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Kivonat
Az univerzumot az első mikromásodpercében kitöltő kvark-gluon plazma kísérleti vizsgálata nagyenergiás nehézion-fizikával lehetséges. Az utóbbi évtizedek
nehézion-fizikája feltárta előttünk, hogy az ultrarelativisztikus ion-ion ütközésekben erősen kölcsönható kvark-gluon plazma jön létre. Ezt a közeget a kvantumszíndinamika (QCD) kölcsönhatásai irányítják. A CERN SPS gyorsító egyik kísérletnél, az NA61/SHINE detekorrendszernél észlelt változatos energiájú ütközések
segítségével feltérképezhetjük a QCD fázisdiagramját, és az ezen esetlegesen található kritikus pontra utaló jeleket kereshetünk. A Bose–Einstein-korrelációs függvények
mérésével a hadronizáció téridőszerkezetét tanulmányozhatjuk. Munkám során az
NA61/SHINE együttműködés keretében mértem Bose–Einstein-korrelációs függvényeket, és ezeket Lévy-eloszlású forrásfüggvényből számolt elméleti alakkal írtam le.
A függvényillesztésből kapott paraméterek elemzésével jobban megérthetjük a kvarkgluon plazmát és a kritikus pont jeleit vizsgálhatjuk. Én a paraméterek transzverz
tömegtől való függését mértem meg, és ennek segítségével következtetéseket vontam
le az NA61/SHINE által észlelt ütközésekben keletkező anyag tulajdonságáról.
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1. Bevezetés a nagyenergiás nehézion-fizikába
1.1. A nagyenergiás magfizika és az ősrobbanás kapcsolata
Az univerzumot az első néhány mikromásodpercében forró és sűrű anyag töltötte ki (lásd
az 1. ábrát), a kvark-gluon plazma (QGP) [1]. Ahhoz, hogy a nagyjából 14 milliárd évvel
ezelőtti állapotot, extrém hőmérsékletet és nyomást állíthassunk elő részecskegyorsítokra
van szükségünk, azaz ultra-relativisztikus sebességre gyorsított atommagokra, másképpen
nehézion ütközésekre. Ennek az állapotnak a megfigyeléséhez speciális detektorokra van
szükség, amelyek az ütközés köré vagy (vagy rögzített céltárgyas kísérlet esetén) mögött
helyezkednek el, ezekkel észlelhetjük a keletkező részecskéket. Ilyen vizsgálatra a CERN
Szuper Protonszinkrotron (lásd 2. ábra) gyorsító egyik kísérleténél, az NA61/SHINE (SPS
Heavy Ion and Neutrino Experiment) kísérletnél is lehetőség van. A kísérlet legfőbb eleme
egy nagy akceptanciájú (azaz nagy geometriai lefedéssel rendelkező) hadron-spektrométer.
A kísérletnél rögzített adatokat feldolgozzuk, kiértékeljük, és a kapott eredményekből új
információkat szerezhetünk az erősen kölcsönható anyagról, az erős kölcsönhatásról és a
minket körülvevő világról.

1. ábra. Az Univerzum története. A kvarkok hadronba (például protonokba vagy neutronokba) zárva vannak jelen az első ezredmásodperc után. Ez előtt viszont nem voltak
kötöttek a gluonokkal együtt, és egyfajta kvark-gluon leves tölthette ki a teret.
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2. ábra. Az NA61/SHINE az SPS gyorsítónál.

1.2. Az erősen kölcsönható anyag kutatásának mérföldkövei
1.2.1. Egy újfajta anyag
A nagyenergiás nehézion-ütközések leírásához elengedhetetlen fogalom a centralitás. Ez
megadja, hogy a két ütköző atommag hogyan találta el egymást. Periférikus az ütközés, ha a két atommag épphogy érinti egymást, a legperiférikusabb események centralitás értéke 100%, ami azt jelenti, hogy az ilyen ütközéseknél az összes ütközések 100%-a
centrálisabb; centrális ütközésről akkor beszélhetünk, ha a két atommag majdnem, vagy
teljesen szemben találkozik egymással, a legcentrálisabb események centralitás értéke 0%,
ami azt jelenti, hogy az ilyen ütközéseknél az összes ütközések 0%-a centrálisabb. Adott
centralitásnál szimulációk segítségével meghatározható az ütközésben résztvevő nukleonok, illetve a bináris nukleon-nukleon ütközések száma. Az atommag ütközésekre úgy is
tekinthetünk, mint sok bináris nukleon-nukleon ütközés összegére. Ebben az esetben az
ütközésből kijövő részecskék száma összevethető a proton-proton ütközésekben mért részecskék számának és a mag-mag ütközésekben lévő nukleon-nukleon ütközések számának
szorzatával. Ha a kettő eltér egymástól, akkor ezt az eltérést a mag-módosulási faktorral
tudjuk jellemezni, amelyet a következőképpen definiálhatunk:
RAA =

(atommag ütközésből keletkező részecskeszám)
.
(nukleon-nukleon ütközések száma) × (p+p részecskeszám)

(1)

Az RAA mérése alapján kiderült [2], hogy a proton-proton ütközések alapján elvártnál
láthatóan kevesebb nagyenergiás hadront észlelünk mag-mag ütközésekben. Fotonok esefoton
tén viszont azt tapasztalták, hogy RAA
≈ 1 [3], tehát a várt értéket kapták vissza.
Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a mag-módosulási faktor csak az erősen
kölcsönható, úgynevezett színes részecskékre vonatkozik. A következőképpen lehet ezt
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magyarázni: az ütközésekben keletkező, erősen kölcsönható színes anyag elnyeli az abban
∼10 fm nagyságú utat megtevő, szintén színtöltéssel rendelkező és erős kölcsönhatásban
lévő részecskék energiáját. A fotonok viszont nem veszítenek energiát, azaz ki tudnak
jutni ebből az erősen kölcsönható közegből. A kapcsolatot az elnyelés és a mag-módosulás
között deuteron-arany ütközésekkel tudták bizonyítani. Megmérték a mag-módosulási
faktort, majd azt tapasztalták, hogy a deuteron mérete miatt nincs módosulás, és az elnyelő hatás jóval kisebb. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a deuteron-mag ütközésekben
csak kis méretben jöhet létre új közeg [4]. Későbbi években kiderült, hogy az ütközés
energiájával változik ez a hatás: ha növeljük az energiát, a hatás is nő. Ezek után a
nehézion-fizika egyik célja az az ütközési energia a megtalálása, ahol ez az újfajta anyag
még létrejön. Abban a kérdésben, hogy ez az anyag létrejön-e az NA61/SHINE kísérlet
által megfigyelt ütközésekben (és ha igen, milyen ütközések és milyen energiák esetén),
jelenleg még nem alakult ki egyértelmű tudományos konszenzus.
1.2.2. A tökéletes kvarkfolyadék
Két atommag közepesen centrális ütközésekor az átfedő közeg közelítőleg ellipszoid alakú
lesz (lásd a 3. ábrát), amely a nyalábra merőleges síkban elliptikus aszimmetriát mutat.
Ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy ez az aszimmetria megjelenik-e a hadronok impulzuseloszlásában, a részecskék impulzulseloszlásának azimut szög szerinti Fourier-sorát kell
vennünk:
X
N (pt , φ) = N (pt )
(1 + 2vn (pT ) cos(nφ)),
(2)
ahol a páratlan n-hez tartozó tagok elhanyagolhatóak, ahogy a szinuszosak is, szimmetria
okokból. Az első fontosabb együttható n = 2-nél jelenik meg, az úgynevezett elliptikus folyás (v2 ), amely a transzverz síkbeli eloszlás tengelyes szimmteriától való eltérését
mutatja meg. Ha az elliptikus folyás értéke nagy, az a részecskék közötti kis szabad úthosszra, illetve erős kölcsönhatásra utalhat. Ezek alapján azt feltételezhetjük, hogy egy
folyadék szerű új közeg keletkezik [5]. Továbbá a folyadék viszkozitásával kapcsolatba
hozható a negyedrendű (n = 4) anizotrópia paraméter is, amelyet vizsgálva [6] azt találták, hogy ennek a folyadék viszkozitása összevethető a szuperfolyékony, ultrahideg hélium
viszkozitásával, sőt kisebb annál. Ebből kifolyólag a keletkezett anyag egy olyan tökéletes
folyadék, amely hasonlít az ultrahideg héliumhoz, azonban ezt nagyságrendekkel nagyobb
hőmérsékleten teszi.
1.2.3. Kvark szabadsági fokok
Barionok (például p, n, Σ ) és mezonok (például π, K) elliptikus folyását vizsgálva látható
volt, hogy a bozonok és mezonok v2 adatai külön görbére illeszkedtek, de ha az aszimmetriát és az energiát visszaskálázzuk az adott hadron alkotó valencia kvarkok számával,
akkor egyesül a két görbe [7]. Tehát a hadronok elliptikus folyása az őket felépítő valencia kvarkok számával arányos, ezzel azt igazolhatjuk, hogy a kvark-hadron átmenet előtti
közegben a kvark szabadsági fokok megjelentek.

