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Absztrakt

A nagyenergiás nehézion�zika fókuszában az ütközések során keletkez® �megolvadt� maganyag, a
kvart-gluon plazma (QGP) vizsgálata áll, a kutatások egyik kérdése a létrejöv® közeg térid®beli
geometriájának meghatározása. Ehhez egy, a rádiócsillagászatban R. Hanbury Brown és R. Q.
Twiss által felfedezett eredménnyel, a róluk elnevezett HBT-e�ektussal analóg jelenséget vizsgá-
lunk. A nagyenergiás �zikában ez az identikus bozonok impulzuskorrelációinak, a Bose�Einstein-
korrelációs függvényeknek a mérését jelenti. Ez lehet®séged ad a részecskekibocsátó forrás (azaz
a hadronokat létrehozó QGP) alakjának meghatározására. Korábbi, Gauss-eloszlást feltev® vizs-
gálatokkal ellentétben az újabb kísérleti eredmények alapján az adatok megfelel® leírását az
általánosabb Lévy-típusú forrásfüggvénnyel tudjuk megadni.

Leggyakrabban részecskepárokkal végezzük a méréseket, ezekb®l meghatározhatjuk a forrás
geometriai méretét jellemz® homogenitási hosszt (avagy HBT-sugarat), a Lévy-eloszlás alakját
megadó Lévy-exponenst és a korreláció er®sségét megadó λ paramétert. Ez utóbbi jelentését a
mag�glória-modell adhatja meg, amelynek értelmében a forrás kétkomponens¶: egy kis méret¶
magból (közvetlenül keletkez® pionok) és nagyobb glóriából áll (hosszú élettartamú rezonanciák
bomlástermékei). Végezhetünk azonban háromrészecske korrelációs méréseket is. Ezek eredmé-
nyeit a kétrészecske mérésekb®l származó paraméterértékekkel kombinálva további információt
kaphatunk a rendszerr®l. A háromrészecske korreláció er®ssége a mag�glória-modell értelmében
összefügg a kétrészecske korreláció er®sségével, így ellen®rizhetjük a modell helyességét. Illet-
ve a két- és háromrészecske korrelációk er®sségéb®l meghatározhatunk egy mag�glória-független
paramétert is. Ezen paraméter értékét a rendszerben esetlegesen fellép® parciális koherencia mó-
dosíthatja. Ilyen módon vizsgálhatjuk, hogy van-e koherens pionkeltés a rendszerben.

Tudományos diákköri munkám során a PHENIX kísérlet által rögzített arany-arany ütközé-
sekb®l származó adatokat használtam fel, és azonos töltés¶ pionok háromrészecske korrelációs
függvényeit mértem és vizsgáltam. Az illesztések és a paraméterek interpretációja során egy
korábbi, a PHENIX kísérlet által már publikált kétrészecske korrelációs mérés eredményeit is fel-
használtam. Megmértem a háromrészecske korrelációs er®sséget, és meghatároztam a mag-glória
független paramétert, és így következtetéseket vonhattam le a koherens pionkeltés korlátaira
vonatkozóan.
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1. Bevezetés

A világot négy alapvet® kölcsönhatás alakítja: gravitáció, elektromágneses , gyenge és er®s köl-
csönhatás. Ezek közül az utóbbi háromnak létezik kísérletileg is alátámasztott kvantumelméleti
leírása, ezek együttese alkotja a Standard Modellt. Ezek közül a hétköznapokban leggyakrabban
az elektromágneses kölcsönhatással találkozunk; elektromosság, kémia vagy biológia formájában.
A gyenge kölcsönhatás felel®s a radioaktív bomlásokért, így napjainkban f®ként az energiaterme-
léssel kapcsolatban találkozhatunk vele. Az er®s kölcsönhatás az atommagok szintjén, a femto-
méteres (10−15 m) méretskálán, határozza meg a világunk viselkedését. Az er®s kölcsönhatásban
résztvev® elemi részecskék a kvarkok és gluonok. A kvarkok a tömegük, töltésük és spinjük mel-
lett rendelkeznek még egy olyan kvantumszámmal amelyet színnek, vagy színtöltésnek neveznek.
Az er®s kölcsönhatás a színtöltéssel rendelkez® részecskék közötti kölcsönhatás, innen ered az
ezt leíró kvantumelmélet neve: kvantum-színdinamika (QCD). Az er®s kölcsönhatás egy érdekes
jelensége a kvarkbezárás, ami arra utal, hogy hétköznapi körülmények (viszonylag alacsony h®-
mérséklet és s¶r¶ség) mellett nem tudunk szabad, színes részecskéket, azaz kvarkokat meg�gyelni;
mindig csak színtöltésre nézve semleges (fehér) részecskéket detektálhatunk. Ezek a kvarkokból
és gluonokból felépül®, de összességében színre nézve semleges részecskék a hadronok. Nagy ener-
giákon egy másik érdekes jelenséggel találkozhatunk a kvantum-színdinamikával kapcsolatban,
ez az aszimptotikus szabadság: az energia végtelenig tartó növelésével a kölcsönhatás er®ssége
nullához tart, így megfelel® körülmények között a színes részecskék kiszabadulhatnak a hadro-
nokból. Már ez a kett® jelenség is azt sugallja, hogy érdekes lehet a kölcsönhatásokat különböz®
energiákon vizsgálni.

1.1. Az �srobbanástól a részecskegyorsítókig

A világunkban a legszéls®ségesebb körülmények nem csak laborokban, de a természetben is
el®fordulnak. Az Univerzum történetének els® néhány másodperce igen széles h®mérséklet- és

1. ábra. Az Univerzum története az �srobbanástól napjainkig.
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energiaspektrumot fed le. Az �srobbanás után kevesebb mint egymilliomod másodperccel az
Univerzum arculata egészen más volt, mint ahogyan azt ma látjuk: nem léteztek galaxisok, csil-
lagok, molekulák, atomok, s®t még az atommagot felépít® protonok és neutronok sem. Világunkat
az er®sen kölcsönható kvarkok és gluonok �®slevese�, az er®sen kölcsönható kvark-gluon plazma
(strongly interacting quark-gluon plasma - sQGP) töltötte be. Ez után az Univerzum tágulásával
és h¶lésével összhangban a színes részecskék hadronokba rendez®dtek, létrejöttek az atomok és
évmilliárdok alatt az egyre bonyolultabb struktúrák is, ahogyan azt az 1. ábra is szemlélteti. A ko-
rai Univerzum leírásához szükségszer¶en meg kell értenünk a kvark-gluon plazma viselkedését is,
így célszer¶ a maganyag ezen halmazállapotát mesterséges körülmények között el®állítani. Ehhez
�mini-®srobbanásokat� hozunk létre ultra-relativisztikus nehézion-ütközések formájában [1, 2].
Ezt részecskegyorsítókban tudjuk megtenni, ahol az elektronjaiktól megfosztott atommagokat
elektromos tér segítségével gyorsítjuk és mágneses térrel irányítjuk. Ilyen módon fénysebesség
közeli sebességekre gyorsított ionok nyalábjával megcélozhatunk egy álló céltárgyat vagy egy
másik ionnyalábot. A nyalábok keresztezésekor, vagy a céltárggyal való találkozáskor történnek
az ütközések, ahol létrejön a kvark-gluon plazma. Ez utána nagyon gyorsan tágul és h¶l, majd egy
bizonyos h®mérséklet elérésekor (kifagyási h®mérséklet) a színes részecskékb®l hadronok keletkez-
nek, ez a kifagyás, vagy hadronizáció folyamata. Az ütközési pont köré telepített detektorrend-
szerekkel ezeket a részecskéket tudjuk észlelni. A detektorokkal a részecskék töltését, tömegét,
energiáját és impulzusát tudjuk megmérni. Ezekb®l az adatokból kell visszakövetkeztetnünk az
ütközés mibenlétére és az er®sen kölcsönható anyag tulajdonságaira.

1.2. A PHENIX kísérlet

A kvark-gluon plazma vizsgálatához szükséges nyalábenergiák eléréséhez tekintélyes méret¶ és
komplexitású infrastruktúrára van szükség, illetve az ütközési pontokhoz telepített detektor-
rendszerek tervezése, megépítése és m¶ködtetése is rengeteg, magasan szakképzett mérnököt,
informatikust és �zikust igényel. Így a nehézion-�zikai kísérletek általában nagy kollaborációk
keretén belül, nemzetközi szinten valósulnak meg. A három legfontosabb helyszín az európai
Nagy Hadronütköztet® (Large Hadron Collider, röviden LHC), a Szuper Protonszinkrotron (Su-
per Proton Synchrotron, azaz SPS) és az amerikai Relativisztikus Nehézion-ütköztet® (Relativis-
tic Heavy Ion Collider, azaz RHIC). A Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban (BNL) m¶köd®
RHIC egyik együttm¶ködése a PHENIX Kollaboráció (Pioneering High Energy Nuclear Inter-
action eXperiment). Ez a kísérlet 2000-t®l 2016-ig rögzített adatokat [3], melyeknek az utólagos
kiértékelése még napjainkban is zajlik. Igen nagy mennyiség¶ adatot sikerült rögzíteni ez alatt
az id®szak alatt, ezt szemlélteti a 2. ábra. Az ütközések itt ütközési rendszer és ütközési energia
szerint vannak osztályozva. Az ütközési rendszer a gyorsítóban használt atommagok, részecskék
típusát jelöli (proton-proton, proton-ion és ion-ion, ahol többféle iont is használtak); az ütközési
energia pedig a tömegközépponti rendszerben az egy nukleonra jutó energiát jelenti. Az adatok
sokszín¶ségéb®l adódóan lehet®ség nyílik az er®sen kölcsönható maganyag beható vizsgálatára.
Az általam végzett tudományos diákköri munkához a

√
sNN = 200 GeV1 energiájú arany-arany

(Au+Au) ütközések adatait használtam.

1.2.1. A detektorrendszer felépítése

A PHENIX kísérlet detektorainak nagy része a két-két középs® és müon karban helyezkedik el,
ezen kívül a nyalábcs®höz legközelebb találhatóak még detektorok, ezek az eseménykarakterizáci-
óra szolgálnak. A kísérleti elrendezés nyalábbal párhuzamos és arra mer®leges metszete a 3. ábrán
látható. Az eseménykarakterizációnál olyan általános kérdésekre keressük választ mint például:
történt-e ütközés, hol volt az ütközés, és mekkora volt annak centralitása, azaz hogy az atomma-
gok mennyire fedtek át az ütközésnél. Az ehhez használt detektorok a Beam Beam Counter (BBC)
és a Zero Degree Calorimeter (ZDC). Ezek közül a BBC szolgáltatja a Minimum Bias triggert

1Az eV a nagyenergiás �zikában használatos energia dimenziójú mértékegység: 1 eV= 1.602 · 10−19 J.
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2. ábra. A PHENIX kísérlet által rögzített adatok ütközési rendszer és energia szerint.

egy eseménynél. Egy ütközés akkor Minimum Bias esemény, ha az északi és a déli kar irányába
is érkezik legalább 2 beütés, ezek az események a �legáltalánosabbak�, olyan értelemben, hogy
a lehet® legkisebb szelekcióval (az esemény jellegére vonatkozó speci�kus kritériummal) rögzítik
az adatokat. A ZDC többek között az események centralitásának meghatározásához szolgáltat
információt.

