, mert a tapasztalatok szerint ez jól illeszkedik az ada-
tokra. A képletben szereplő öt paramétert (N,α1, α2, R1, R2) minden esetben il-
lesztés seǵıtségével határozzuk meg. Egy ilyen illesztés látható a 16. ábrán. Az il-
lesztéseket hagyományos χ2 -minimalizációval végeztük, a ROOT MINUIT2 könyvtárának
használatával. Az illesztés részleteire a következő 3.6 fejezetben térünk ki részletesebben.
Az illesztési határok nem befolyásolják nagyban az illesztési paraméterek értékét, ezért
minden esetben 0,12 GeV/c és 8 GeV/c között illesztettünk. Ezek után a korrelációs
függvényt elosztottuk a háttérfüggvény, immár explicit alakjával. Az ı́gy kapott függvényt
nevezzük dupla hányados (

”
double ratio”) korrelációs függvénynek:

DR(q) =
C2(q)

BG(q)
. (61)
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Ebben már nincsenek benne a háttéreffektusok, ı́gy az elvárásnak megfelelően nagy q
esetén körülbelül konstans egy értéket kapunk, ahogy az a 17. ábrán is megfigyelhető.

Mivel a háttér lassan változik, ezért a kis q tartományban a háttéreffektusokat le-
hetséges, hogy elegendő lenne szimplán egy 1 + εq szorzófaktorral kezelni az illesztések
során. Az általunk alkalmazott módszer ennél pontosabb, és megerőśıti az anaĺızist, hogy
a háttér alakját funkcionálisan le tudjuk ı́rni. Látni fogjuk, hogy még a dupla hányados
korrelációs függvény bevezetése mellett is szükség lesz az ε-os tagra az illesztésnél.

16. ábra. A C(q) korrelációs függvényre illesztett BG(q) háttérfüggvény. Az illesztett
függvényalak és az illesztési paraméterek az ábrafeliraton láthatók.

17. ábra. A DR(q) double ratio korrelációs függvény. A háttér kiszűrése miatt nagy q-ra
az értéke konstans egy. A Bose–Einstein-csúcs igen kis q-knál figyelhető meg.
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3.6. A korrelációs függvények illesztése

Az előző fejezetekben léırtak szerint eljutottunk a DR(q) korrelációs függvényig, melyben
már csak a számunkra érdekes effektusok szerepelnek. A DR(q) hisztogramot összesen
10 centralitás és 10 KT osztályban mértük meg. Statisztikai okokból az illesztést csak az
első hat centralitás és az első nyolc KT osztályban végeztük el. A többi esetben már nincs
elég pár a DR(q) korrelációs függvényben az illesztéshez.

Az illesztéshez alapvetően az (53) egyenletben szereplő függvényalakot használtuk,
azonban az adatok pontos léırásához szükséges volt bevezetni két segédparamétert N -t és
ε-t. Ezekkel végül az illesztett függvényalak:

DR(q) = N(1 + εq)
(
1− λ+ λ(1 + e−(qR)α)KC(q)

)
, (62)

ahol N egy normálási faktor, ε pedig a háttéreffektusok maradékát kezelő paraméter.
Előbbi értéke csak kicsivel tér el egytől, utóbbié pedig nullától. Az illesztés során tehát
végül öt szabad paramétert kellett meghatároznunk.

Az illesztéshez a ROOT MINUIT2 minimalizáló könyvtárát használtuk. Ez a szimplex
és a többdimenziós gradiens módszert ötvöző algoritmussal keresi meg a χ2 térkép mini-
mumát, és ezáltal a paraméterek optimális értékeit. A statisztikus hibákat a MINUIT2
Minos csomagjával számı́tottuk ki.