1.3. Az NA61/SHINE kísérlet
A CERN SPS egyik jelenleg is működő kísérlete (noha jelenleg a Long Shutdown 2. (2.
nagy leállás) miatt nem üzemel, és kísérletet kibővítik) a fix céltárgyas NA61/SHINE [8],
melynek sematikus rajza a 4. ábrán található. A 400 GeV/c impulzusú SPS protonnyalábból egy másodlagos nyalábot kap meg az NA61/SHINE, ilyen például a berillium,
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3. ábra. A nem centrális ütközésekben kialakuló táguló ellipszoid. A z tengely mutatja a
nyaláb irányát.
amelyet az ólomnyaláb fragmentációjából állították elő. Egy ilyen nyalábnál a trigger elsütő szerkezet - segítségével választjuk ki a megfelelő nyalábrészecskéket. Kaphat azonban elsődleges ionnyalábot is a kísérlet, mint például xenon vagy argon. A nyalábból
egy mágneses rendszer választja ki a megfelelő atommagokat és nyalábenergiát, a nem
kívánt elektronokat és pozitronokat pedig két 4 mm-es ólom lemez nyeli el. Az itt látható
detektorrendszerben a z irányú nyaláb elsőként a céltárggyal (Target) ütközik.

4. ábra. Az NA61/SHINE 2015-ös mérés alatti konfiguráció sematikus rajza felülnézetből

1.3.1. TPC
A négy nagy Time Projection Chamber (TPC, Időprojekciós Kamra) az NA61/SHINE fő
észlelő rendszere. Kettő ezek közül, a Vertex TPC 1 (VTPC-1) és a Vertex TPC 2 (VTPC2), két szupravezető mágnes között helyezkednek el. A két TPC-nek együttes hajlítóereje
9 T·m, nagyjából 1,5 T illetve 1,1 T terekkel. A másik kettő, a Main TPC Left (MTPCL) és a Main TPC Right (MTPC-R), a nyaláb irányában haladva szimmetrikusan balra,
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illetve jobbra helyezkedik el. Ezen felül a két VTPC között van egy még egy kisebb TPC,
a Gap TPC (GTPC) is. A TPC-k argon és szén-dioxid gázkeverékkel vannak megtöltve.
A részecskeazonosítás a TPC gázban áthaladó részecskék energiavesztésének mérésével
történik (dE/dx). Az azonosítás hatásfokát még növeli a tömegmérésre használt Time of
Flight detektor (ToF, Repülésiidő-detektor) is.
1.3.2. ToF
Az NA61/SHINE-nál három ToF detektort használnak. A Time of Flight Forward (ToFF) egy viszonylag új építésű detektor, amit a Time of Flight Left (ToF-L) és Time of Flight
Right (ToF-R) közé és az MTPC-k mögé helyeztek el. A ToF-L és a ToF-R detektorokat
az NA49-től örökölte az NA61.
A részecskék típusát nem csak a dE/dx mérésével és Bethe-Bloch görbék segítségével
lehet meghatározni. A görbéknek vannak bizonyos pontjai, ahol átfedik egymást, ahogy
azt később, a 3. fejezetben is részletezzük majd. Ezeken a pontokon nem megfelelő a
dE/dx-en alapuló részecskeazonosítás. A részecske tömeg négyzetét, viszont megkaphatjuk úgyis, ha a részecske ttof repülési idejét, a pálya l hosszát és a TPC-ben mért p
impulzusát kombináljuk:

 22
c ttof
2
2
−1 .
(3)
m =p
l2
A tömeg mérésével pedig meghatározható a részecske típusa.
Dolgozatomban kizárólag a dE/dx módszert használtam, ugyanis ez is elegendőnek
bizonyult a megfelelő tisztaságú pionminta előállítására.
1.3.3. PSD
A Projectile Spectator Detector (PSD, Lövedék Spektátor Detektor) egy hadron előreszórást mérő kaloriméter. A lövedék spektátor, amely az atommag ütközése után megmarad
és továbbhalad, jól látszódik a 3. ábrán is. Az ezt észlelő detektor fejlesztése és építése az
utóbbi évek egyik legfontosabb újítása volt az NA61/SHINE kísérletnél. A kalorimétert
44 modulra lehet szétbontani, ahogy ezt az 5. ábra bal oldalán láthatjuk. Minden egyes
modul további 60 darab ólom lemez és szcintillátor váltakozásából épül fel. Ezeket 6-os
csoportokba rendezve kapjuk meg a 10 darab szekciót (egy ilyen szekció látható az 5. ábra
középső paneljén). Ez a kaloriméter méri a lövedék spektátor energiáját (előreszóró energia vagy EPSD ) az atommag-ütközésekben. Az előreszóró energia pontos eseményenkénti
mérése megengedi, hogy megkapjuk a kölcsönható nukleonok számát a lövedékből, egy
nukleon pontossággal. A PSD-vel tovább ki lehet választani a centrális eseményeket már
trigger szinten is.

2. Bose–Einstein-korrelációk
2.1. A HBT-effektus
A HBT-effektust Robert Hanbury Brown és Richard Quintin Twiss fedezte fel. A jelenséget először rádiótávcsővekkel [9], majd optikai távcsövekkel [10] is észlelték. Utóbbi
esetében a Sziriuszt vizsgálták, és két távcsővel mérték a beérkező fotonok intenzitását.
A két helyen mért fotonintenzitás korrelációt mutatott. Később kiderült, hogy ez a korreláció kapcsolatban van a vizsgált csillag látszólagos szögátmérőjével. Ennek segítségével
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5. ábra. A PSD sematikus ábrázolása (balra), PSD egy modulja a 6+10 ólomlemezével
(középen) és a már teljesen összerakott detektor (jobbra)
meg tudjuk mérni a távoli, pontszerűnek tűnő objektumok átmérőjét. Goldhaber és társai
egy hasonló jelenséget fedeztek fel a részecskefizikában [11]. Glauber [12] és mások munkája nyomán kiderült, hogy a jelenség oka a Bose–Einstein-szimmetrizáció. Ezek alapján
a kvantumstatisztikus részecske-korrelációkat HBT-, vagy Bose–Einstein-korrelációknak
nevezzük.
A csillagászatban a korrelációs függvényekkel tudjuk mérni egy pontszerű forrás méreteit, a részecskefizikában pedig ezek a függvények kapcsolatban vannak a forrásfüggvény
Fourier-transzformáltjával. Ennélfogva a korrelációs függvények mérésével megvizsgálhatjuk a hadronkeltő forrás femtométer skálájú struktúráját.