A karokban elhelyezett detektorok az egyes részecskék detektálását és ezek tulajdonsága-
inak meghatározását végzik. Ehhez nagyon fontos, hogy a detektorrendszer részét képzi egy
központi mágnes, így a töltött részecskék pályája eltérül a Lorentz-er®nek megfelel®en. Ennek
köszönhet®en tudjuk a részecskék pályáját detektálva meghatározni az impulzusukat. A pálya-
rekonstrukcióhoz a nyomkövet® detektorokat használjuk, ezek a Pad Chamber (PC) és a Drift
Chamber (DCH). A részecskék sebességét meghatározhatjuk azok repülési idejéb®l, ezt a Time
of Flight (ToF) detektorokkal mérhetjük. A részecskeazonosításhoz még a kaloriméterek adatait
is felhasználhatjuk, a PHENIX kísérletben kétféle elektromágneses kaloriméter (EMC) találha-
tó: PbSc és PbGl. A különböz® típusú részecskéket más-más detektorokkal tudunk optimálisan
azonosítani. A fotonok azonosítása els® sorban a kaloriméterekkel, azok energiájának mérésével
történik (illetve azzal, hogy nem hagynak a töltött részecskékre jellemz® nyomot). Az elektronok
azonosítására a Ring Imaging Cherenkov (RICH) detektorok használhatók, amik azt használják
ki, hogy a nagyenergiás elektronok a közegbeli fénysebességnél gyorsabban haladva Cherenkov-
sugárzást bocsátanak ki és a sugárzási kúp nyílásszöge kapcsolatban van a részecske sebességével.
A müon karokban lév® Muon Tracker (MuTr) és Muon Identi�er (MuId) detektorok segítségével
tudjuk észlelni a nagy áthatolóképesség¶ müonokat.

West Beam View

PHENIX Detector 2010

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
 =

 26 ft

3. ábra. A PHENIX detektorrendszerének 2010-es illusztrációja a nyalábra mer®leges, transzverz
síkban (bal oldal) és a nyalábirányú síkban (jobb oldal).
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1.3. Az er®sen kölcsönható kvark-gluon plazma jelei

A kísérleti nehézion-�zika egyik legfontosabb eredménye a kvark-gluon plazma felfedezése volt.
Az er®sen kölcsönható maganyag ezen formájának létrejöttére több kísérleti eredményb®l kö-
vetkeztethetünk, a következ®kben azon eredmények közül tekintünk át néhányat, ami ehhez a
felfedezéshez vezetett [3�6].

1.3.1. Magmódosulási faktor

Az egyik eredmény, ami egy er®sen kölcsönható közeg létrejöttét indikálta a magmódosulási fak-
tor RAA volt [7]. Ebben a mérésben az adott impulzusú részecskék számát hasonlítjuk össze a
nehézion-ütközések és az elemi nukleon-nukleon ütközések esetén. Ha a nehézion-ütközés csupán
nukleon-nukleon ütközések összessége, akkor adott impulzusnál a részecskehozam a nehézion-
ütközésekben annyi kell, hogy legyen, mint ami a nukleon-nukleon ütközésekben lenne, �gyelem-
be véve a nehézion-ütközésbeli elemi ütközések számát. A nukleon-nukleon ütközésekre vonat-
kozó kísérleti adat rendelkezésünkre áll a proton-proton ütközések vizsgálatából, így a kísérleti
adatokat tudjuk összehasonlítani egymással. A magmódosulási faktort tehát felírhatjuk a követ-
kez®képpen:

RAA =
(adott impulzusú részecskék nehézion-ütközésben)

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

Ennek a mennyiségnek a vizsgálata el®tt még érdemes a centralitás fogalmát is bevezetni. Ha
kett® atommag ütközését vizsgáljuk, akkor az ütközést tudjuk jellemezni egy impakt paramé-
terrel. Az atommagok esetén, mivel kiterjedt objektumokról van szó, így az impakt paraméter
adja meg azt, hogy az atommagok mekkora része fedett át. Ennek mér®számaként vezették be a
centralitást, ahol a legcentrálisabb események a 0 impakt paraméterhez tartoznak. A centralitás
esetén általában centralitás osztályokat határoznak meg, ilyen módon a 0 − 10% centralitású
események esetén az ütközések azon tizedét értjük, ahol az atommagok a legjobban átfedtek; a
90 − 100% centralitás pedig az események legperiférikusabb egytizedét jelenti. Ez után a mag-
módosulási faktort megvizsgálhatjuk különböz® típusú részecskékre az impulzus és a centralitás
függvényében. Vizsgálhatjuk például a magmódosulási faktort pionok (®k hadronok) és fotonok
(®k színtöltéssel nem rendelkez® részecskék) esetére. Ha az impulzus függvényében, adott cent-
ralitás mellett megmérjük a magmódosulási faktorokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy fotonok
esetén nincsen eltérés az 1 értékt®l, azonban pionok esetén a nagyobb impulzusok esetén az RAA

értéke 1 alá csökken. A PHENIX kísérlet magmódosulási faktorokra vonatkozó mérési eredménye
látható a 4. ábrán [8]. Ebb®l arra következtethetünk, hogy valamilyen, az er®s kölcsönhatással
kapcsolatos jelenség zajlik, ami a nagyimpulzusú részecskéket elnyomja, viszont az elektromágne-
ses kölcsönhatásban résztvev® fotonokat nem érinti. Ha ez után nagy impulzusok esetén (ahol a
pionok magmódosulási faktora 1 alatti) a centralitás függvényében vizsgálnánk a magmódosulási
faktort, akkor azt tapasztalnánk, hogy a centrálisabb eseményeknél er®sebb az 1-t®l való eltérés.
Tehát valamilyen módon a jelenség az ütközési térfogattal van kapcsolatban, ez lehet például egy
er®sen kölcsönható közeg létrejötte a nehézion-ütközésekben.

1.3.2. Elliptikus folyás

Egy másik fontos kísérleti eredmény ami hozzájárult a kvark-gluon plazma és annak folyadék-
szer¶ természetének felfedezéséhez az elliptikus folyás vizsgálata volt [9�11]. Ehhez els®sorban a
periférikus ütközéseket vizsgáljuk, ahol az ütközési régió alakra er®sen elnyújtott, ellipszoidális.
Ezt szemlélteti az 5. ábra, ahol a kett® atommag átfedéséb®l egy szivar-alakú ütközési térfo-
gat alakul ki. Ezt a kezdeti geometriai alakot a nyalábra mer®leges (azaz a transzverz) síkban
Fourier-sorba fejthetjük polár koordináták segítségével:∑

εn cos(n(ϕ− ψn)), (2)
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4. ábra. A magmódosulási faktorra vonatkozó mérési eredmények a PHENIX kísérlett®l [8].

ahol ψn az n-ed rend¶ reakciósík szögét jelöli, ϕ pedig a laborrendszerbeli azimutszög. A kez-
deti geometriát nem tudjuk közvetlenül mérni, azonban a végállapotbeli eloszlások szögfüggését
mérhetjük. Ilyen módon a kezdeti geometria végállapotba transzformálódását vizsgálhatjuk. Ha
az ütközésben nem, vagy csak gyengén kölcsönható részecskék gáza jönne létre, akkor a kezdeti
anizotrópia nem jelenne meg a végállapotban. Azonban ha tapasztalunk a végállapotban is a
kezdetihez hasonló anizotrópiát, akkor kollektív viselkedést �gyeltünk meg, ami a folyadékokra
jellemz® tulajdonság. Ehhez a transzverz impulzuseloszlást a következ® alakban írjuk fel:

N(pT, ϕ) = N(pT)
(

1 + 2
∑

vn cos(n(ϕ− ψn))
)
, (3)

ahol a v2 az elliptikus folyás paramétere, ez mutatja az ellipszoidális anizotrópia er®sségét. Kí-
sérleti eredmények alapján az elliptikus folyás annál er®sebb, minél periférikusabb ütközéseket
vizsgálunk, tehát valóban a kezdeti geometria jelenik meg az impulzuseloszlásban. Az atom-
magok átfedésének magasabb rend¶ geometriája is megmérhet®, ilyen módon magasabb rend¶
anizotrópiákat is mérhetünk (v3, v4, · · · ).

Az utóbbi évek érdekes eredménye a �kis-rendszerekben� kimért kollektív viselkedés. Ezekben
a mérésekben proton-arany (p+Au), deutérium-arany (d+Au) és hélium-arany (3He+Au) ütkö-
zéseket vizsgáltak, és azt találták, hogy itt is megmutatkozik a kollektív viselkedés az anizotrópiák
értékében. További érdekesség, hogy a különböz® ütközési rendszerekben a kezdeti geometriát is
igen jól meg lehetett választani, így a különböz® rend¶ anizotrópiák beható vizsgálatára nyílt
lehet®ség [12]. Számos kérdést vetnek fel azok az eredmények is, ahol proton-proton ütközések
esetén tudták kimérni az elliptikus folyást [13]. Ez felveti például a proton-proton ütközések
referenciaként való használatának kérdését, illetve az utóbb említett rendszerekben a meg�gyelt
kollektivitás elméleti magyarázata sem tisztázott dolog.

5. ábra. Az ütköz® atommagok illusztrációja periférikus ütközések esetén, ahol a kezdeti geomet-
ria ellipszoidális.
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2. A HBT-e�ektus és a Bose�Einstein-korrelációk

A HBT-jelenséget Robert Hanbury Brown, rádiócsillagász fedezte fel és Richard Quintin Twiss,
matematikus segítségével dolgozták ki a hozzá kapcsolódó matematikai formalizmust, innen ered
az e�ektus neve is [14]. A kísérletek, amelyek nyomán a felfedezés született, rádióteleszkópokkal
galaxisok intenzitás�uktuációit mérte. A kísérletek során azt találták, hogy kett® detektorral
mérve a pontszer¶ forrás intenzitását, a detektorok távolságának függvénye az intenzitás. Tehát
intenzitáskorrelációkat tudtak mérni, ami kés®bb kiderült, hogy a távoli, pontszer¶nek t¶n® forrás
méretével van kapcsolatban. Ilyen módon ezek a mérések alkalmazhatóak arra, hogy a távoli
objektumok geometriai méretét meghatározzuk. Ez a jelenség nem csak a rádiócsillagászatban,
de az optikai tartományban is fennáll. Nem sokkal a felfedezés után optikai teleszkópok és a
HBT-jelenség segítségével meghatározták a Szíriusz nev¶ csillag átmér®jét [15].