Az illesztéseket nem a teljes tartományon végeztük, hanem minden esetben egy qmin

és egy qmax érték között. Ennek az az oka, hogy q < qmin esetén a detektorok véges
felbontóképessége, valamint a párvágások miatt nem relevánsak az eredmények, q > qmax

esetén pedig már nem tapasztalható az általunk vizsgált effektus hatása (a függvény értéke
már konstans). Kis q-nál a mért adatok eltérése az illesztett alaktól még nem teljesen
tisztázott. Ez a jelenség csak a legújabb, legprećızebb méréseken látható, ezért még
nincs végleges magyarázat rá. Ellenőrizni kell, hogy valóban okozhatnak-e ekkora eltérést
a párvágások és az impulzusfelbontás. Az illesztési határok KT - és centralitásfüggők.
Értékeiket úgy határoztuk meg, hogy qmin és qmax kis változtatása ne legyen nagy hatással
az illesztett paraméterekre, ugyanakkor a szisztematikus hibában megjelenik ezek járuléka
is.

Az illesztések jóságát a χ2/NDF aránnyal, vagy a chi2 és NDF ismeretében
kiszámolható konfidenciaszinttel lehet jellemezni, ahol NDF a szabadsági fokok száma.
Az illesztések konfidenciaszintjei a 19. ábrán láthatók, külön pozit́ıv és negat́ıv had-
ronpárokra. Az illesztés akkor elfogadható, ha a konfidenciaszint legalább 0,1%. Megköve-
teltük továbbá, hogy az illesztés konvergáljon, valamint a kovariancia mátrix pozit́ıv de-
finit legyen. Egy illesztés a 18. ábrán látható.
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18. ábra. Illesztés a DR(q) korrelációs függvényre. Az illesztett függvényt feketével,
az illesztési tartományt piros sźınnel jelöltem. Az illesztett függvényalak, az illesztési
paraméterek, valamint az illesztés jósága az ábrafeliraton látható.

19. ábra. A DR(q) korrelációs függvény illesztésének konfidenciaszintjei pozit́ıv (balra)
és negat́ıv (jobbra) hadronpárok esetén.

3.7. Szisztematikus bizonytalanságok

Az illesztések során meghatározott paraméterek függhetnek a konkrét ḱısérleti beálĺıtások-
tól. Ilyenek például a vágások méretei vagy az illesztési határok értékei. Ezeket nevezzük
szisztematikus hibaforrásoknak. Az anaĺızis során összesen négy ilyen hibaforrást vettünk
figyelembe, melyeket a 3. táblázat tartalmazza. A paraméterek ezen hibaforrásoktól való
függését a szisztematikus hibával tudjuk jellemezni.

Jelöljön P egy illesztési paramétert. A mérés végeredményéhez használt ḱısérleti
beálĺıtást nevezzük alapbeálĺıtásnak. A P paraméter értéke az alapbeálĺıtásban, az i-edik
binben legyen P 0(i), ahol i egy adott centralitás és KT bint jelöl. Ez az érték módosul,
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ha az n. t́ıpusú beálĺıtást módośıtjuk. Egy beálĺıtás lehetséges értékeit indexeljük j-vel.
Esetünkben, mivel az alapbeálĺıtáson túl minden t́ıpusú beálĺıtásnak két lehetséges értéke
van, j értéke egy vagy kettő lehet. Az egyes j-khez tartozó értékek megtalálhatók a 3.
táblázatban. Az n. t́ıpusú beálĺıtást a j. értékre álĺıtva a paraméterünk értéke (szintén
az i-edik binben) legyen P j

n(i). Ekkor a P 0(i) mérési eredmény szisztematikus bizony-
talansága, külön a pozit́ıv (↑) és a negat́ıv (↓) eltérésekre az alábbi képletekkel adható
meg:

δP ↑(i) =

√√√√∑
n

1

N j↑
n

∑
j∈J↑

n

(P j
n(i)− P 0(i))2, (63)