2.2. A Bose–Einstein-korrelációs függvény
A kétrészecske korrelációs függvény definíciója:
C2 (p1 , p2 ) =

N2 (p1 , p2 )
,
N1 (p1 )N1 (p2 )

(4)

ahol N1 (p1 ), N2 (p1 , p2 ) az egy- és kétrészecske invariáns impulzuseloszlás, illetve p1 és p2
az adott részecskék impulzusa. Az S(x, p) forrásfüggvény megadja, hogy x helyen, p
impulzussal a hadronizáció során milyen valószínűség-sűrűséggel keletkezik egy részecske.
Ennek segítségével az impulzuseloszlások a következő összefüggéssel adhatóak meg [13]:
Z
N1 (p1 ) = S(x1 , p1 )|Ψp (x)|2 d4 x,
(5)
Z
N2 (p1 , p2 ) =

S(x1 , p1 )S(x2 , p2 )|Ψp1 ,p2 (x1 , x2 )|2 d4 x2 d4 x1 ,

(6)

ahol a Ψp (x) egy-, Ψp1 ,p2 (x1 , x2 ) pedig a kétrészecske hullámfüggvény. Egyrészecske síkhullám esetén |Ψp (x)| = 1 adódik. A kétrészecske hullámfüggvény a Bose–Einsteinszimmetrizációt figyelembe véve a következőt kapjuk [14]:
|Ψp1 ,p2 (x1 , x2 )|2 = 1 + cos(qx),

(7)

ahol x = x1 − x2 a relatív koordináta, és q = p1 − p2 a relatív impulzus. Ezeket behelyettesítve a (4) egyenletbe azt kapjuk, hogy
C2 (p1 , p2 ) = 1 +

S̃(q, p1 )S̃(q, p2 )∗
,
S̃(q = 0, p1 )S̃(q = 0, p2 )∗

(8)
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a komplex konjugálást jelöli, S̃ pedig a forrás Fourier transzformáltja:
Z
S̃(q, p) ≡ S(x, p)eiqx d4 x.

(9)

Ha a K átlagos impulzusra K = (p1 + p2 )/2  q (vagyis p1 ≈ p2 ≈ K) teljesül,
akkor a (8) egyenlet a következőképpen módosul:
C2 (q, K) = 1 +

|S̃(q, K)|2
.
|S̃(q = 0, K)|2

(10)

A későbbiekben már elhagyjuk a K jelölést és a (10) egyenletet az alábbi módon írjuk
C2 (q) = 1 +

|S̃(q)|2
.
|S̃(0)|2

(11)

A (10) egyenletet átírva, bevezetve a pár-forrásfüggvényt a következő összefüggésre
jutunk:
Z
D(x, K) = S(ρ + x/2, K)S(ρ − x/2, K)d4 ρ,
(12)
ahol ρ = (r1 + r2 )/2 a pár tömegközéppontjának helyzete, így a korrelációs függvény a
következőképpen alakul:
D̃(q, K)
,
(13)
C2 (q, K) = 1 +
D̃(q = 0, K)
ahol D̃ a pár-forrásfüggvény Fourier-transzformáltja:
Z
D̃(q, K) = D(x, K)eiqx d4 x,

(14)

Ez alapján tehát a korrelációs függvény és a pár-forrásfüggvény Fourier-transzformáltja
között közvetlen kapcsolat áll fent. Az utóbbi mennyiséget pedig rekonstruálni lehet a
kétrészecske korrelációs függvény mérésével.
2.2.1. Kinematikai változók
Az előzőekben láthattuk, hogy a korrelációs függvény függhet p1 és p2 impulzusoktól vagy
a q és K változóktól is. A q energiakomponense kifejezhető a következő alakban:
→
−
K
→
−
,
q0 = q
K0

(15)

→
−
−
mivel a q = (q0 , →
q ) és K = (K0 , K ) Lorentz szorzata nullával egyenlő, vagyis qK =
→
−
→
−
−
−
q0 K0 − →
q K = 0. Itt a →
q ≡ (qx , qy , qz ) és a K ≡ (Kx , Ky , Kz ).
A két változó közül általában a K -tól függ simábban a függvény, emiatt q-ra inkább
tekinthetünk úgy, mint a fő változó. A C(q) korrelációs függvényt parametrizálva vizsgál→
−
hatjuk a paraméterek K függését.
közelében azonban jobban vizsgálható a
p 2 Midrapiditás
2
korrelációs függvény KT ≡ 0.5 Kx + Ky átlagos transzverz impulzustól, vagy egy egyszep
rű átalakítással az mT ≡ m2 + (KT /c)2 transzverz tömegtől (ahol m az adott részecske
tömege) való függése.
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−
Ha a transzverz tömeget rögzítjük egy tartományra, akkor a C2 (→
q , mT ) korrelációs
−
függvény mérhető kizárólag a relatív impulzus függvényeként. A →
q -t felbonthatjuk továb−
bá a Bertsch-Pratt koordináták szerint →
q ≡ (qout , qside , qlong )-ra, amely tulajdonképpen
egy forgatás a transzverz síkban [15,16]. Az „out” irány a pár átlagos transzverz impulzus
iránya, a „long” irány a nyalábiránynak, vagy a 4. ábrán is látható z tengelynek felel meg,
a „side” pedig erre a kettőre merőleges irány. Ezen felül jellemzően áttérünk a longitudinálisan együttmozgó rendszerre (Longitudinally CoMoving System vagy LCMS) ahol az
átlagos longitudinális impulzus nulla [14, 17].
Az általam végzett analízisben a háromdimenziós mérésekhez nem áll rendelkezésre
megfelelő mennyiségű pionpár, ilyenkor a korrelációs függvényeket általában két különböző
egydimenziós változóval mérjük. Az egyik a Lorentz-invariáns relatív impulzus, melyet a
következőképpen definiálhatunk:
q
p
(16)
qinv ≡ −q µ qµ = qx2 + qy2 + qz2 − (E1 − E2 )2 .
Ez az LCMS rendszerben, Bertsch-Pratt-változókat felhasználva a
q
2
2
2
+ qlong,LCMS
+ qside,LCMS
qinv = (1 − βT )2 qout,LCMS

(17)

módon fejezhető ki, ahol βT = 2KT /(E1 + E2 ) a pár „átlagos transzverz sebessége”.
Vezessük be a pár tömegközépponti rendszerét, a PCMS-t, és a relatív hármas impul−
zus pedig legyen →
q PCMS . Kiderül, hogy (mivel q0LCMS = 0) a Lorentz-invariáns relatív
impulzus kifejezhető a következőképpen:
−
q = |→
q
|.
(18)
inv