Ekkoriban a nagyenergiás �zikában is egy újfajta jelenséget vizsgáltak, amely a csillagászat-
ban talált HBT-e�ektussal analóg jelenség. Proton-antiproton ütközésben mérték azonosított
pionok intenzitáskorrelációt [16]. Ennek nyomán a nehézion-�zikában az azonos bozonok2 kor-
relációs függvényeinek mérésével a részecskekibocsátó forrás geometriája vizsgálható. Ezzel a
kvark-gluon plazma kifagyáskori viselkedését térképezzük fel. Ezeket a korrelációs függvényeket
HBT-, vagy Bose�Einstein-korrelációknak nevezzük.

2.1. Bose�Einstein-korrelációk a nehézion-ütközésekben

A korrelációs függvények de�níciója n részecske esetén:

Cn(k1,k2, · · ·kn) =
Nn(k1,k2, · · ·kn)∏n

i=1N1(ki)
, (4)

ahol Nn(k1,k2, · · ·kn) az n-részecske impulzuseloszlás. Ezeket az x helyen és k impulzusú ré-
szecskék keletkezési valószín¶ségét megadó S(x,k) forrásfüggvénnyel valamint az n-részecske
(Ψk1,k2,···kn(x1,x2, · · ·xn)) hullámfüggvénnyel tudjuk de�niálni:

Nn(k1,k2, · · ·kn) =

∫
|Ψk1,k2,···kn(x1,x2, · · ·xn)|2

n∏
i=1

S(xi,ki)d
4xi. (5)

A HBT-mérések nagy részében részecskepárok korrelációit vizsgálják. A kétrészecske korrelációs
függvényt a fentiek alapján így írhatjuk fel:

C2(k1) =
N2(k1,k2)

N1(k1)N1(k2)
, (6)

ahol N2(k1,k2) a kétrészecske impulzuseloszlás, aminek de�níciójáz a kétrészecske hullámfügg-
vényt használhatjuk. Az egyrészecske hullámfüggvény alakjára síkhullámot feltételezünk (szabad
esetben), aminek négyzete egy, így ez az impulzuseloszlás integráljában nem játszik szerepet.
Kölcsönhatásmentes esetben a szimmetrizált kétrészecske hullámfüggvény a következ® alakban
írható fel:

ψk1,k2(x1,x2) =
1√
2

(
ei(k1x1+k2x2) + ei(k1x2+k2x1)

)
=

1√
2
ei2KR

(
eikr + e−ikr

)
, (7)

ahol bevezettem a q = (k2 − k1), r = x2 − x1 illetve a K = k1 + k2/2 és R = (x1 + x2)/2
mennyiségeket. Ekkor a korrelációs függvényt felírhatjuk a forrásfüggvény, illetve annak Fourier-
transzformáltja (S̃) és ennek komplex konjugáltja (S̃∗) segítségével:

C2(k1,k2) =
S̃(0,k1)S̃(0,k1) + 1

2

[
S̃∗(q,k1)S̃(q,k2) + S̃(q,k1)S̃∗(q,k2)

]
S̃(0,k1)S̃(0,k1)

. (8)

2Bozonok azok a részecskék, amelyek spinje egész. A félegész spin¶ részecskék a fermionok.

8



Itt felhasználtuk azt, hogy a Fourier-transzformált értéke a O relatív impulzusnál éppen a függ-
vény teljes térre vett integráljával egyezik meg. Következ® lépésben azt a feltételezést tesszük,
hogy közel azonos impulzusú részecskék korrelációit vizsgáljuk (k1 ≈ k2). Ez a kísérletekben tel-
jesül, mivel a korrelációs függvényeket különböz® átlagos transzverz impulzusú (vagy transzverz
tömeg¶) részecskepárokra külön-külön mérjük. Ekkor az átlagos impulzust felhasználva tovább
egyszer¶södik a kétrészecske korrelációs függvény alakja:

C2(q,K) = 1 +
|S̃(q,K)|2

|S̃(0,K)|2
. (9)

Az egyrészecske forrásfüggvény helyett bevezethetjük a pár-forrásfüggvényt:

D(r,K) =

∫
dRS(R + r/2,K)S(R− r/2,K). (10)

Ekkor a korrelációs függvény alakja:

C2(q,K) = 1 +
D̃(q,K)

D̃(0,K)
, (11)

ahol D̃(q,K) a pár-forrásfüggvény r helyváltozó szerinti Fourier-transzformáltja. Ekkor a pár-
forrásfüggvényt a korrelációs függvényb®l inverz Fourier-transzformációval kaphatjuk meg. Tu-
dományos diákköri munkám során háromrészecske korrelációs függvényeket mértem, ezek a ko-
rábbiaknak megfelel®en felírhatóak a három és egyrészecske impulzuseloszlások hányadosaként:

C3(k1,k2,k3) =
N3(k1,k2,k3)

N1(k1)N1(k2)N1(k3)
, (12)

ahol a háromrészecske hullámfüggvénnyel felírva az impulzuseloszlás:

N3(k1,k2,k3) =

∫
|Ψk1,k2,k3(x1,x2,x3)|2

3∏
i=1

S(xi,ki)d
4xi (13)

A kés®bbiekben a háromrészecske korrelációs függvény alakjára is fogunk feltételezéssel élni,
azonban általánosan a háromrészecske hullámfüggvény alakja nem ismert. Szabad esetre a 34.
egyenletben felírt hullámfüggény alakot fogjuk használni.

2.2. A Lévy-típusú forrásfüggvény

A nehézion-ütközésekben mért HBT-korrelációk esetében gyakran Gauss alakot feltételeztek a
forrásfüggvénynek [17, 18]. Ekkor a korrelációs függvény szélességét, és egyben a forrásfüggvény
homogenitási hosszát megadó, hosszúság dimenziójú mennyiségeket HBT-sugaraknak nevezik.
A mérési eredmények alapján univerzális trend, hogy a HBT-sugarak reciprokának négyzete
lineárisan függ a transzverz tömeg3 (mT) nev¶ kinematikai változótól (1/R2

HBT ∝ a+ bmT). Ez
a skálázási tulajdonság hidrodinamikai számolások eredményeként is megkapható, és a nehézion-
ütközésekben általánosan meg�gyelhet® centralitásra, ütközési energiára vagy részecsketípusra
való tekintet nélkül [17,19].

Volt azonban számos olyan eredmény, amely a forrás gaussos alaktól való eltérésére utalt
[20�22]. A PHENIX kísérlet legújabb egy- és háromdimenziós HBT méréseib®l az derült ki, hogy
a korrelációs függvény alakja nem Gauss-eloszlásnak felel meg, hanem az általánosabb, Lévy-
eloszlás írja le legjobban a kísérleti adatokat [23, 24]. A Lévy-eloszlás megjelenésének oka nem
tisztázott a nehézion-�zikában.

3Egy K átlagimpulzusú pionpár esetén a transzverz tömeg mT =
√

K2
T
+m2

π, ahol KT a transzverz síkbeli

átlagos impulzusa a részecskepárnak.
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A Lévy-eloszlás az általánosított centrális határeloszlás tétel esetén megjelen® stabil eloszlás.
Ebben a dolgozatban Lévy-eloszlásként fogok hivatkozni a Lévy alfa-stabil eloszlás egy speciális,
szimmetrikus esetére. Az általános stabil eloszlásokhoz tartozó s¶r¶ségfüggvényt a karakteriszti-
kus függvény segítségével lehet felírni (most egy dimenzióban) [25]:

ρ(r) =
1

2π

∫ ∞
−∞

dqϕ(q)e−irq, (14)

itt a karakterisztikus függvény:

ϕ(q;α, β, c, µ) = exp (iqµ− |cq|α(1− iβsgn(q)Ψ)) , (15)

Ψ =

{
tg
(
πα
2

)
, α 6= 1

− 2
π ln(|q|), α = 1,

(16)

ahol a stabil eloszlást az α stabilitási index (Lévy-exponens), a c skálaparaméter (α = 2 esetben
szórás), a β asszimmetriát meghatározó paraméter, illetve µ pozíciót (α > 1 esetben várható
érték) meghatározó paraméterek jellemzik. A sgn az el®jelfüggvény. A nehézion-ütközésekben a
µ paraméter értéke csak megfelel® választás kérdése, nincsen �zikai jelentése. A részecskekibo-
csátó forrás esetén térben nincsen �zikai indoka annak, hogy β 6= 0 értéket várjunk, viszont ha
elnyújtott emisszió lenne, akkor a forrás id®fejl®dését egy aszimmetrikus forrás írná le. Az álta-
lunk vizsgált estben az emisszió gyorsan lezajlik id®ben, így a β = 0 és µ = 0 paraméterezéshez
tartozó speciális esetet, a szimmetrikus Lévy-eloszlást használjuk, amelynek s¶r¶ségfüggvénye a
következ® (c→ 2−1/αR paraméterezéssel):

L(r,R, α) =
1

(2π)3

∫
d3re−iqre−

1
2
|qR|α . (17)

Az eloszlás kett® paramétere az R Lévy-skálaparaméter és az α Lévy-stabilitási index (vagy
Lévy-exponens). A Lévy-exponens két speciális értékénél lehet az eloszlásfüggvényt analitikus
alakban is felírni: az α = 2 esetben Gauss-eloszlást kapunk, az α = 1 eset pedig a Cauchy-
eloszlást ad. Lévy-típusú forrást feltételezve tehát lehet®ségünk nyílik arra, hogy megmérjük a
Lévy-exponens értékét és így annak 2-t®l való eltérését. A PHENIX kísérlet kétrészecske mérése
esetén a Lévy-exponens értékére α ∼ 1.2 körüli érték adódott, amely nem konzisztens sem a
Cauchy-, sem a Gauss-alakú forrással, ez látható a 6. ábra jobb oldalán [23]. Ugyanezen mérés
esetén a Lévy-skálaparaméterekre azt találták, hogy a Gaussos HBT-sugarak esetén gyakran
tapasztalt hidrodinamikai skálázás (1/R2 ∝ mT) a Lévy-skálaparaméterek esetén is fennáll, amit
a 6. ábra bal oldalán láthatunk.
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6. ábra. A kétrészecske analízisb®l származó R és α paraméterek transzverz tömeg függése [23].
A háromrészecske analízis során ezeket a paraméterértékeket használtam.
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7. ábra. A QCD fázisdiagramjának illsztrációja.