δP ↓(i) =

√√√√∑
n

1

N j↓
n

∑
j∈J↓

n

(P j
n(i)− P 0(i))2, (64)

ahol J↑n azon j értékek halmaza, ahol P j
n(i) > P 0(i), N j↑

n pedig ennek a halmaznak
a számossága. Hasonlóan értelmezendő J↓n és N j↓

n is, azzal a különbséggel, hogy ott
P j
n(i) < P 0(i). Esetünkben N j↑

n és N j↓
n lehetséges értékei 0, 1 és 2. Ha ez az érték nulla,

akkor annak a halmaznak a számossága, amelyen az összegzést végeznénk nulla, vagyis
ezt kihagyjuk az összegzésből. Tehát csak olyan n-ekre összegzünk, melyekre N j↑

n > 0,
illetve N j↓

n > 0.
Természetesen az általunk figyelembe vett szisztematikus hibaforrásokon túl vannak

további források is. Ilyenek például az esemény- és pályavágások, vagy a Coulomb-
korrekció bizonytalansága. Az ezekből származó szisztematikus bizonytalanságokat is
tervezem vizsgálni a közeljövőben.

n Hibaforrás neve Alapbeálĺıtás j=1 j=2
1 Npixel hit vágás Npixel hit ≥ 2 Npixel hit ≥ 0 Npixel hit ≥ 4

2 ∆η,∆φ párvágás
∆ηcut = 0.019
∆φcut = 0.032

∆ηcut = 0.014
∆φcut = 0.022

∆ηcut = 0.024
∆φcut = 0.042

3 qmin illesztési határ q0
min (KT és cent. függő érték) q0

min − 0.004 q0
min + 0.004

4 qmax illesztési határ q0
max(KT és cent. függő érték) q0

max − 0.05 q0
max + 0.05

3. táblázat. A szisztematikus bizonytalanságok meghatározásához használt hibaforrások
és az egyes beálĺıtások konkrét értékei.

3.8. Összegzés

Ebben a fejezetben a Lévy HBT anaĺızis részleteivel foglalkoztunk. A használt adat-
struktúra ismertetése után bemutattuk az eseményszelekciót és a pályavágásokat. Majd
kitértünk a Bose–Einstein korrelációs függvény ḱısérleti mérésére és az eseménykeverés
módszerére is. Részleteztük a párvágások szükségességének okait, valamint az anaĺızis
során használt ∆η,∆φ párvágást. Megmutattuk, hogy hogyan lehet a DR(q) dupla
hányados korrelációs függvény bevezetésével kiszűrni a háttéreffektusok hatását. Ezen
a pontos eljutottunk oda, hogy a korrelációs függvényben már csak a vizsgált effektu-
sok szerepeltek, ı́gy következhetett az illesztések ismertetése. Az illesztések során meg-
határoztuk a három vizsgált paraméter (R,α, λ) értékét a különböző KT és centralitás
binekben. Ezen eredményeket a következő fejezetben tárgyaljuk. Végül szót ejtettünk a
szisztematikus bizonytalanságokról is. Bemutattuk a szisztematikus hiba kiszámı́tásának
módszerét és a számı́tásba vett hibaforrásokat.
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4. Eredmények

A Bose–Einstein korrelációs függvény illesztésével meghatároztuk a három, fizikailag fon-
tos paraméter (R, α és λ) értékét a vizsgált centralitás és KT osztályokban. Az eredménye-
ket szokás az mT transzverz tömeg függvényében ábrázolni, amely a (19) képlettel számol-
ható KT -ból. Ebben a fejezetben ezen eredményeket mutatjuk be, illetve a hozzájuk
tartozó fizikai interpretációt.

4.1. Az R Lévy-skálaparaméter

A Lévy-skálaparaméter a forrás térbeli méretét, pontosabban homogenitási hosszát jellem-
zi. Az elvárásoknak megfelelően a 20. ábrán látható, hogy mT függvényében csökkenő
trendet mutat. Hidrodinamikai számı́tások alapján azt várjuk, hogy 1/R2 ∝ mT [21,
48]. Ennek ellenőrzésére egyenest illesztettünk az 1/R2 adatpontokra. Ezek az illesztések
láthatóak a 21. ábrán. Azt tapasztaltuk, hogy a hidrodinamikailag jósolt skálázás jó
közeĺıtéssel teljesül, ami azért kissé meglepő, mert a hidrodinamikai modellben α = 2
szerepel, de mint azt később látni fogjuk az általunk vizsgált esetben α < 2.