PCMS

Fontos látni, hogy a (17) egyenletből azt kapjuk, hogy qinv értéke úgy is lehet kicsi, hogy
közben qout nagy. Éppen emiatt másik egydimenziós változót keresünk.
A másik egydimenziós változót úgy keressük, hogy az értéke csak akkor legyen kicsi,
−
ha a komponensek értéke is kicsi. Bevezetjük a változót, amely →
q LCMS hármas vektora:
→
−
q
= (q
,q
,q
).
(19)
LCMS

o,LCMS

s,LCMS

l,LCMS

−
Ezután →
q LCMS abszolút értékét a laborrendszerben vett impulzus komponensekkel kifejezve a következő adódik:
q
2
q = (p1,s − p2,s )2 + (p1,o − p2,o )2 + ql,LCMS
(20)
−
ahol q ≡ |→
q LCMS |
(pl,1 · E2 − pl,2 · E1 )2
2
és ql,LCMS
=4·
.
(21)
(E1 + E2 )2 − (pl,1 + pl,2 )2
A korrelációs függvényeket ezután egyváltozós C2 (q) függvényekként mérjük, különböző átlagos transzverz tömeg tartományokban. A qinv és q változók közötti választás érdekében megvizsgáltam az (E1 − E2 )2 és q változók szerinti eloszlást, ugyanis
2
qinv
= q 2 − (E1 − E2 )2 . Ezen vizsgálatok eredményeképpen arra jutottam, hogy a qinv
nem megfelelő változó, elsősorban nem ettől függenek a páreloszlások. A q változó ellenőrzéséhez megvizsgáltuk a C(ql2 , qT2 ) korrelációs függvényt, ahol qT2 = qs2 + qo2 , amely a 6.
ábráin látható. A qT2 és ql2 nulla értékénél megnő a párok száma és kialakul egy csúcs.
Ez nem szignifikáns a Be+Be esetében az alacsony statisztika miatt, de ha megnézzük az
Ar+Sc rendszerből vett eredményeket, jól kivehető a csúcs. Ez alapján az LCMS-ben a
longitudinális (z ) irányban és a transzverz irányban hasonló méretűnek látszik a rendszer,
így használhatjuk a két irány négyzetösszegét (q 2 = ql2 + qT2 ) egydimenziós kinematikai
változóként.
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(a) Az 1D kinematikai változó vizsgálata Be+Be ütközéseknél

(b) Az 1D kinematikai változó vizsgálata Ar+Sc ütközéseknél

6. ábra. A q változó használhatóságának vizsgálata két rendszerben.
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7. ábra. Keskeny magból és a kiterjedt glóriából álló forrás és a hozzátartozó korrelációs
függvény. A széles glória keskeny csúcsot okoz a korrelációs függvényen, ezt viszont nem
láthatjuk a véges felbontás miatt. A kísérletben tapasztalt korrelációs függvény 2 helyett
1 + λ értékhez tart.

2.3. A mag-glória modell
A detektorban mért részecskék egy bizonyos része nem közvetlenül, a forró kvarkanyag kifagyása során keletkezik, hanem az instabil részecskék bomlásából. Ezeket a részecskéket
a mag-glória vagy angolul core-halo modellel [14, 18] írjuk le. A modell szerint a forrásfüggvényt két tagból tudjuk összerakni. A mag forrástagba tartoznak extrém rövid élettartamú rezonanciák bomlástermékei, illetve közvetlenül keltett (más néven primordiális)
részecskék. A glória forrástag nagyon hosszú élettartamú rezonanciák bomlástermékeiből
létrejött részecskékből, illetve általános háttérből áll össze. A mag mérete 10 femtométer nagyságrendű, míg a glóriában keletkező pionok (például η, η 0 , ω, KS0 bomlástermékeként) pedig több száz, ezer femtométerre a tűzgömb középpontjától is keletkezhetnek. A
Fourier-transzformáció elvégzése után látható, hogy a glória a korrelációs függvény kis
relatív impulzusú tartományához járul hozzá. Kísérletileg ugyanakkor van egy régió, ahol
a detektorok véges felbontása miatt nem tudjuk elkülöníteni a kis impulzuskülönbségű
részecskéket. Ez a 7. ábrán jól látszódik.
Mivel a glória forrástag viselkedése rejtett a forrás nagy méreteinél, ezért a (10) korrelációs függvényt úgy módosítjuk, hogy csak a mag forrástag szerepel benne. Az S
felbontva Smag és Sglória tagokra a
S̃(q, K) = S̃mag (q, K) + S̃glória (q, K)

(22)

formula adódik. Mérhető q értékekre, ahol |q| értéke legalább néhány MeV, ott S̃glória (q, K) =
0, ezáltal S̃(q, K) = S̃mag (q, K). Általában a függvény Fourier-transzformáltja
a nulla
R
helyen megegyezik a függvény integráljával, azaz f˜(0) = f . A mi esetünkben ez a
keletkezett részecskék számát adja meg:
S̃(0, K) = Nmag + Nglória ,

S̃mag (0, K) = Nmag ,

S̃glória (0, K) = Nglória .

(23)

Innen mérhető q esetén:
C2 (q) = 1 + λ


Nmag
Nmag +Nglória

|S̃mag (q)|2
,
|S̃mag (q = 0)|2

(24)

2

ahol a λ =
. Míg a teljes korrelációs függvény q = 0-ban a 2 értéket veszi
fel, addig a mérhető q tartományban:
C2 (q → 0) = 1 + λ,

(25)
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ahogy ez a 7 ábrán is jól látható.
Ha feltételezzük, hogy a forrás két tagból áll össze, akkor az előzőekben bevezetett
pár-forrásfüggvény a (12.) egyenlet három komponensből fog összeállni:
D = Dmag,mag + Dmag,glória + Dgória,glória

(26)

Kísérletileg a mag-mag komponens felbontható, míg a mag-glória és a glória-glória komponens a felbontás határán kívülre esnek.
A korrelációs függvényt pár-forrásfüggvénnyel kifejezve a következő lesz:
C2 (q, K) = 1 + λ

D̃mag,mag (q, K)
D̃mag,mag (q = 0, K)

(27)

Fontos megemlíteni továbbá azt is, hogy a megfigyelhető λ paraméter 1-től való eltérésének más oka is lehet a mag-glória modellen kívül. Erre egy példa a koherens pionkeletkezés [14, 19]. Mérésünk további célja tehát az is, hogy a λ(mT ) paramétert pontosan
megmérjük, majd összevessük a kapott eredményt az elméleti jóslatokkal.

2.4. Egy új megközelítés: Lévy-típusú korreláció
Korábban a λ(mT ) méréseknél Gauss alakú korrelációs függvényeket alkalmaztak, de ezt
nem teljesen támasztja alá az általam végzett mérés eredményei. A Gauss-közelítés statisztikailag nem elfogadható, így egy pontosabb, precízebb közelítést alkalmazom. A táguló
közeg megnövekedett szabadút-hosszhoz és szimmetrikus Lévy-eloszlás alakú forrásfüggvényhez vezethet [20,21] hatványfüggvényszerű lecsengéssel. A szimmetrikus Lévy-eloszlás
a Gauss-eloszlás általánosítása, amelyet az alábbi Fourier-transzformáció definiál:
Z
1
3 iqr − 21 |qR|α
d
qe e
.
(28)
L(α, R, r) =
(2π)3
Az egyenletben szereplő két paramétert, α ésR Lévy-stabilitási indexnek és Lévy-skálaparaméternek hívjuk. Ha α = 2, akkor visszakapjuk a Gauss-eloszlást, míg ha α értéke 1 akkor
Cauchy-eloszlásra jutunk. Belátható tehát, hogy a Lévy típusú forrásfüggvényekkel egy
általánosabb leírást kapunk, mint a Gauss. Ezáltal tudjuk vizsgálni azt is, hogy mennyire
„nem Gauss” alakú a forrásfüggvény. Ezenfelül a λ paraméter precízebb mérését is biztosítja. Fontos például látni, hogy α < 2 esetén a Lévy-eloszlás hatványszerű lecsengést
mutat. Kiemelendő továbbá, hogy ha a forrás mag komponense Lévy alakú lesz, akkor a
pár-forrásfüggvény mag-mag tagja is Lévy alakot vesz fel. Ez azért lehetséges, mert a két
azonos Lévy-eloszlás autokorrelációja szintén Lévy-eloszláshoz vezet, azonos α stabilitási
indexszel:
S(r) = L(α, R, r) ⇒ D(r) = L(α, 21/α R, r).
(29)

A rács QCD számolások eredményeként [22–24] és egyéb, elméleti várakozások nyomán két számunkra fontos régió van a bariokémiai potenciál (µB ) tengelyén. Analitikus
vagy „cross-over” fázisátalakulást várunk µB kis értékeinél, és elsőrendű fázisátalakulást
µB nagy értékeinél. Ebből arra lehet következtetni, hogy e két pont között, valamilyen µB
értéknél lehet egy kritikus pont, ahol másodrendű fázisátalakulás jön létre. A QCD fázisdiagram (8. ábra) feltérképezése, illetve a kritikus pont pontos helyének megadása a mai
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RHIC-BES
SPS-NA61
STAR fxt.