2.2.1. A Lévy-stabilitási index és a kritikus exponens kapcsolata

Amellett hogy a kísérleti adatok jobb leírását adja a Lévy-típusú forrásfüggvény, lehet®séget
biztosít arra is, hogy a QCD fázisdiagramot (lásd a 7. ábrán) térképezzük fel a Lévy-exponens
segítségével, és a QCD kritikus pontra utaló jeleket keressünk kísérleti úton. A 7. ábrán an-
nak illusztrációja látható, ahogyan egyes feltételezések szerint a maganyag viselkedik. Ez alap-
ján alacsony bariokémiai potenciál mellett a h®mérséklet növelésével bekövetkez® fázisátalakulás
másodrend¶, míg nagyobb bariokémiai potenciál esetén els®rend¶. A kett® határán pedig a hi-
potetikus kritikus pont található. Ennek létezése és helye is vitatott, csak kísérleti úton való
megtalálása lenne megfelel® bizonyíték a létére. A kritikus pont keresésének módja a kritikus
viselkedés keresése. Ilyen lehet a térbeli korrelációk vizsgálata, amit a kritikus pontban az η
kritikus exponens jellemez: a térbeli korrelációk lecsengése d dimenzióban ∼ r−(d−2+η) szerint
történik. A Lévy-eloszlásnak ehhez hasonló hatványfüggvény szerinti lecsengése van, d dimenzió-
ban ∼ r−(d−2+α). Így az α Lévy-exponens és az η kritikus exponens kapcsolatát feltételezhetjük.
Az η kritikuspontbeli értékére vannak elméleti várakozások. Ezek alapja az a feltételezés, hogy az
er®sen kölcsönható maganyag univerzalitási osztálya megegyezik a 3D Ising-modellével [26,27]. A
3D Ising-modell esetén pedig a kritikus exponens értéke kiszámolható: η = 0.03631±0.00003 [28],
vagy véletlen, küls® tér esetén η = 0.5 ± 0.05 [29]. Így nehézion-�zikai korrelációs mérésekben
meghatározott α Lévy-exponens értéke indikátora lehet a QCD kritikus pontjának is.

2.3. A mag-glória modell és parciális koherencia

Tudományos diákköri munkám során pionok korrelációsfüggvényeit mértem. A nehézion-ütközésekben
keletkeznek olyan részecskék, amelyek nem érik a detektort miel®tt elbomlanak és bomlástermé-
keik között pionok is vannak. Ezt a mag-glória modellben tudjuk �gyelembe venni [30,31]. Ennek
lényege, hogy a forrást kétkomponens¶nek feltételezzük. A kvark-gluon plazma kifagyásakor ke-
letkez® részecskék alkotják a magot, és a hosszabb élettartamú részecskék bomlásából származó
pionok adják a glóriát. A glória karakterisztikus mérete jóval nagyobb, mint a magé: τglória � 10
fm/c.

A nemkölcsönható kétrészecske korrelációk esetén láttuk, hogy a forrásfüggvény és a korre-
lációs függvény között egy Fourier-transzformáció teremt kapcsolatot, más esetben is hasonló
viselkedés¶ transzformációt kapunk abban a tekintetben, hogy a nagy térbeli távolságok kis
relatív impulzusbeli régióknak felelnek meg. Így a nagy méret¶ glória járuléka a korrelációs függ-
vény kis relatív impulzusú tartományában jelentkezik, ez egy igen vékony csúcsként jelentkezne,
ahogy azt a 8. ábra mutatja a kétrészecske korrelációsfüggvény esetére, kísérletileg azonban ez
az impulzuskülönbség felbonthatatlan.
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A forrásfüggvényt ennek megfelel®en két komponens összegeként írhatjuk fel:

S = Smag + Sglória. (18)

Így a forrás Fourier-térbe transzformálva is két komponens¶ lesz:

S̃(q,K) = S̃mag(q,K) + S̃glória(q,K). (19)

Ekkor a magból és a glóriából érkez® részecskék számát a forrásfüggvénnyel a következ®képp
fejezhetjük ki:

Nmag = S̃mag(0,K), (20)

Nglória = S̃glória(0,K). (21)

Ezen a ponton bevezethetjük a magból érkez® részecskék arányára a következ® paramétert:

fc =
Nmag

Nmag +Nglória
, (22)

ami tehát egy 0 és 1 közötti paraméter.
Egy másik mechanizmus, amelyet �gyelembe vehetünk és vizsgálhatunk a parciális koherencia

a magban. Ebben az esetben feltételezzük, hogy a részecskék egy része a magban koherens módon
keletkezik [32]

Nmag = Nkoherens +Ninkoherens, (23)

pc =
Nkoherens

Nmag
, (24)

ahol pc 0 és 1 közötti értéket vehet fel. A kett® e�ektus együttes hatását a korreláció er®sségének
mérésével tudjuk vizsgálni. Kísérletileg a n-részecske korreláció de�níciója a következ®:

λn = Cn(q→ 0)− 1. (25)

Ez egydimenziós kétrészecske HBT méréseknél a következ®t jelenti:

λ2 = C2(q → 0)− 1, (26)

háromrészecske korrelációk esetén pedig:

λ3 = C3(q12 = q13 = q23 → 0)− 1, (27)

ahol a mérés változói a qij = |ki − kj | impulzuskülönbségek hosszai. A fenti módon de�niált
korrelációs er®sségek kifejezhet®ek a korábban bevezetett fc és pc paraméterekkel is. Általánosan:

λn =
n∑
j=2

(
n
j

)
αjf

j
c

[
(1− pc)j + jpc(1− pc)j−1

]
, (28)

ahol αj megadja a j index azon, a természetest®l különböz®, �teljesen kevert� permutációinak
számát, ahol minden index különböz® helyen szerepel, mint az eredeti permutációban [33]. A
teljesen kevert permutációk száma néhány j esetére:

α1 = 0,

α2 = 1,

α3 = 2,

α4 = 9,

α5 = 44.
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8. ábra. A mag-glória modell esetében a széles térbeli glória egy keskeny relatív impulzusbeli
csúccsá transzformálódik, amely kísérletileg felbonthatatlan.

Tetsz®leges j-re meg lehet határozni αj értékét a nála kisebb indexekhez tartozó αj értékek is-
meretében. Ehhez vegyük azt, hogy j szám összes permutációinak száma j!. Azonban az összes
permutációt megkaphatjuk úgy is, ha vesszük az eredeti sorrendet (1), illetve ezen kívül felössze-
gezzük a teljesen kevert permutációkat. Itt a j indexb®l i-t választunk ki, amelyeknek αi teljesen
kevert permutációja van, itt i fut 2-t®l j-ig (vagy ha �gyelembe vesszük, hogy 1 elemnek nulla
teljesen kevert permutációja van és α1 = 0, akkor 1-t®l j-ig):

j! = 1 +

j∑
i=1

(
j
i

)
αi. (29)

Ebb®l ha az utolsó j = i indexhez tartozó αj-t kifejezzük, akkor megkapjuk a teljesen kevert
permutációk számára vonatkozó rekurziós összefüggést:

αj = j!− 1−
j−1∑
i=1

(
j
i

)
αi. (30)

Ennek megfelel®en a kett®- és háromrészecske korreláció er®sségek:

λ2 = f2c
[
(1− pc)2 + 2pc(1− pc)

]
, (31)

λ3 = 2f3c
[
(1− pc)3 + 3pc(1− pc)2

]
+ 3f2c

[
(1− pc)2 + 2pc(1− pc)

]
. (32)

Ezen paraméterek mérésével egyrészt leellen®rizhetjük a mag-glória modell helyességét. A λ3
paraméter értéke a fenti feltételekkel csak 0 és 5 közötti értékeket vehet fel. Ez egy jó lehet®séget
ad arra, hogy ezt a széles körben alkalmazott modellt ellen®rizzük. Egy másik nagyon érdekes
lehet®ség, hogy a λ2 és λ3 paraméterekb®l egy mag-glória független paramétert számolunk, ami
ilyen módon csak a parciális koherencia jelenlétét®l függ. Ezt a következ®képp tehetjük meg:

κ3 =
λ3 − 3λ2

2
√
λ32

. (33)

Az imént de�niált κ3 paraméter értéke teljesen kaotikus forrás (pc = 0) esetén 1 kell hogy
legyen. Így a κ3 paraméter mérésével a rendszerben a koherenciára jelenlétére vagy hiányára
következtethetünk.

2.4. A korrelációs függvény alakja Lévy-típusú forrás mellett

Az eddig tárgyalt feltételezéseket és modelleket �gyelembe véve megkonstruálhatjuk a korrelációs
függvények elméleti alakját, ha elhanyagoljuk a végállapoti kölcsönhatásokat (a töltött pionok
között fellép® Coulomb-taszítást). Ehhez a forrásfüggvény alakját (a forrás minden komponen-
sére) Lévy-eloszlással leírhatónak tételezzük fel. A kölcsönhatásmentes esetben az egyrészecske

13



hullámfüggvény síkhullám, a kett®- és háromrészecske hullámfüggvényeket pedig síkhullámok
szimmetrizált szorzataként írjuk fel. A háromrészecske hullámfüggvény ekkor:

Ψk1,k2,k3(x1,x2,x3) =
1√
6

(
ei

1
3
q12r12ei

1
3
q23r23ei

1
3
q31r31 + ei

1
3
q12r13ei

1
3
q23r32ei

1
3
q31r21+

+ei
1
3
q12r21ei

1
3
q23r13ei

1
3
q31r32 + ei

1
3
q12r23ei

1
3
q23r31ei

1
3
q31r12+

+ei
1
3
q12r31ei

1
3
q23r12ei

1
3
q31r23 + ei

1
3
q12r32ei

1
3
q23r21ei

1
3
q31r13

)
,

(34)

ahol rij = xi − xj és qij = ki − kj . Ez után a mag-glória modellt és a parciális koherenciára
vonatkozó feltételezést is �gyelembe véve felírható mind a kett®-, mind a háromrészecske kor-
relációs függvény nemkölcsönható esetre (az átlagos impulzustól való függést itt a paraméterek
hordozzák) [25]:

C
(0)
2 (q;R,α, λ2) = 1 + λ2e

−|qR|α , (35)

C
(0)
3 (q12, q13, q23, R, α, `2, `3) = 1 + `3e

−0.5(|q12R|α+|q13R|α+|q23R|α)

+ `2

(
e−|q12R|

α
+ e−|q13R|

α
+ e−|q23R|

α

)
, (36)

ahol `2 a háromrészecske korrelációkban mért kétrészecske szektor er®ssége, illetve `3 a három-
részecske szektor er®ssége. Ezekb®l a háromrészecske korreláció er®ssége:

λ3 = `3 + 3`2. (37)

Ha ugyanazon rendszer esetén mérjük a kett®- és háromrészecske korrelációkat, akkor a forrást
jellemz® α és R paraméterek a kett® függvény esetén azonosak, ezt a kés®bbiekben látni fogjuk,
hogy a kísérleti analízis során fel is használtam. Továbbá a kétrészecske mérés esetén kapott λ2
és a háromrészecske mérésekben kapott `2 értékeket is összehasonlíthatjuk.