Mivel az egyenes jól illeszkedik az adatokra, megvizsgálhatjuk a két illesztett pa-
raméter (A meredekség, B tengelymetszet) fizikai jelentését. Hidrodinamikai model-
lek szerint az egyenes meredeksége a QGP egyfajta Hubble-állandójával (H) hoz-
ható összefüggésbe [48, 49], pontosabban annak négyzetét adja, elosztva a kifagyási
hőmérséklettel (Tf ):

A =
H2

Tf
. (65)

Egy adott Tf kifagyási hőmérsékletet feltételezve becslést kaphatunk a H Hubble-
paraméter értékére. Ha például Tf ≈ 170 MeV, akkor a 22. ábra alapján H nagyjából
0,10 fm−1 és 0,17 fm−1 közé esik centralitástól függően. A 22. ábrán B = 0 feltételezéssel
éltünk. Ha H értékét a 21. ábra alapján számoljuk, ahol B 6= 0, akkor kicsit nagyobb, de
nagyságrendileg hasonló eredményt kapunk. Az illesztések alapján azt mondhatjuk, hogy
centrálisabb ütközésekben kisebb az A paraméter értéke, vagyis kisebb a H2/Tf arány,
mint a periférikusabb ütközésekben.

A modell szerint az egyenes tengelymetszete (mT = 0) megadja a forrás geometriai
méretét a kifagyás pillanatában. Az adatok kompatibilisek voltak azzal a feltevéssel, hogy
az egyenesek tengelymetszete nulla. Ilyen illesztések láthatóak a 22. ábrán. Ez eredhet
az emĺıtett hidrodinamikai modell túlzott egyszerűśıtéseiből, vagy származhat a mérés
statisztikus és szisztematikus bizonytalanságából, esetleg egyéb hibából. Ha elfogadjuk a
B ≈ 0 értéket, akkor az arra utal, hogy R nagyon nagy (femtométer skálán) a kifagyás
pillanatában. Ez úgy lehetséges, hogy a kinematikai szabadsági fokok kifagyása (amit
a Bose–Einstein-korrelációs mérések végső soron vizsgálni tudnak) igen későn történik.
Mindenesetre ezen mérésből nem igazolható egyértelműen a modell helyessége, valamint
ezáltal a forrás kifagyásbeli méretéről se kapható megb́ızható információ. Ezen célok
eléréséhez további vizsgálatok szükségesek.

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjuk róla, hogy az R paraméter valóban a forrás
térbeli skáláját, azaz homogenitási hosszát jellemzi, megvizsgáltuk adott mT esetén R
Npart-függését, ahol Npart az ütközésben résztvevő nukleonok száma. Ez a mennyiség

jól jellemzi a kezdeti térfogatot, amiből kifolyóan az egydimenziós méretet N
1/3
part ad-

ja. Különböző centralitás osztályokra Npart átlagos értéke Monte-Carlo mintavételi tech-
nikával határozható meg Glauber-modellben. Ezeket a számı́tásokat korábban elvégezték
[50], mi az értékeket a rendelkezésre álló táblázatból vettük. A várakozás az volt, hogy
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R lineárisan függ N
1/3
part-tól, ezért az azonos mT értékekhez tartozó adatpontokra egyenest

illesztettünk az R(N
1/3
part) ábrán. Kikötöttük továbbá, hogy az egyenes tengelymetszete

nulla legyen, mivel nulla ütköző atommaghoz nulla méret tartozik. Ezek az illesztések
láthatóak a 23. ábrán. Azt tapasztaltuk, hogy az egyenes jól illeszkedik az adatokra,
tehát az R Lévy-skálaparaméter valóban használható a forrás geometriai méretének jel-
lemzésére.