Temperature

Quark-gluon
plasma

Hadronic matter
Color superconductor phases

normal nuclear matter

Baryon chemical potential

8. ábra. Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramjának illusztrációja, ahol az anyag állapotai (kvark-gluon plazma, hadronikus anyag, maganyag) és a köztük lezajló különböző
átmenetei láthatóak, az ezeket vizsgálni képes kísérletek által hozzáférhető tartományokkal együtt.
nehézion-fizika egyik legfontosabb célja. Ennek elérésében sokat segíthet a Lévy-stabilitás
index α mért értéke különböző hőmérsékleten (T ), illetve bariokémiai potenciálon.
Feltételezve, hogy a forrásfüggvény gömbszimmetrikus háromdimenziós Lévy-típusú
forrás, a végállapoti kölcsönhatásokat elhanyagolva, továbbá a mag-glória modellt figyelembe véve, a következőképpen módosul a korrelációs függvény:
α

C2 (q) = 1 + λ · e−|qR| ,

(30)

ahol q a már korábban említett qLCM S . A három illesztési paraméter (α, λ, R) skálázástól
függően függhet az átlagos transzverz impulzustól (KT ), vagy a transzverz tömegtől (mT ).
Az általunk is alkalmazott Lévy megközelítés fontos motivációja a stabilitás index
mérése, az ugyanis kapcsolatban van az η kritikus exponenssel [25]. A kritikus pontnál az
η kritikus exponens a térbeli korrelációk hatványfüggvény lecsengését határozza meg. A
kritikus pont mellett vett η értéke adott: 3D Ising modell esetén 0,03631(3) [26], véletlen
külső tér 3D Ising modell esetében 0,5±0,05 [27]. Az Ising model diszkrét változókat ír
le, amelyek atomi spinek mágneses dipólmomentumának felelnek meg. Ezek a spinek egy
rácsra vannak rendezve, engedélyezve azt, hogy minden spin hasson a melletelévőre. A
QCD és a 3D Ising modell univerzalitás osztálya várhatóan azonos [28, 29]. Ennélfogva a
Lévy forrásból kapott Lévy-stabilitás index (α) értéket mérve a QCD kritikus pont jeleire
kaphatunk utalást.
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2.5. A Coulomb-hatás szerepe
Az eddigi számolások jól működnek fotonokra, semleges pionokra, azonban a gyakorlatban
ezek nehezen választhatóak szét a bomlásban és közvetlenül keletkezettek közül. Éppen
emiatt töltött pionok korrelációs függvényeit vizsgáljuk, így viszont a töltöttség miatt
bejön egy új tényező, a Coulomb-kölcsönhatás. Mivel az azonos töltésű részecskék taszítják egymást, ezért ezt úgy fogjuk érzékelni, hogy alacsony relatív impulzusnál kevesebb
részecskét detektálunk. Ez úgy módosítja a korrelációs függvényt, hogy a Ψ0 síkhullám
helyett a Coulomb-potenciállal vett kétrészecske Schrödinger-egyenlet ΨC megoldását kell
vennünk, a következőknek megfelelően:
Z
0
C (q) = S(x)|Ψ0 (x)|2 dx = 1 + |S̃(q)|2 ≈ 1 + λ|S̃core (q)|2 , illetve
(31)
Z
C(q) = S(x)|ΨC (x)|2 dx,
(32)
ahol C 0 (q) a kölcsönhatásmentes bozonok korrelációs függvénye, míg C(q) az elektromosan
töltötteké (itt S-et egyre normáltnak vettük). Ha vesszük a kettő hányadosát, akkor
megkapjuk a Coulomb-korrekciót:
R
S|ΨC |2
.
(33)
KCoulomb (q) = R
S|Ψ0 |2
A következőkben kétféle Coulomb-korrekciót fogok bemutatni, az első a berillium esetében használtuk, a másodikat pedig az argon-szkandium esetében.
A fenti kifejezés számlálójában szereplő integrál kiszámolása analitikusan nem lehet,
numerikusan pedig komplikált kiszámolni. Ugyanakkor a CERN LHC CMS kísérlet [30]
publikációjában megadtak egy közelítő formulát Cauchy-alakú források esetére. Ez a mi
esetünkben α = 1-nek felel meg. A vizsgálat során a fenti integrál α-tól való függését
nagyon gyengének tapasztaltuk, ezt a 9. ábrán is láthatjuk. Ezért az analízisemben az
említett közelítő formulát használtam, amely a következőképpen adható meg:
!
R
πηq h̄c
,
(34)
KCoulomb (q) = Gamow(q) · 1 +
R
1.26 + q h̄c
2πη(q)
π
és
η(q)
=
α
·
,
QED
e2πη(q)−1
q
1
≈
.
137

ahol Gamow(q) =
valamint αQED

(35)
(36)

Az argon-szkandium Coulomb-korrekciójához egy másfajta korrekciót kell alkalmaznunk, amivel nagyobb intervallumon is jól lehet elvégezni az illesztést. Erre egy parametrizált korrekciót alkalmaztam [31,32]. A már említett numerikus integrálból kell kiindulni,
majd (34) formula által inspirált módon parametrizálni azt, végül a paraméterek (R, λ,
α) függését is parametrizálni. Ezzel létrehozva egy look-up table-t és az alapján elvégezve
a korrekciót.
Ezek a korrekciók azonban nem veszik figyelembe a 2.3. fejezetben említett glória
szerepét. Ezt az effektust a Bowler–Sinyukov-módszerrel [33, 34] kezeljük. A módszert
tesztelve azt tapasztalták, hogy amikor a glóriát is figyelembe veszik, akkor nagyon alacsony relatív impulzusnál a korrelációs függvény torzul, de a forrás sugarak nem változnak
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9. ábra. Az ábrán a CMS által használt Coulomb-korrekció α paraméter tesztelését látjuk.
Látható, hogy nincs erős α függése tehát használhatjuk a [30]-ban leírt formulát.
meg [35], mivel számunkra az alak is lényeges, ezért a Bowler–Sinyukov módszert használjuk. A Bowler–Sinyukov-módszerrel a glóriát is tartalmazó forrásfüggvényre a következőt
kapjuk:
α
C2 (q) = 1 − λ + (1 + e−|qR| ) · λ · KC (q),
(37)
Ebbe az egyenletbe a K(q) helyére helyettesítettem be vagy a (34) egyenletben található
közelítő formulát, vagy a már említett look-up table-ből a megfelelő korrekciót (a vizsgált
rendszertől függően), majd a korrekciót behelyettesítve elvégeztem az illesztéseket.