Az itt kapott korrelációs függvények csak kölcsönhatásmentes estben írnák le a kísérletileg
mért adatokat. A pionkorrelációk mérésekor azonban azonos töltés¶ pion párok vagy részecske-
hármasok korrelációit vizsgáljuk, így a Coulomb-taszítás szerepét is �gyelembe kell venni. Ehhez
vagy meg kellene határozni a Coulomb-kölcsönható kett®-, illetve háromrészecske hullámfügg-
vényt és utána elvégezni a forrásfüggvényre vett integrált, vagy pedig alkalmazhatunk közelít®
módszereket is, ezekr®l részletesebben az A.1. függelékben és a 3.2. alfejezetben esik szó.

3. Háromrészecske Lévy HBT analízis a PHENIX kísérletnél

Az általam végzett kísérleti analízishez a Relativisztikus Nehézion Ütköztet® PHENIX kísérlete
által 2010-ben rögzített,

√
sNN = 200 GeV tömegközépponti nukleononkénti ütközési energiával

rendelkez® arany-arany (Au+Au) ütközések adatait használtam (összesen ∼ 7.3 · 109 esemény).
A nyers adatokat bármilyen analízis el®tt kalibrálni kell, illetve el kell végezni a részecskeazonosí-
tást, ehhez az adathalmazhoz ezt a PHENIX-Magyarország csoport tagja, Nagy Márton végezte.
Az általam végzett analízishez hasonló munkával foglalkozott korábban Bagoly Attila és Báskay
János, mindketten Csanád Máté témavezetése alatt, a PHENIX-Magyarország csoport tagjaként.
Ennek eredményeképp 2017 elején MinBias háromrészecske korrelációkkal kapcsolatos eredmé-
nyek �pleriminary� státuszúak lettek. Az általam végzett analízisre, ami 0-30%-os centralitású
eseményeket vizsgál, 2019 májusában kaptam a PHENIX kollaborációtól �preliminary� státuszt,
ami azt jelenti, hogy a dolgozatomban bemutatott eredmények még nem véglegesek, de már a
nagyközönség számára bemutathatóak.
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3.1. A korrelációs függvények mérése

A korrelációs függvények, ahogy azt a 9. egyenlet is mutatja függ az impulzuskülönbségt®l és az
átlagos impulzustól is. Ezzel szemben a Lévy-forrás mellett meghatározott korrelációs függvé-
nyeknél expliciten csak a relatív impulzustól való függést vesszük �gyelembe (35 és 36). Az átla-
gos impulzustól való függése a korrelációs függvénynek a paraméterek (R,α, λ2, `2, `3) transzverz
tömegt®l való függésével van kifejezve. A korrelációs függvényeket különböz® transzverz tömeg
(mT) tartományokban végeztem, összesen 29 különböz® tartományban. Ez azt jelenti, hogy a
részecskehármasban bármelyik kett® részecskét kiválasztva azok transzverz síkban mért átlagos
impulzusa egy sz¶k tartományon belül mozog. A longitudinális irányú átlagos impulzust itt azért
nem kell �gyelembe venni, mert a korrelációs függvényeket a részecskékkel longitudinális irányban
együttmozgó rendszerben mérjük (LCMS), így tehát Klong = 0. Ennek az egyik f® oka, hogy a
korrelációs függvények ebben a rendszerben a legkevésbé elnyújtottak, így itt adja a legpontosabb
eredményeket az e�ektív egydimenziós HBT mérés, amikor a korrelációs függvény változói az im-
pulzuskülönbségek hosszai (q12, q13, q23). Azért nem az impulzuskülönbségek hosszait használjuk
(ahol összesen 6 független komponens lenne), mert a rendelkezésre álló adathalmazban nincsen
elég részecskehármas ahhoz, hogy megfelel® statisztikájú 6 dimenziós hisztogramokat készítsünk.
Áttérve az impulzuskülönbségek hosszaira, az elkészült hisztogramok csak 3 dimenziósak. A ki-
nematikai változókról részletesebben az A.2. függelékben van szó.

Kísérletileg a korrelációs függvényeket kett® eloszlás hányadosaként tudjuk el®állítani, így
kiküszöbölve minden olyan e�ektust (pl. detektor hatásfok, akceptancia), ami nem a kvantum-
statisztikus korrelációkhoz ad járulékot. Ehhez minden transzverz impulzus tartományban felvet-
tem egy aktuális (A3) és egy háttéreloszlást (B3), amelyek megfelel®en normált hányadosa adja a
korrelációs függvényt. Az aktuális eloszlás az általam végzett munka során egy háromdimenziós
hisztogram, aminek változói a részecskehármason belüli impulzuskülönbségek (q12, q13, q23). Eh-
hez minden (vágásnak megfelel®) eseményen belül képeztem az összes lehetséges azonos töltés¶
pionból álló részecskehármast, és ezek impulzuskülönbségét mérve növeltem a hisztogram megfe-
lel® binjének beütésszámát. A háttéreloszlást ezzel analóg módon készítettem el, azonban ebben
az esetben els®ként készítettem egy olyan �kevert eseményt�, amelyben azonos számú és töltés¶
pion található, mint a valódi eseményben, azonban itt minden részecske különböz® ütközésb®l
származik. Így ezek eloszlását mérve nem jelenhet meg kvantumstatisztikus e�ektus, viszont a
mérési összeállításból adódó minden egyéb e�ektus az aktuális eloszláshoz hasonlóan megjelenik.
A kevert esemény el®állításánál fontos azt �gyelembe venni, hogy az egyéb e�ektusok függhet-
nek az ütközés paraméterit®l, így az eseményeket eseményosztályokba soroltam és minden valódi
eseményhez csak olyan más események részecskéit használtam a kevert esemény el®állításakor,
ami azonos eseményosztályba tartozott. Az eseményosztály az ütközés nyalábirányú koordinátá-
ja (z-vertex) és centralitása szerint lett meghatározva: z-vertex szerint 2 cm-es tartományokra,
centralitás szerint pedig 3%-os osztályokra osztottam az ütközéseket.

A hisztogramok el®állításának módja és a kevert eseményhez használt eseménykeverés alap-
jaiban egyezik a [23, 24]. cikkek esetében is használt módszerrel. A háromrészecske korrelációs
esetében azonban �gyelembe kell vennünk még egy e�ektust, ami torzíthatná az eredményeket: a
részecskehármason belül a részecskék sorrendjét tetsz®legesen megválaszthatjuk. Ett®l a kapott
eredménynek nem szabad függenie, ezért az aktuális és a háttéreloszlások során is mind a hatféle
permutáció járulékát �gyelembe vesszük:

A3 = A(i, j, k) +A(i, k, j) +A(k, i, j) +A(k, j, i) +A(j, k, i) +A(j, i, k), ahol (38)

A(i, j, k) = 0, ha bármelyik kett® index azonos. (39)

Az adatanalízis során az A(q12, q13, q23) és a B(q12, q13, q23) eloszlások valójában egyszer¶
hisztogramok, és a korrelációs függvény elkészítése során vettem �gyelembe a normálásukat:

C3(q12, q13, q23) =
A3(q12, q13, q23)

B3(q12, q13, q23)

∫
d3qB3(q12, q13, q23)∫
d3qA3(q12, q13, q23)

. (40)
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Itt az integrálást olyan tartományon végezzük, ahol a kvantumstatisztikus e�ektusok már nem
játszanak szerepet.

3.1.1. Globális vágások

Az ütközések kiválasztására vonatkozó vágásokat globális vágásoknak nevezhetjük. Az általam
végzett munkában az eseményekben centralitásra nézve szelektáltam. Centralitást tekintve a
0 − 30% intervallumba es® eseményeket használtam. Továbbá az ütközés nyalábirányú helyét
meghatározó z-vertex pozícióban azokat az eseményeket használtam fel, amelyeknél igaz, hogy
|z − vertex| ≤ 30 cm .

3.1.2. Egyrészecske vágások

A mérés során azonos töltés¶ pionhármasok korrelációit vizsgáltam, ehhez szükség van arra,
hogy pontos részecskeazonosítással rendelkezzünk. Ehhez az 1.2 részben megemlített detektorok
adatait használhatjuk. A részecskeazonosításhoz a részecskék repülési idejét (ToF detektorok),
a repülési úthosszát (pályarekonstrukció) és impulzusát (DC, PC1 detektorok) meghatározva
rekonstruálni tudjuk a részecskék tömegét. Ez után a részecskék olyan eloszlását vizsgálhatjuk
ahol az egyik tengely a tömeg, a másik pedig a töltés és az impulzus szorzata. Ezen az eloszláson
szétválnak az egyes részecskékhez tartozó csúcsok, ezek azonban nem teljesen éles csúcsok, ezeket
általában Gauss-eloszlásokkal illeszthetjük, aminek a szórása σ. Majd ezen eloszlásokból segítsé-
gével tudunk vágásokat végezni: minden részecskére így meg tudjuk adni szórásegységben, hogy
mennyire van közel a pionokhoz tartozó csúcs közepéhez (vagy mennyire van távol a kaonok, pro-
tonok csúcsától). Így a részecskeazonosítás vágásai (PID) a következ®k voltak: az adott részecske
2σ távolságon belül pion, és legalább 2σ távolságra van a kaonok, és protonok csúcsától. Ezen
kívül még egy vágást lehet alkalmazni, ami az azonosítást végz® detektorra vonatkozik (ID det.
matching). Ebben az esetben a rekonstruált pályát projektáljuk a detektorra a radiális irányban,
majd a ϕ és z koordinátákban (azimut szög és longitudinális pozíció) összehasonlítjuk a beüté-
seket a rekonstruált pályával. Ezek a mennyiségek rendelkeznek egy eloszlással, amit hasonlóan
Gauss-alakkal írunk le. Az ID det. matching vágás ezen Gauss-eloszlások szórásának kétszerese,
azaz 2σ értéken belül a rekonstruált pályának és a tényleges beütésnek meg kell egyeznie. Ezen
vágások hatását a szisztematikus hibák vizsgálata során tanulmányoztam.