20. ábra. Az R Lévy-skálaparaméter az mT transzverz tömeg függvényében, különböző
centralitás osztályokban, pozit́ıv (balra) és negat́ıv (jobbra) hadronpárokra. A statisztikai
bizonytalanságokat vonalak, a szisztematikusakat dobozok jelölik.
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21. ábra. Az 1/R2 az mT transzverz tömeg függvényében, különböző centralitás
osztályokban, pozit́ıv (fent), illetve negat́ıv (lent) hadronpárok esetén. A statisztikus
bizonytalanságokat vonalak, a szisztematikusakat dobozok jelölik. Az adatokra lineáris
függvényt illesztettünk. Az illesztések eredményei az ábrafeliratokon láthatók.

32



22. ábra. Az 1/R2 az mT transzverz tömeg függvényében, különböző centralitás
osztályokban, pozit́ıv (fent), illetve negat́ıv (lent) hadronpárok esetén. A statiszti-
kus bizonytalanságokat vonalak, a szisztematikusakat dobozok jelölik. Az adatokra
lineáris függvényt illesztettünk B = 0 tengelymetszettel. Az illesztések eredményei az
ábrafeliratokon láthatók.
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23. ábra. Az R Lévy-skálaparaméter N
1/3
part függvényében a különböző transzverz tömegek

esetén, pozit́ıv (fent), illetve negat́ıv (lent) hadronpárok esetén. A statisztikus bizonyta-
lanságokat vonalak, a szisztematikusakat dobozok jelölik. Az adatokra lineáris függvényt
illesztettünk. Az illesztési eredmények az ábrefeliratokon láthatók.

34



4.2. Az α Lévy-stabilitási index

Korábban láttuk, hogy az α paraméter bevezetésére azért volt szükség, mert a korrelációs
függvény alakját a Gauss-eloszlásnál általánosabb, Lévy-eloszlással tudtuk léırni. Jól mu-
tatja a mért alak Gausstól való eltérését az, hogy α értéke mennyire különbözik kettőtől.
Az illesztések nagy százalékában α értékére másfél és kettő közötti szám adódott, ami
azt jelenti, hogy a forrás alakja nem tisztán Gauss-eloszlást követ, sok esetben azonban
nem áll túl messze tőle. Összességében azt mondhatjuk, hogy ebben a ḱısérletben a
forrást statisztikailag elfogadható módon a Lévy-eloszlás használatával tudjuk léırni, ahol
1,5 < α < 2.

Az eredményeket vizsgálva azt vettük észre, hogy adott centralitás esetén α értéke mT -
től függetlennek tűnik. Ennek ellenőrzésére az adott centralitáshoz tartozó adatpontokra
egy konstans függvényt illesztettünk. Ezek az illesztések a 24. ábrán láthatóak. Azt ta-
pasztaltuk, hogy a konstans függvény a legtöbb esetben jól jellemzi az adatokat, valamint,
hogy megfigyelhető egy gyenge centralitásfüggés az átlagos α értékben. Nagyobb cent-
ralitású ütközéseknél α átlagos értéke nagyobbnak adódott. Az α(cent.(%)) összefüggés
elsőre lineárisnak tűnik, de a pontos eredmény meghatározásához további vizsgálatokra
van szükség.

Természetesen az LHC
√
sNN=5,02 TeV Pb+Pb ütközéseiben nem várhatóak a kritikus

pont jelei (ez ezredakkora ütközési energián képzelhető el); ezzel összhangban α értéke itt
jelentősen meghaladja a jósolt 0,5 értéket.
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24. ábra. Az α Lévy-stabilitási index az mT transzverz tömeg függvényében, különböző
centralitás osztályokban, pozit́ıv (fent), illetve negat́ıv (lent) hadronpárok esetén. A sta-
tisztikus bizonytalanságokat vonalak, a szisztematikusakat dobozok jelölik. Az adatokra
konstanst illesztettünk. Az illesztés eredményei az ábrafeliratokon láthatók.
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4.3. A λ korrelációs erősség