3. A Bose–Einstein-korrelációk mérése
A méréseimet és az analízist, az NA61/SHINE által 2011-ben mért 150A GeV/c nyalábenergiájú (ez tömegközépponti rendszerben 17,6 GeV energiának felel meg) Be+Be
ütközésekben felvett adatokon hajtottam végre, majd a 2015-ben mért 150A GeV/c nyalábenergiájú, vagy tömegközépponti rendszerben 3,51 GeV energiájú, Ar+Sc ütközésekből kapott adatokon is elvégeztem. A felvett adatok 2,987 millió (Be+Be), illetve 3 millió
(Ar+Sc) eseményt tartalmaznak.
A kisebb rendszernek számító berilliumot kifejezetten érdekes vizsgálni alacsony energiákon, ugyanis ez még egy viszonylag keveset vizsgált terület, és új válaszokat adhat
a QGP-re [36]. Az nagy rendszernek számító Ar+Sc pedig a magas statisztika miatt
érdemes vizsgálni.
A következő alfejezeteket különszedtem a berillium-berillium és az argon-szkandium
adatsor mérését, itt a számunkra érdekes adatok kiválogatásáról fogok beszélni.
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(b)

10. ábra. Az a) panelen a Be+Be, a b) panelen az Ar+Sc, az előbbinél 24 modult használtunk fel, az utóbbi 20 modult használtak fel. A jelzett sávok jelzik, a centralitási
intervallumot. Ezeket a PSD-ben a spektátor által szállított energia után határozhatjuk
meg.

3.1. Eseményszelekciók
A két analízis előtt még ki kell szűrni a megfelelő eseményeket. Az első szűrések mindkét mérés esetén megegyezik. Megnéztem, hogy történt-e ütközés, azaz, hogy a trigger (elsütő szerkezet) adott-e jelet. Megvizsgáltam, hogy a rekonstruált pályák alapján
meghatározható-e az ütközési pont vagy vertex (csomópont).
Berillium-berillium esetén kiszűrtük és megtartottuk azokat az események, amelyek
a vertex z irány (lásd a 4. ábra) szerinti pozíciója -575 és -590 cm között van (ahol
a -580 cm a céltárgy pozíciója). Mindezek mellett még van egy „csoport” vágás (Upstream Event cuts-nak hívjuk, amely a megfelelő nyalábrészecskékre tartalmaz további
vágásokat), amelyből egy, számunkra kifejezetten fontos vágás a WFA vágás. Ez azokra
az eseményekre vág, amelyek akkor történtek, mikor a TPC-k nem ürültek még ki. Ez
nagyjából 5-50 µs körül van, ilyenkor nem lehetséges értelmes adatokat felvenni. Ezzel
a szűréssel megszabadulunk azoktól az eseményektől amelyek túl gyorsan jöttek az előző
eseményhez képest, más szóval megakadályozzuk az események felhalmozódását (pile-up).
Végezetül egy centralitás vágást is alkalmazunk, amit az 1.3.3. fejezetben említett PSD
detektor végez. Ha egy esemény teljesen centrális, akkor EPSD ≈ 0, ha pedig az esemény
periférikus, akkor nagyjából a nyalábenergiát kapjuk meg. Ezek után a PSD energiaeloszlását különböző centralitás értékekre osztjuk fel, ezt a 10. ábra bal paneljén láthatjuk.
Minden centralitás határhoz jól meghatározott PSD energia tartozik, tehát az előreszóró
energiával könnyen kiválasztható a kívánt centralitás. Az berillium-berillium analízisben
a teljes 0-20% terjedő intervallumot használtuk.
Ar+Sc esetén szintén azokat az eseményeket tartottuk meg, ahol vertex z irány szerinti pozíciója -570 és -590 cm között van (a céltárgy szintén -580 cm van). Ezek mellett
még van egy ArScCutter nevű kód, amely tartalmazza a WFA vágást, illetve további
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eseményszelekciókat. Ezt a csokor-vágást kettő kollaborációs tag alkotta meg, Justyna
Cybowska illetve Andrey Seryakov, és az ő általuk megírt kódot használtam én is a kollaboráció javaslatára. Megvizsgálhatjuk továbbá a centralitást is argon-szkandium esetén,
ugyanakkor erre még nem végeztünk vágást, ez látható a 10. ábra jobb paneljén. Itt is
szintén minden centralitás határhoz jól meghatározott PSD energia tartozik. Az Ar+Sc
analízisben a teljes intervallumot használtuk.

3.2. Pályavágások
Az események szelekciója után a pályavágások következnek.
Az analízis során az a kinematikai tartomány fontos, ahol a longitudinális impulzus
nulla, ugyanis ezt főként a transzverz dinamika befolyásolja. Ezert vágást végzünk a
rapiditásra is, amit a midrapiditás körül teszünk meg (ennek értéke 2,85 a berilliumnál).
Egy pálya és a vertex közötti távolságra y (By ) és x (Bx ) irányba is végzünk szűrést, y irányban pedig kevesebbnek, mint 2 cm; x esetében a távolság abszolút értékének
kevesebbnek kell lennie, mint 4 cm; a két vágást a 11. ábrákon láthatjuk mind a két
mérésnél.
A TPC detektorokban érzékelt pontok számát is figyelembe kell venni mindkét mérésnél: a berillium-berilliumnál legalább 30 ilyen pont szükséges az összes TPC-ből (nPoint),
hogy elfogadjuk, és legalább 15 a két VTPC és 5 a GTPC detektorban.
Az argon-szkandiumnál a GTPC vágást leszámítva a TPC és VTPC detektorokból
kapott pontok számának kritériuma megegyezik a berillium-berilliuméval.

3.3. Részecskeazonosítás
Részecskeazonosítás jelenleg csak a Be+Be adatsoron végzett analízisben van.
Berillium-berillium adatsor esetén csak dE/dx-et alkalmaztam, ugyanis a pionok azonosítására ez is elegendő volt. A 12. ábrán látható két szaggatott vonallal határolt régiót
tekintem pionoknak. Ezt a régiót úgy választottam ki, hogy felszeleteltem a 12. ábra
hisztogramát log(p)-ben 80 darabra -1,6-tól 4-ig. A kapott szeleteken a részecskék Gausseloszlást követnek. A pion kiválasztásához a legnagyobb Gauss-t (a 14. ábra bal panelén
látható) kellett illeszteni. A Bethe-Bloch görbéből tudható, hogy ezen a szeleten a pionokból van a legtöbb. A 80 darab szeletből kapott Gauss szerint adok meg egy függvényt,
illetve egy (σ) szórási értéket, hogy mit tekintek pionnak.
A két töltésre különféle vágást használtam. A pozitív töltésű részecskéknél egy aszimmetrikus vágást használtam a pionra, ez annyit tesz, hogy felfelé 3σ, lefele 1,5σ (3σ + és
1,5σ − ), a negatív töltésű részecskéknél egy szimmetrikus vágást alkalmaztam, ez pedig
azt jelenti, hogy felfelé és lefelé is 3σ-ban (vagy 3σ ± ) térhet el, addig. Az aszimmetrikus
értékek választása a proton miatt van, mivel elég közel van a pionhoz, ezért 3σ − vágással
már nem csak pionokkal számolnánk.
Az argon-szkandium esetén szintén meg tudjuk vizsgálni a dE/dx és log(p) viselkedését, ez látható a 13. ábrán. Észrevehető egy, az elektronokra és pozitronokra alkalmazott
vágás, ez szintén a már korábban említett ArScCutter csokorvágás egyik vágása. Ha
megnézzük a 14. ábra jobb panelét, akkor láthatjuk a fent említett szeletelést és Gauss
illesztést. Így láthatjuk, hogy a részecskeazonosítás lehetséges lesz az Ar+Sc mérésen is,
de egyelőre még nem használjuk.
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(a) A pályák távolsága a vertextől x és y irányban, Be+Be esetén.

(b) A pályák távolsága a vertextől x és y irányban, Ar+Sc esetén.