3.1.3. Kétrészecske vágások

A háromrészecske korrelációk mérése során a pionhármasokban képezzük a lehetséges részecs-
kepárokat. Ezekre a részecskepárokra vonatkozóan is alkalmazunk vágásokat (a hármas egészére
azonban külön már nem). A részecskepárok szelekciójának legf®bb okai a detektorokból és a
pályarekonstrukciós algoritmusból adódó bizonytalanságok. Kett® olyan jelenség van, amelyet
szeretnénk kisz¶rni: pályaösszeolvadás és szellemrészecskék keletkezése. Az els® esetben kett®
egymáshoz közel haladó részecskét az algoritmus egy részecskeként rekonstruál. Ezzel szemben a
második esetben egy részecske beütésib®l az algoritmus kett® külön részecskét rekonstruál, így
egy plusz �szellemrészecskét� hozva létre. Ezek az e�ektusok egyértelm¶en befolyásolnák a ré-
szecske korrelációkat. Mindkett® esetben az egymáshoz közel haladó részecskék esetén lépnek fel
problémák, ezeket küszöböljük ki a párvágásokkal. Ehhez a részecskék pályáját a detektorokba
projektáljuk és így létrehozhatunk egy azimutszög-nyalábirányú koordináta (dϕ − dz) párel-
oszlást. Ezeken az eloszlásokon végeztem vágásokat, öt különböz® detektorra, amelyeket az 1.2.
szakaszban említettem (ToF East, ToF West, EMC East, EMCWest, DCH). Az alkalmazott pár-
vágások megegyeznek a [23, 24] cikkekben végzett analízisek párvágásaival. Az egyes detektorok
eloszlásai és az alkalmazott vágások a 9. ábrán láthatóak, a vágások parametrizációja pedig:
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• EMCE, EMCW, DCH:

∆ϕ > ∆ϕ0 −
∆ϕ0

∆z0
∆z és ∆ϕ > ∆ϕ1 (41)

• ToFE:

∆ϕ > ∆ϕ0 −
∆ϕ0

∆z0
∆z (42)

• ToFW:
∆ϕ > ∆ϕ0 és ∆z > ∆z0 (43)

A vágásokhoz használt paraméterértékek az 1. táblázatban találhatóak. A paraméterek érté-
keinek megválasztása els®sorban az eloszlásokon alapult. Ezen vágások hatását is vizsgálom a
szisztematikus hibák meghatározásakor.

cut
DCH EMC ToFE ToFW

z0 ϕ0 ϕ1 z0 ϕ0 ϕ1 z0 ϕ0 z0 ϕ0

0 11 0.15 0.025 18 0.14 0.020 13 0.13 15 0.085

1. táblázat. A párvágásokhoz esetén használt paraméterértékek a különböz® detektorokra.

3.2. A Coulomb-korrekció

Korábban a 2.4. szakaszban megnéztük a kölcsönhatás mentes esetben a Lévy-forrás melletti kor-
relációs függvény alakot. Mivel a mérés során azonban töltött részecskék korrelációit vizsgáljuk,
ezért �gyelembe kell vennünk a Coulomb-kölcsönhatást. Így a Coulomb-kölcsönható korrelációs
függvényt a következ®képp számolhatnánk ki, a Coulomb-kölcsönható hullámfüggvénnyel:

C
(Coulomb)
3 =

∫
|Ψ(Coulomb)

k1,k2,k3
(x1,x2,x3)|2Π3

i=1S(xi,ki)d
4xi

N1(k1)N1(k2)N1(k3)
, (44)

ahol Ψ
(Coulomb)
k1,k2,k3

(x1,x2,x3) a Coulomb-kölcsönható háromtestprobléma megoldásaként adódó hul-
lámfüggvény kellene, hogy legyen. Ezt nem lehet meghatározni analitikusan, így az egzakt szá-
mítás nem elvégezhet®. Kétrészecske esetén a Coulomb-kölcsönható Schrödinger-egyenlet meg-
oldható, ahogy az az A.1. függelékben van részletezve. A forrásfüggvénnyel való integrál azonban
csak numerikusan végezhet® ez ebben az esetben is, de ez azt jelenti, hogy numerikusan meg-
határozható C(Coulomb)

2 . A nem kölcsönható és a Coulomb-kölcsönható korrelációs függvények
hányadosaként de�niáljuk a Coulomb-korrekciót:

K2(q,R, α, λ2) =
C
(Coulomb)
2 (q;R,α, λ2)

C
(0)
2 (q;R,α, λ2)

, (45)

K3(q12, q13, q23, R, α, λ3) =
C
(Coulomb)
3 (q12, q13, q23, R, α, λ3)

C
(0)
3 (q12, q13, q23, R, α, λ3)

. (46)

A kétrészecske korrelációk esetén a λ2 korrelációs er®sségt®l való függést a Bowler-Sinyukov
módszerrel vesszük �gyelembe [34, 35]. Így a kétrészecske Coulomb-korrekció csak a relatív im-
pulzustól, a Lévy-exponenst®l és a Lévy-skála paramétert®l függ (K2(q,R, α)). A háromrészecske
Coulomb-korrekcióhoz az általánosított Riverside-módszert alkalmaztam, ez azt jelenti, hogy a
háromrészecske Coulomb-korrekciót a kétrészecske korrekciók szorzatával közelítjük [36]

K3(q12, q13, q23, R, α) ≈ K2(q12, R, α)K2(q13, R, α)K2(q23, R, α). (47)
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9. ábra. A különböz® detektorok ∆ϕ − ∆z páreloszlásai, és az ezeken alkalmazott vágások. Itt
a középs® vonal jelöli az alapbeállítást és láthatóak a szisztematikus hibák mérésekor használt
variált paraméterekkel kapott vágások is.
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A Lévy-típusú forrástfüggvény kétrészecske Coulomb-korrekciójára a PHENIX kollaboráción be-
lül rendelkezésre állt egyrészt egy igen részletes numerikus tábázat, ezen kívül ennek a táblá-
zatnak létezik egy parametrizált formája is [37,38]. Én a munkám során a numerikus táblázatot
használtam, mivel mikor az analízist végeztem még nem állt rendelkezésre, az egyébként sokkal
gyorsabb, parametrizált korrekció.

3.3. A modellparaméterek illesztése

A mért háromrészecske korrelációs függvényeket a következ®, Lévy-típusú forrást feltételez® függ-
vénnyel illesztettem:

C3(q12, q13, q23;R,α, `2, `3) = N(1 + εq12)(1 + εq13)(1 + εq23)· (48)

·K2(q12, R, α)K2(q13, R, α)K2(q23, R, α)C
(0)
3 (q12, q13, q23, R, α, `2, `3),

aholN egy normálási faktor, illetve a háttér jobb leírásához bevezettünk az ε paramétert. Ezek ér-
téke tipikusan igen kicsit tér el 1-t®l, illetve 0-tól. AK2 Coulomb-korrekció értékét egy numerikus
táblázatból vettem, a C(0)

3 pedig a 36. egyenletnek megfelel® korrelációs függvény. Az illesztések-
nél az α és az R paramétereket, amik a forrást jellemzik egy korábbi, ugyanezen az adatszetten
elvégzett kétrészecske korrelációs mérésb®l vettem [23]. Így az illesztett paraméterek az ε, N , `2
és `3. Az illesztéseket a ROOT környezet MINUIT 2 minimalizáló csomagjával végeztem, amely
a szimplex és a többdimenziós gradiens módszert ötvöz® algoritmussal keresi meg a χ2 térkép
minimumát és a paraméterek optimális értékét. A Coulomb-korrekció numerikusan számított
értéke miatt a χ2 térkép er®sen �uktuálna, ami miatt az algoritmus gyakran fennakad a lokális
minimumokban. Ennek kiküszöbölése érdekében egy több körös iteratív módszert használtam.
Az illesztésb®l kapott paraméterek statisztikus hibáját a ROOT MINUIT Minos csomagjával ha-
tároztam meg, amely a paramétertérben az optimális paraméterértékek körül a költségfüggvény
χ2 + 1 értékéhez tartozó (hiper)felület projektálásával határozza meg az aszimmetrikus hibákat.
Az illesztéseket nem a teljes (q12, q13, q23) tartományon végeztem, minden változóban volt egy
qmin és egy qmax érték, ami az illesztés alsó és fels® határát jelentette az adott tengely mentén.
Az illesztések jóságát ez után az illesztés χ2/NDF értékéb®l határozhatjuk meg, ahol NDF a
szabadsági fokok száma, és ebb®l a hányadosból az illesztés kon�dencia értéke számolható. Egy
példa illesztés a 10. ábrán látható. A háromdimenziós illesztés vizualizálására egy diagonális
(q12 = q13 = q23) metszetét láthatjuk a korrelációs függvénynek. Az alsó panel az adatpontok és
az illesztett görbe eltérését mutatja.

3.4. Szisztematikus hibák

Az alapbeállítások mellett elvégzett mérések és illesztések után meg kell vizsgálnunk a kapott
paraméterek szisztematikus hibáit, amelyek az analízis különböz® lépéseit®l függenek (vágások,
illesztési határok, stb.). Az alábbi hibaforrásokat vettem �gyelembe:

Szisztematikus hibaforrások
n Forrás
1 PID vágás
2 ID matching vágás
3 DCH párvágások
4 PID detektor párvágások
5 Alsó illesztési határok (qmin)
6 Az azonosító detektor megválasztása

2. táblázat. A �gyelembe vett szisztematikus hibaforrások.
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10. ábra. Példa illesztés, ahol a háromrészecske korrelációs függvény egy diagonális (q12 = q13 =
q23) metszetét láthatjuk. Az illesztési paraméterek láthatóak az ábrafeliraton, illetve az illesztés
jóságát megadó χ2/NDF és az ehhez tartozó kon�dencia szint.
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A �zikai paraméterek szisztematikus hibáinak meghatározásához vezessük be a következ®
jelöléseket: P egy �zikai paraméter (P ∈ {`2, `3, λ2, λ3, κ3}), P paraméternek az alapbeállítások
melletti értékét az i-edik transzverz tömeg (mT) binben jelölje P 0(i). Legyen N a �gyelembe vett
hibaforrások halmaza, ahol ezt n = 1, 2, · · · , 6 indexeli. Adott hibaforrás különböz® beállításait k
indexeli és az n-edik hibaforrás különböz® beállításait két halmazba osztjuk szét, aszerint, hogy
a paraméter értéke az alapbeállítással kapott értéknél kisebb vagy nagyobb:

k ∈ K↑n ha P 0(i) < P kn (i), (49)

k ∈ K↓n ha P 0(i) > P kn (i), (50)

ahol P kn (i) a P paraméter n-edik szisztematikus hibaforrás k-dik beállítása melletti értéke az i-
edik transzverz tömeg binben (egyszerre mindig csak egy forrás beállításait variáljuk). Így egy P
paraméter i-edik transzverz tömeg binbeli aszimmetrikus hibáit a következ®képp számolhatjuk:

δP ↑(i) =

√√√√∑
n∈N

1

|K↑n|

∑
k∈K↑n

(P kn (i)− P 0(i))
2
, (51)

δP ↓(i) =

√√√√∑
n∈N

1

|K↓n|

∑
k∈K↓n

(P kn (i)− P 0(i))
2
, (52)

ahol |K↑n| a K↑n halmaz számosságát jelöli. A szisztematikus hibákon utolsó lépésként simítást vé-
geztem, ahol a szomszédos értékeket vettem �gyelembe. Az egyes szisztematikus hibaforrásokhoz
tartozó beállítások a következ®k:

• PID vágás:

0 2σ

1 1σ

2 2.5σ

• ID matching vágás:

0 2σ

1 1σ

2 2.5σ

• Párvágások, a 3.1.3 szakasz (41)-(43) egyenleteinek megfelel® paraméterezéssel:

beállítás
DCH EMC TOFE TOFW

z0 ϕ0 ϕ1 z0 ϕ0 ϕ1 z0 ϕ0 z0 ϕ0

0 11 0.15 0.025 18 0.14 0.020 13 0.13 15 0.085
1 12 0.16 0.030 19 0.15 0.025 14 0.14 15.5 0.090
2 10 0.14 0.020 17 0.13 0.015 12 0.12 14.5 0.080

• Alsó illesztési határok:

0 mT függ® qmin az A.3. fejezetben leírtaknak megfelel®en

1 minden mT esetén −2 MeV

2 minden mT esetén +2 MeV

• Azonosító detektor megválasztása:

EMCE, EMCW, TOFE, TOFW

Az eredeti detektorhoz képesi variálás
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4. Eredmények

Munkám során pozitív és negatív töltés¶ pion hármasok korrelációs függvényeit mértem meg 29
különböz® transzverz tömeg tartományban. Ez után ezeket a (48) egyenletnek megfelel® függ-
vénnyel illesztettem, így meg tudtam határozni a modellparaméterek mT függését. A paramé-
terek egyrészt statisztikus hibával terheltek, amelyeket az alapbeállításokkal való illesztés során
határoztam meg. Ezen kívül a mérés szisztematikus hibáit a 3.4. szakasznak megfelel®en vettem
�gyelembe. Az analízis eredményként meghatároztam a λ3 háromrészecske korreláció er®sségét,
illetve korábbi kétrészecske korrelációs mérések eredményeivel [23] kombinálva ezt meghatároz-
tam a κ3 mag-glória független paraméter transzverz tömeg függését is.

4.1. Lévy-exponens és Lévy-skálaparaméter

A kés®bbiekben az R és α paraméterek értékét a kétrészecske korrelációs mérésekb®l kapott érté-
kekre rögzítjük, mivel ezen paraméterek a forrást írják le, így meg kellene egyezniük a két mérés
esetén. Rögzítésükkel azonban nagy mértékben lecsökkenthetjük a többi paraméter hibáját. A 11.
ábrán láthatjuk a Minimum Bias mérés esetén a Lévy skálaparaméter és Lévy-exponens értéké-
nek összehasonlítását a két- és háromrészecskés mérések esetére. Látható, hogy a paraméterek
valóban a várakozásunknak megfelel®en viselkednek és hibán belül megegyezik a két mérésb®l
kapott paraméterérték. A 0−30%-os centralitás melletti mérésnél az összehasonlítás csak statisz-
tikus hibákat �gyelembe véve az A.4. függelék 16. ábráján látható. A továbbiakban a rögzített
paraméterek esetén kapott eredményeket fogom vizsgálni. A statisztikus hibákat a hibavonalak,
a szisztematikus hibákat a hibasávok jelölik, a kitöltés a töltésnek és az ábrafeliratnak megfelel®.

11. ábra. A kétrészecske analízisb®l származó R és α paraméterek összehasonlítása háromrészecs-
ke mérés esetén kapott értékekkel. Látható, hogy a két esetben mért paraméterértékek megegyez-
nek.

4.2. A kétrészecske korreláció er®ssége, háromrészecske illesztési paraméterek

Az illesztett modell (48) normálási és hátteret meghatározó paramétere mellett a kett® �zikai
paraméter az `2 és `3 kett® és háromrészecske szektorok er®sségei a háromrészecske korrelácóik-
ban mérve. A kétrészecske szektor er®ssége a mag-glória modell alapján azonos kell, hogy legyen
a kétrészecske korrelációk esetén mért λ2 kétrészecske korreláció er®sségével. A 12. ábrán láthat-
juk a kétrészecske mérésb®l és ezen analízisb®l származó eredmények összehasonlítását. A kék
adatpontok a háromrészecske analízis eredményei, a narancssárgák pedig a kétrészecske mérésb®l
származó korrelációs er®sségek. Láthatjuk, hogy az adatpontok hibán belül azonosnak tekinthe-
t®ek. A 13. ábrán pedig a háromrészecske szektor er®sségét láthatjuk. A statisztikus hibák az `2
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12. ábra. A háromrészecske korrelációkban mért `2 kétrészecske szektor és a kétrészecske korre-
lációkban mért λ2 korreláció er®sségének összehasonlítása.

13. ábra. A háromrészecske korrelációkban mért `3 illesztési paraméter, ami megadja a három-
részecske szektor er®sségét.

paraméter esetén igen kicsik, azonban mindkét esetben igaz, hogy a szisztematikus hibák jóval
nagyobbak a statisztikus hibáknál. Így a λ3 és a κ3 paraméterek esetén is azt várhatjuk, hogy a
szisztematikus hibák fognak dominálni.

4.3. A háromrészecske korreláció er®ssége

Következ®ként az `2 és `3 illesztési paraméterekb®l a 37. egyenletnek megfelel®en kiszámolható λ3
háromrészecske korreláció er®sségét vizsgáljuk a transzverz tömeg függvényében, ez a 14. ábrán
látható. Korábban a mag-glória modell tárgyalása során megállapítottuk, hogy a modell helyes-
sége esetén a λ3 paraméter értéke 0 és 5 között lehet csak, a megengedett tartomány az ábrán
is be van jelölve. A teli és üres pontok a negatív és pozitív töltés¶ pion hármasokat jelölik, a
hibavonalak a statisztikus hibák, a hibasávok pedig a kitöltésnek megfelel®en az adott töltéshez
tartozó szisztematikus hibákat jelölik. Láthatjuk, hogy a szisztematikus hibákat �gyelembe véve
a mérési eredmények összhangban vannak ezzel a megkötéssel.
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14. ábra. A háromrészecske korreláció er®ssége a transzverz tömeg függvényében. Az eredmények
összhangban vannak a mag-glória modell várakozásával.
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15. ábra. A mag-glória független paraméter transzverz tömeg függése, illetve a parciális koheren-
cia nélküli rendszer esetében várt κ3 = 1 vonal.

4.4. A mag-glória független paraméter

Végül a kett® és háromrészecske korrelációk eredményeit kombinálva meghatározhatjuk a κ3
mag-glória független paraméter transzverz tömeg függését is. Ehhez a [23]. hivatkozás λ2 értékeit
és az általam megmért λ3 értékeket használtam fel. A mag-glória független paraméter a 15. ábrán
látható. Ennek a paraméternek az értéke parciális koherencia nélküli, teljesen kaotikus rendszer-
ben 1 kellene hogy legyen, ez a konstans vonal látható is az ábrán. A mérések eredményeképp
kapott κ3 értékek azt mutatják, hogy a szisztematikus hibákat �gyelembe véve a rendszerben a
parciális koherencia nem játszik szerepet.

5. Összefoglalás

Tudományos diákköri munkám során a PHENIX kísérlet által rögzített
√
s
NN

= 200 GeV-es
Au+Au ütközések adatait felhasználva mértem meg azonos töltés¶ pionhármasok (π+π+π+ és
π−π−π−) Bose�Einstein-korrelációs függvényeit. A korrelációs függvény változói a longitudiná-
lis irányban együttmözg® rendszerben mért impulzuskülönbségek hosszai voltak. A Lévy-forrást
feltételez® korrelációs függvény illesztési paramétereib®l meg lehetett határozni a háromrészecs-
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ke korrelációs er®sséget, és kétrészecske korrelációs mérésekb®l származó kétrészecske korreláció
er®sségével kombinálva meg tudtam határozni a mag-glória független paraméter transzverz tömeg
függését.

A paraméterek vizsgálata során azt derült ki, hogy a λ3 korreláció er®ssége a mag-glória
modellel összhangban van, a szisztematikus hibákat is �gyelembe véve. A modellben ennek a
paraméternek az értéke 0 és 5 közötti értéket vehet csak fel, és hibán belül a paraméter ebben a
tartományban található.

A két- és háromrészecske korreláció er®sségekb®l meghatároztam a κ3 mag-glória független
paramétert. Ez a paraméter a parciális koherencia jelenlétét tudná indikálni, ha a rendszerben
nincsen parciális koherencia, teljesen kaotikus a pionkeltés, akkor κ3 = 1 kell, hogy teljesüljön. A
mérési eredmények alapján ez a feltétel hibán belül teljesül, tehát a rendszerben feltételezhet®,
hogy a parciális koherencia nem játszik szerepet ezen az ütközési energián.

A dolgozatban bemutatott háromrészecske korrelációs eredmények közül a Preliminary lo-
góval ellátott eredmények publikusak státuszúak és publikált konferenciaközlemény formájában
rövid id®n belül meg fognak jelenni [39], azonban még nem véglegesek. A véglegesítés el®tt töb-
bek között a paraméterek korreláltságának és a szisztematikus hibáknak részletesebb vizsgálatát
szeretném elvégezni.

Köszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni témavezet®mnek, Csanád Máténak, hogy lehet®vé tette és segítette mun-
kámat. Hálás vagyok továbbá a Nagy Mártonnak és Csörg® Tamásnak, amiért támogattak és
hasznos tanácsokkal láttak el munkám során.

A dolgozat az Információs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-2 kódszámú Új Nemzeti
Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült.
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A. Függelék

A.1. A Coulomb-kölcsönhatás kétrészecske esetben

Töltött részecskék esetén �gyelembe kell venni a Coulomb-kölcsönhatás szerepét a rendszerben.
Ez azt jelenti, hogy a szabad Schrödinger-egyenlet helyett a Coulomb-kölcsönható Schrödinger-
egyenletet kell megoldani. El®ször ezt nézzük meg két részecske esetén. A következ® jelöléseket
fogom használni: 4r1 és 4r2 az els® részecske r1, illetve a második részecske r2 helykoordinátái
szerinti Laplace-operátorok, VC a Coulomb-potenciál, E pedig az állapot energiája:

− ~2

2m1
4r1ψ(r1, r2)− ~2

2m2
4r2ψ(r1, r2) + VC(r2 − r1)ψ(r1, r2) = Eψ(r1, r2). (53)

A keresett megoldásnak aszimptotikusan vissza kell adnia a szabad esetet (VC(x → inf) → 0),
tehát kett® k1 és k2 impulzusú részecske esetén az energia a következ® alakban írható fel:

E =
k1

2~2

2m1
+

k2
2~2

2m2
. (54)

A hullámfüggvényt szorzat alakra tudjuk hozni a tömegközépponti rendszerben a következ® ko-
ordinátákra áttérve:

R =
m1r1 +m2r2
m1 +m2

, (55)

r = r1 − r2. (56)

Ekkor ψ(R, r) = ψR(R)ψr(r), illetve a tömegközépponti rész megoldása a K = (k1 + k2)/2
átlagos impulzussal a következ® síkhullám:

ψR(R) = e−i2KR. (57)