A λ paraméter a korreláció erősségét jellemzi, vagyis ez befolyásolja, hogy mekkora lesz
a Bose–Einstein korrelációs csúcs. A vizsgált mT tartományban ennek a paraméternek
a viselkedésére nincs konkrét elméleti várakozásunk, ezért is lehet érdekes megvizsgálni,
hogy milyen trendet követ. Ezzel ugyanis egy távpontot adhatunk a jövőbeli modellek
számára, melyek jellemeznék λ viselkedését ebben a tartományban.

A 25. ábra alapján azt mondhatjuk, hogy a kisebb mT régióval ellentétben, ahol
λ az elméleteknek megfelelően növekvő trendet mutat [37], itt egy enyhe csökkenő
trendről beszélhetünk. Megfigyelhető továbbá egy gyenge centralitásfüggés. Centrális
ütközésekhez többnyire valamivel kisebb λ tartozik, mint periférikusakhoz.

A paraméter értékét a mag–glória-modellen túl a részecskeazonośıtás hiánya is be-
folyásolhatja. Mivel nem 100%-ban pionokat vizsgáltunk, ezért a mért korreláció erőssége,
ezáltal a mért λ paraméter is kisebb, mint a valódi érték. Ezen felül, mivel nagyobb
transzverz impulzus esetén kisebb a pionok aránya, ezért kisebb lesz λ értéke is. Ez
megmagyarázhatja a tapasztalt csökkenő trendet.

25. ábra. A λ korrelációs erősség az mT transzverz tömeg függvényében, különböző cent-
ralitás osztályokban, pozit́ıv (balra), illetve negat́ıv (jobbra) hadronpárok esetén. A sta-
tisztikus bizonytalanságokat vonalak, a szisztematikusakat dobozok jelölik.

4.4. Az R̂ paraméter

Korábbi vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy az eddig vizsgált α, λ és R
változók erősen korreláltak [37]. Ez szolgál motivációul annak, hogy bevezessük az R̂
skálaparamétert, melyet az alábbi képlettel definiálunk:

R̂ =
R

λ(1 + α)
. (66)

Erről a változóról az derült ki, hogy ha ezt használjuk a χ2 minimalizáció során, akkor a
(λ, R̂) és a (R̂, α) korrelációs együtthatók jelentősen csökkennek. Ebből az is következik,

hogy R̂ statisztikai bizonytalansága sokkal kisebb lesz, mint R-é. R̂ hibáját a kovarian-
ciamátrix seǵıtségével kell kiszámolni az alábbi képlet alapján:

(∆R̂)2 =
∑
i,j

∂R̂

∂xi

∂R̂

∂xj
Cov(i, j), (67)
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ahol xi az i-edik illesztési paraméter, Cov(i, j) pedig a kovarianciamátrix i, j komponense.

Ez a kis hiba megfigyelhető, ha a 26. ábrát, amin R̂ mT függése látható összevetjük a
20. ábrával, amin R látható szintén mT függvényében. A kis statisztikus hiba ahhoz
vezet, hogy ha az R̂ paraméter valamilyen függvényére próbálunk valamilyen alakot il-
leszteni, akkor attól, hogy az illesztés észszerűnek tűnik, statisztikailag jó eséllyel nem lesz
elfogadható.