11. ábra. A Be+Be és Ar+Sc analízisben a pályák távolsága a vertextől x és y irányban.
A piros szaggatott vonallal jelölt téglalapon belül részt fogadtuk el.
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12. ábra. A két ábrán a Be+Be-ben mért azonosított részecskék (pozitív, illetve negatív
töltésű) láthatóak, illetve a 4 Bethe-Bloch görbe a hozzátartozó részecskéhez. A két
szaggatott vonal által határolt terület azt a régiót jelöli, amelyiket pionnak tekintek.
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13. ábra. A két ábrán az Ar+Sc-ban mért dE/dx log(p) függvényében. Az ábrán pozitív,
és negatív töltésű részecskék láthatóak, a 4 Bethe-Bloch görbe a hozzátartozó részecskéhez,
illetve egy vágás az elektronokra és pozitronokra.

(a) Be+Be dE/dx-ből kivágott szelet.

(b) Ar+Sc dE/dx-ből kivágott szelet.

14. ábra. dE/dx (y) tengely projekciója. Látható a csúcsra illesztett Gauss görbe.
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15. ábra. Az a) mikor még nem volt bekapcsolva a potenciális pontok vágás, a b) panelen
miután alkalmaztuk. Jól látható alacsony q értékeknél, ahogy az aktuális eloszlás nem
fizikai csúcsot tartalmaz.

3.4. Párvágások
Két fontos ellenőrzés hátra van, amelyet még el kell végezni mindkét mérésen. Egyik,
azon pályák kiszűrése, amelyek a valóságban egyazon részecskéhez tartoznak, de két külön pályaként vannak rekonstruálva valamilyen oknál fogva. Ezt pályaszétválásnak vagy
track splittingnek hívjuk. A másik, hogy kiszedjük azokat a pályákat, amelyek összeolvadtak (track merging). A két pálya ilyenkor olyan közel kerülhetett egymáshoz, hogy
a rekonstruáló algoritmus nem tudta megkülönböztetni azokat, és egybeolvadtak. Az
utóbbi szűrést a következő módon végeztük el: vettünk két pályát előre meghatározott,
különböző z pontokon, és megnéztük a két pálya közötti távolságot. Ha ez kisebb volt,
mint 0,8 cm, akkor a kettő közül véletlenszerűen eldobtuk az egyiket.
A már említett vágásokon felül még a következő szűrést is elvégeztük: azokat a pályákat, amelyeknek az impulzus különbsége nagyon kicsi volt (0,001 GeV/c már annak
számít) elvetettük a potenciális pontok segítségével, azaz a bizonyos TPC-ben mennyi
tényleges pont regisztrálódott és mennyi potenciális pont lehet (nPointRatio). A kettő
aránya (tényleges/potenciális) 0,5 és 1,0 között kell, hogy legyen. Ennek eredménye jól
látható az argon-szkandiumban mért páreloszlásokban, a 15. ábráin.

3.5. Különböző eseménykeverési módszerek
A kétrészecske korrelációs függvény függ a relatív impulzustól (q) és a pár átlagos transzverz impulzusától (KT ). A relatív impulzus változót parametrizáljuk a függvény alakjára,
majd a KT intervallumokon mérjük a korrelációs függvényt. Ennek segítségével különböző
tartományokon figyelhetjük meg az illesztett függvény paramétereinek KT vagy mT függését. A korrelációs függvényeket különböző eseménykeverési módszerekkel lehet elkészíteni.
Ezek a módszerek hasonlóak, a különbség megmaradó (nem kívánt) korreláció mértéke. A
korrelációs függvény két páreloszlás hányadosa. Az egyik az úgynevezett aktuális eloszlás
(A(q)), itt a pionpárokat ugyanabból az eseményből választjuk ki. Ebben az eloszlásban
különböző akceptanciai és kinematikai effektusok vannak, amiket ki szeretnénk zárni. A
másik, ami a megoldás a kizárásra, egy olyan páreloszlás, ahol a párokat különböző eseményekből szedjük ki, ezt háttéreloszlásnak fogjuk hívni és B(q)-val jelöljük. Ezek után
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16. ábra. Az a) panelen a Be+Be, a b) panelen az Ar+Sc A(q), B(q) látható a qLCMS
függvényében. Észrevehető alacsony q (10 − 20 MeV-től 250 MeV-ig) értékeknél a BoseEinstein effektus.

(a)

(b)

17. ábra. Az a) panelen a Be+Be, a b) panelen az Ar+Sc A(q) és B(q) hányadosa, a
C(q) a qLCMS függvényében. Itt jól látható alacsony q értékeknél a Bose-Einstein effektus,
illetve még alacsonyabb q értéknél (0 − 20 MeV) a Coulomb-lyuk is észrevehető.
a kettő normált hányadosa a következőképpen néz ki:
R q2
A(q) q1 B(q)dq
C2 (q) =
· Rq
B(q) q12 A(q)dq

(38)

ahol [q1 , q2 ] egy olyan tartomány, ahol a kvantumstatisztikus effektusok már nem látszódnak a korrelációs függvényben.
Háromféle eseménykeverési módszert próbáltunk ki az analízis során, amelyekből egyet
választottunk ki. A következőkben a módszerek részleteit taglaljuk. A három módszer
legyen ’A’,’B’ és ’C’. A legelterjedtebb az ’A’ módszer, itt egy előre meghatározott méretű
háttéresemény halmazt (Npool ) használunk.
Az aktuális esemény töltés szerint szétválogatott pionjait és a halmazban lévő összes
azonos töltésű pion korreláltatjuk. A ’B’ módszer a következő: a háttérhalmazból véletlenszerűen kiveszünk az aktuális esemény multiplicitásával megegyező számú piont, és
korreláltatjuk ezeket az aktuális esemény összes pionjával. Az ’A’ és ’B’ módszer nem
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18. ábra. Az ábra a három különböző háttér keverési módszert illusztrálja.
teljesen jó, ugyanis előfordul (főként az ’A’ módszernél), hogy egy háttérhalmazban lévő
eseményből több piont is korreláltatunk az aktuális esemény pionjaival. Ezt célozza kezelni a ’C’ eseménykeverési módszer, ahol az aktuális esemény multiplicitásának megfelelő
mennyiségű, különböző eseményekből származó háttérrészecskét választunk ki véletlenszerűen. Itt fontos, hogy az Npool mérete nagyobb legyen, mint a lehetséges multiplicitás. A
kiválasztott részecske eseményét ezután megjelöljük, és ezeket az eseményeket nem fogjuk
felhasználni már ennél az aktuális eseménynél, ezzel azt biztosítva, hogy minden részecske
más eseményből származzon. Így a kiválasztott pionok egymással való korreláltatásával
kapjuk meg a háttér eloszlást. A három különböző módszer illusztrációja a 18. ábrán
látható. A három felsorolt eseménykeverési módszer közül csak az ’A’ és a ’C’ módszer
eredményei voltak értelmesek számunkra.
Végül mindkét adatsornál az elméletileg jobban megfontolt ’C’ módszert választottuk. Ezzel a módszerrel nem fordulhat elő, hogy egy háttéreseményből több részecskét is
párosítunk egy aktuális részecskével, illetve biztosan kizár minden maradék korrelációt.