A következ®kben feltesszük, hogy m1 = m2 = m, ami a vizsgált Bose�Einstein-korrelációk
esetén igaz, mivel azonos bozonokat vizsgálunk (én konkrétan pionokat). Ekkor a tömegközéppont
koordinátája: R = (r1 + r2)/2. Pionok esetén azonos, egyszeresen töltött részecskékkel kell
számolni, így a Coulomb-potenciál:

VC(r2 − r1) =
~cα
r
, ahol α =

e2

4πε1

1

~c
≈ 1

137
. (58)

Ekkor a relatív koordináta ψr(r) függvényére vonatkozó Schrödinger-egyenlet a Coulomb poten-
ciállal kiegészítve azonos tömeg¶ és egyszeresen töltött részecskékre a következ®:

4rψr(r)− 2ηq

r
ψr(r) = q2ψr(r), ahol η =

mc2α

2~cq
, (59)

ahol q a két részecske relatív impulzusa a párral együttmozgó rendszerben és ennek nagysága q.
A fenti egyenletnek a következ® alakú hullámfüggvény a megoldása:

ψr(r) = NeiqrF (−iη, 1, i(qr − qr)), (60)

ahol N egy normálási faktor:
N = e−

πη
2 Γ(1 + iη). (61)

Itt Γ(z) a gamma-függvény, amelynek de�níciója:

Γ(z) =

∫ ∞
0

tz−1e−tdt, (62)
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illetve az F (a, b, z) pedig az elfajult hipergeometrikus függvény, amelyet a következ® di�erenci-
álegyenlet egyik megoldásaként kapunk:

zF ′′ + (b− z)F ′ − aF = 0. (63)

Ennek egyik megoldása a elfajult hipergeometrikus függvény, amit az alábbi sor alakjában is fel
tudunk írni:

F (a, b, z) =
∞∑
n=0

zn

n!

Γ(a+ n)

Γ(a)

Γ(b)

Γ(b+ n)
. (64)

A (63) egyenlet másik, lineárisan független megoldása a másodfajú elfajult hipergeometrikus
függvény, vagy Tricomi-függvény, amelyet a következ® alakban írhatunk fel:

U(a, b, z) =
Γ(1− b)

Γ(a+ 1− b)F (a, b, z)
+

Γ(b− 1)

Γ(a)
z1−bF (a+ 1− b, 2− b, z). (65)

Pionok esetén a hullámfüggvényt szimmetrizálni kell, így a kétrészecske hullámfüggvény, a tö-
megközépponti részt is �gyelembe véve:

ψ(C)(R, r) = ψR(R)ψr(r) =
N√

2
e−i2KR

[
eiqrF (−iη, 1, i(qr − qr)) + e−iqrF (−iη, 1, i(qr + qr))

]
.

(66)
Ez alapján tehát a Coulomb-kölcsönhatás �gyelembe vételéhez a most kapott hullámfüggvényt
kell behelyettesíteni a (??) egyenletbe a síkhullám megoldás helyett. Így a korrelációs függvény és
a forrásfüggvény között már nem egy egyszer¶ Fourier-transzformáció létesít kapcsolatot, hanem
egy bonyolultabb transzformáció.

Háromrészecske esetben a Schrödinger egyenletet fel tudnánk írni, azonban azt megoldani
már lehet. A megoldás történhetne numerikusan, vagy közelít® módszereket alkalmazva. Egyik
lehetséges közelítés a Riverside-módszer, amikor a háromrészecske Coulomb-kölcsönható hullám-
függvény relatív koordinátáktól függ® részét megfelel®en szimmetrizált kétrészecske hullámfügg-
vények szorzatával közelítjük:

ψ
(C)
q12,q13,q23(r12, r13, r23) ∼ ψ(C)

q12 (r12)ψ
(C)
q13 (r13)ψ

(C)
q23 (r23), (67)

ahol mind a hatféle permutációt �gyelembe kell vennünk a teljesen szimmetrikus hullámfügg-
vényhez. A háromrészecske Coulomb-korrekció kiszámítása ez után úgy történhetne, hogy ezt a
hullámfüggvényt használjuk a 13. integrál kiszámításához. Ennél egy fokkal er®sebb közelítés a
kísérleti analízisben általam is használt módszer, az �általánosított� Riverside-közelítés, amikor
a Coulomb korrekciókról, tehát az integrálokról feltételezzük azt, hogy szorzatalakba írhatók.
Ennek a mérések során való kezelésér®l a 3.2. alfejezetben van részletesen szó.

A.2. Együttmozgó párkoordináta-rendszer, kinematikai változók

A HBT méréseket a részecskékkel longitudinálisan együttmozgó koordináta-rendszerben (LCMS)
mérjük. Továbbá általában a Bertsch�Pratt-párkoodinátákat használjuk, ezek de�níciója a kö-
vetkez®:

• out: a részecskepár átlagos impulzusának iránya,

• long: a nyalábirányú koordináta,

• side: az el®z® kett®re mer®leges irány.

Kett®, külön k1 és k2 impulzusú részecske esetén, amelyek tömege azonos (m1 = m2 = mπ =
m) az átlagos és a relatív impulzusok:

K =
1

2
(k1 + k2) , (68)

q = (k1 − k2) . (69)
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Az LCMS rendszerben de�níció szerint a pár átlagos z irányú impulzusa nulla: KLCMS
z = 0. To-

vábbá a Bertsch�Pratt-kordináták esetén a de�nícióból adódóan az átlagos impulzus side irányú
komponense nulla: Kside = 0. Ez után fejezzük ki a laborhoz rögzített descartes-i rendszerben
felírt mennyiségekkel az LCSM párkoordináta-rendszerében az átlagos és a relatív impulzusokat:

Kside = 0 de�níció szerint igaz LCMS-ben is: KLCMS
side = 0, (70)

Klong = Kz, és így KLCMS
long = KLCMS

z = 0, (71)

Kout = KT, ahol KT =
√
K2
x +K2

y így KLCMS
out =

√
K2
x +K2

y , (72)

KLCMS
0 = mT, ahol mT a transzverz tömeg: mT =

√
m2 +K2

T/c
2, (73)

qLCMS
out =

qxKx + qyKy

KT
, (74)

qLCMS
side =

qxKy − qyKx

KT
, (75)

qLCMS
long = 2

√
(k1zE2 − k2zE1)

2

(E1 + E2)2 − (k1z + k2z)2
, (76)

qLCMS
0 a tömeghéj feltételb®l: Kµq

µ = 0→ qLCMS
0 =

KT

mT
qLCMS
out . (77)

Ha egydimenziós méréseket végzünk, akkor az egydimenziós mérés változója lehetne az invariáns
impulzuskülönbség, ami egy skalár mennyiség:

qinv =
√
qµqµ =

√
(1− βT)2q2out + q2side + q2long, (78)

βT =
2KT

E1 + E2
. (79)

Ezen a ponton megjegyezhetjük, hogy a pár tömegközépponti koordinátarendszerében (PCMS)
mért hármas impulzuskülönbség éppen a qinv mennyiséget adja:

qinv = |qPCMS |. (80)

Azonban azt egyrészt a fenti kifejezésb®l is láthatjuk, hogy kaphatunk kis qinv értéket nagy
impulzuskülönbség (qout komponens) mellett, ha βT értéke 1-hez közeli. Továbbá háromdimenziós
mérések alapján is azt találták, hogy az LCMS rendszerben a három HBT-sugár nagyságrendileg
azonos, így itt állhatja meg a helyét a gömbszimmetrikus közelítés. Így az egydimenziós mérés
változójának az LCMS rendszerbeli impulzuskülönbséget vesszük:

qLCMS = |qLCMS | =
√
q2x + q2y +

(
qLCMS
long

)2
. (81)

Ennek megfelel®en a háromrészecske korrelációk esetén a qij impulzuskülönbségek a tripleten
belüli részecskepárok megfelel® impulzuskülönbségeinek hosszai:

qLCMS
ij =

√
q2ij,x + q2ij,y +

(
qLCMS
ij,long

)2
, (82)

ahol az LCMS itt az ij pár longitudinálisan együttmozgó rendszere.

A.3. Illesztési határok

Az illesztési határok esetén minden irányban egy minimális és egy maximális értéket határoztam
meg az alapbeállításokhoz. Ez nagyjából az a legnagyobb tartomány volt, ahol megfelel® számú
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beütés volt a hisztogramban és így nem volt nagyon nagy a hisztogramok statisztikus hibája. A
fels® illesztési határ esetén csak a Bose�Einstein-csúcs utáni háttér hossza változik, így ez nem
befolyásolta az illesztési eredményeket. Az alsó illesztési határ azonban éppen a számunkra �ér-
dekes�, kvantumstatisztikus-csúcs alacsonyimpulzusú részén helyezkedik el. Így az alsó illesztési
határ megválasztását a szisztematikus hibák vizsgálatakor egy lehetséges hibaforrásnak vettem.
Az egyes transzverz tömeg tartományokban az alapbeállításokhoz tartozó qmin és qmax értékeket
a 3. táblázat tartalmazza. Az adott alsó és fels® illesztési határ minden változóban érvényes,
tehát a qmin ≤ qij ≤ qmax, i, j ∈ {1, 2, 3}, i 6= j tartományon illesztünk.

bin mT [GeV/c2] qmin [MeV] qmax [MeV]
1 0.235754 6 60
2 0.25215 6 80
3 0.269035 6 100
4 0.286321 6 120
5 0.30394 8 140
6 0.321838 8 150
7 0.33997 8 160
8 0.358301 8 160
9 0.376802 9 180
10 0.395449 10 210
11 0.414222 11 210
12 0.433105 11 220
13 0.452084 12 220
14 0.471147 12 250
15 0.490285 13 270
16 0.50949 13 270
17 0.528753 14 280
18 0.548069 14 310
19 0.567433 15 310
20 0.586839 16 310
21 0.606284 16 330
22 0.625763 17 330
23 0.645275 17 380
24 0.664816 18 380
25 0.684383 18 400
26 0.703974 19 400
27 0.723588 19 400
28 0.743223 20 400
29 0.772709 21 400

3. táblázat. Az alsó és fels® illesztési határok mT függ® paraméterezése.

A.4. Szabad R és α paraméterek 0− 30%-os centralitás esetén

A 16. ábrán láthatjuk a kétrészecske mérésb®l származó Lévy-skálaparaméter és Lévy-exponens
összehasonlítását a háromrészecske mérésb®l származó értékekkel, ahol a háromrészecske mérés
eredményeinél csak az adatpontok statisztikus hibája van feltüntetve. Látható, hogy a paramé-
terek hasonló trendet mutatnak.
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16. ábra. A kétrészecske analízisb®l származó R és α paraméterek összehasonlítása háromrészecs-
ke mérés esetén kapott értékekkel 0−30% centralitás esetén, ahol az útóbbiak csak a statisztikus
hibát tartalmazzák.
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