A RHIC
√
sNN = 200 GeV Au+Au ütközéseiben azt találták, hogy 1/R̂ mT -ben

lineárisan nő nagyjából 0,25 GeV/c2 és 0,75 GeV/c2 között [37]. Annak érdekében, hogy
megvizsgáljuk ezt LHC energián is, egyenest illesztettünk az adott centralitáshoz tar-
tozó R̂ adatpontokra. Ezek az illesztések láthatóak a 27. ábrán. Azt láthatjuk, hogy
az egyenesek meredeksége nagyon kicsi, ı́gy az illesztett függvények szinte konstansként
viselkednek. Az illesztések jósága egyik esetben sem elfogadható, ami többek között R̂ kis
statisztikus hibájának betudható. A 27. ábrán látható eredmények még nem véglegesek,
mivel a szisztematikus hibák pontról pontra való fluktuációját is bele kellene venni a χ2

számı́tásába. Ez túlmutat a jelen dolgozat keretein, hiszen a szisztematikus hibák még
nem véglegesek. Összességében azt a következtetést vonhatjuk csak le, hogy 1/R̂ a vizsgált
mT tartományon nem nő tovább lineárisan a kisebb mT mellett mutatott meredekséggel,
hanem nagyjából konstansként viselkedik.

26. ábra. Az R̂ paraméter az mT transzverz tömeg függvényében, különböző centralitás
osztályokban, pozit́ıv (balra), illetve negat́ıv (jobbra) hadronpárok esetén. A statisztikus
bizonytalanságokat vonalak, a szisztematikusakat dobozok jelölik.

38



27. ábra. Az 1/R̂ paraméter az mT transzverz tömeg függvényében, különböző centralitás
osztályokban, pozit́ıv (balra), illetve negat́ıv (jobbra) hadronpárok esetén. A statisztikus
bizonytalanságokat vonalak, a szisztematikusakat dobozok jelölik. Az adatokra egyenest
illesztettünk. Az illesztés eredményei az ábrafeliratokon láthatók.
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5. Összefoglalás

Szakdolgozati munkám során a CMS ḱısérlet által rögźıtett
√
sNN = 5,02 TeV Pb+Pb

ütközések adatait használtam. Közeĺıtőleg 166 millió eseményt felhasználva, a megfelelő
vágások és átalaḱıtások után megmértem a Bose–Einstein korrelációs függvényeket po-
zit́ıv és negat́ıv hadronpárok esetén a különböző centralitás és KT osztályokban. Ezekre
az eredményekre Coulomb-korrigált Lévy-t́ıpusú forrásból számolt korrelációs függvényt
illesztettem, ezáltal meghatározva a három fizikai paraméter (R, α, λ) mT transzverz
tömegtől való függését az mT ∈ [0,55 GeV/c2, 1,5 GeV/c2] intervallumban.

Az eredményekből azt a következtetést tudtam levonni, hogy a korrelációs
függvény statisztikailag elfogadható módon léırható a Coulomb-korrigált Lévy-t́ıpusú
forrásfüggvény használatával, vagyis a részecskekibocsátó forrás Lévy-eloszlást követ,
ahol az α Lévy-stabilitási index értéke 1,5 és 2 között van. Továbbá azt figyeltem meg,
hogy α átlagos értékének van egy gyenge centralitásfüggése. Igazoltam azt is, hogy az
R Lévy-skálaparaméter használható a forrás homogenitási hosszának jellemzésére, vala-
mint, hogy itt is teljesül 1/R2 hidrodinamikai modellek által jósolt lineáris skálázása. Ezen
lineáris összefüggést felhasználva láttuk, hogy a forrás Hubble-t́ıpusú tágulását jellemző
Hubble-állandó szintén centralitásfüggő. A λ paraméter vizsgálata során azt tudtam
megállaṕıtani, hogy a vizsgált mT intervallumban ez a paraméter lassan csökkenő trendet
mutat. Végül az R̂ paramétert tanulmányozva arra jutottam, hogy 1/R̂ nem mutatja a
kisebb mT -n tapasztalt lineáris növekedést, a vizsgált intervallumon az értéke közeĺıtőleg
konstansnak tekinthető.

Az ebben a dolgozatban bemutatott eredmények még nem véglegesek. A közeljövőben
az anaĺızist ki fogom terjeszteni nagyjából 3 milliárd esemény vizsgálatára, valamint a
szisztematikus bizonytalanságok átfogóbb vizsgálata is terveim között szerepel.

Köszönetnyilváńıtás
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