3.6. Szisztematikus bizonytalanságok
Lévén, hogy az Ar+Sc analízisben nincs meg még minden vágás, ezért abból még nincs
szisztematikus bizonytalanság számolva sem. Emiatt a következők csak a berilliumos
mérésre értendőek.
Analízisünk során figyelembe kell venni azt is, hogy az illesztésekből meghatározott
paramétereknek van egy függése a kísérleti beállításokból, ilyenek például a részecskeazonosítás, pályavágások, q bin szélessége, illetve az illesztési határok. Összesen 8 szisztematikus bizonytalanság forrást különíthetünk el.
Jelölje P az illesztési paramétereket (α, λ, R). Az alapbeállítást, tehát minden vágás és
beállítás alaphelyzetben van: jelölje P 0 (i) ami a paraméter az i. binben (i = 0 − 3) felvett
értéke. Az adott hibaforrást n-nel (n = 0 − 7), és annak beállítását j-vel (j = 0, 1, 2)
jelöljük, ezeket láthatjuk az 1 táblázatban. A P paraméter szisztematikus hibája az adott
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binben az alapbeállítástól való lefele (δP − ) és felfele (δP + ) történő eltérésből számolható:
v
uX 1 X
u
δP + (i) = t
(Pnj (i) − P 0 (i))2
(39)
j+
N
n
+
n
jJn
v
uX 1 X
u
−
(Pnj (i) − P 0 (i))2
(40)
δP (i) = t
j−
N
n
−
n
jJn

ahol Jn+ azon j értékek halmaza, ahol Pnj (i) > P 0 (i), és Pnj (i) < P 0 (i). Nnj+ és Nnj− a megfelelő halmaznak a számossága. Ez az érték 0 és 2 között változhat. Ha 2, akkor mindkét
beállítás lefelé mozdítja a paramétert, és 0, ha mindkettő beállítás felfelé mozgatja. A
kifejezésben a j -re való összegzés csak akkor történik, ha az adott halmaz számossága nem
nulla.
n
0
1
2
3

5
6

hibaforrás neve
nPoint
nPointRatio
VTPC-ben a pontok
GTPC-ben a pontok
Bx
By
q bin szélesség
Illesztési határok

7

PID vágás

4

beállítások (alap, szoros, laza)
legalább 30 pont, 40 pont, 10 pont
0,5-1,0, 0,7-1,0, 0,4-1,2
legalább 15 pont, 30 pont, 10 pont
legalább 5 pont, 5 pont, 6 pont
legyen kisebb, mint 4 cm, 0,8 cm, 6 cm
4 cm, 0,8 cm, 5 cm
2 beállítás: 7 MeV/c, 3,5 MeV/c
változó értékek, mert KT függőek
π + -ra 3σ + és 1,5σ − , 2σ + és 1σ − , 4σ + és 2σ −
π − -ra 3σ + és 3σ − , 2σ + és 2σ − , 4σ + és 4σ −

1. táblázat. A szisztematikus bizonytalanság meghatározásához használt értékek.
Megvizsgáltunk ezenfelül még más szisztematikus bizonytalansági forrásokat. Ezek
között volt a PSD modulok számának változtatása, ennek elég kicsi hatása volt a paraméterek értékeire. Megnéztünk egy hasonló Coulomb-korrekció formulát, de az eredmények
szinten hibán belül ugyanazok voltak. Egy további elhanyagolható hibaforrás az illesztés
felső határának változtatása.

4. Eredmények
A következőkben a berillium-berillium adatsor analízis eredményeit fogom bemutatni.
Jelenleg az argon-szkandiumon végzett mérések még nem tartanak ott, hogy prezentálni lehessen. Összességében kétféle illesztést végeztünk el a berillium esetén: egy, ahol
mind a három fizikai paramétert megillesztettük, illetve egy, ahol egy rögzített fizikai és
kettő szabad paraméter van. Az argon-szkandium esetén pedig csak szabad paraméteres
illesztést készítettünk.
A Lévy típusú illesztésnek egy már korábban megfigyelt tulajdonsága a paraméterek
(α, R, λ) közti erős korreláció [39], ez különösen igaz alacsony statisztikával rendelkező
adatsorra (lásd a 19. ábra). Ilyen esetben a paramétereket nehéz pontosan meghatározni. Egy megoldást adhat erre, illetve a nagy statisztikus bizonytalanságra, ha az egyik
fizikai paraméter értékét lerögzítjük egy fizikailag értelmes és jól meghatározott értékre.
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19. ábra. A három ábrán a paraméterek közötti korreláció látható. Egy paraméter statisztikai bizonytalansága az N dimenziós 1-szigma kontúrját körbefoglaló téglatest adott
irányú méretének feleltethető meg. Az ábrán az N dimenziós kontúrok kétdimenziós vetítése látható, azaz minden ábrázolt paraméterpár esetén az a vonal, ahol a többi paraméter
értékét variálva optimalizált χ2 értéke éppen eggyel nő meg. A szürke kereszt középen
mutatja paraméter bizonytalanságát, ami a kék 1-szigma kontúr szélességének és magasságának felel meg.
E fizikailag értelmes feltételezés miatt természetesen megváltozik a statisztikus bizonytalanság mértéke, ahogyan a szabad paraméterek értéke is. A fő célunk ezzel az, hogy egy
tisztább tendenciát kapjunk az mT függvényében. Egy ilyen feltételezés például az, hogy
a Lévy-exponens (α) paraméter, amely összefüggésben van a forrás alakjával, független
a transzverz tömegtől. Ebből kiindulva α paramétert rögzíthetjük a szabad paraméteres illesztésből kapott α értékek súlyozott átlagára. Lévén, hogy az α paraméter fontos
az analízisünkben, egy másik paraméter rögzítését is érdemes megvizsgálni. A Lévyskálaparaméter (R) rögzítését egy egyenlettel végeztük el, amely a részecskekibocsátás
homogenitási hosszának hidrodinamikai leírását adja meg táguló tűzgolyók esetében [18].
A mi esetünkben az egyenlet a következő:
A
,
R(mT ) = p
1 + mT /B

(41)

ahol láthatjuk, hogy az R paraméter mT függő lesz. Az illesztéshez szintén a korábbi
szabad paraméteres illesztést használtuk fel.
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20. ábra. Példa illesztés a Bose-Einstein-korrelációs függvényre, Be+Be adatsorra KT =
266 MeV/c-nél (π + + π + ) + (π − + π − ) összegre. Az ábrán piros vonallal a Coulombkorrekcióval ellátott illesztő függvény, azaz a (42) formula, van ábrázolva.

21. ábra. Példa illesztés a Bose-Einstein-korrelációs függvényre, Ar+Sc adatsorra KT = 77
MeV/c-nél (h− h− )-ra. Az ábrán piros vonallal a Coulomb-korrekcióval ellátott illesztő
függvény, azaz a (42) formula, van ábrázolva, zölddel pedig maga az illesztési intervallum.
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4.1. Illesztés
A (37.) formulát kiegészítve egy N normalizációs paraméterrel, az illesztési függvény a
következő lesz:

α
C2 (q) = N · 1 − λ + (1 + e−|qR| ) · λ · K(q) .
(42)
Az illesztéseket a berillium-berillium esetén log-likelihood optimalizációval [37] végeztem,
a minimalizálandó függvény:
X
χ2 = 2 ·
(yi − ni + ni · ln(ni /yi ))
i

ahol ni az i. bin értéke és yi az i. bin megjósolt értéke az illesztés alapján.
Az illesztés jóságát a hagyományos χ2 számolással vizsgáltam berillium-berillium esetében két tartományon. Egyik a teljes intervallum, a másik egy csúcs intervallum, ezek
láthatóak is a 20. ábrán. Ahogy már említettem, két mérést végeztünk. Mindkét analízishez a teljes adatkészletet felhasználtam.
A szabad paraméteres illesztést negatív és pozitív pion párokra, illetve az összegükre is
elvégeztük, a rögzített paraméteres illesztést csak a párok összegére. Az összes mérés során
4 darab KT tartományt használtam. Mindkét analízist azonos centralitás tartományban
végeztük el.
Az argon-szkandium esetében pedig hagyományos χ2 módszerrel végeztem el az illesztést és állapítottam meg az illesztés jóságát (lásd 21. ábra). Az analízishez csak egyfajta
illesztést végeztem el, a szabad paraméteres illesztést, és csak a negatív hadron párokra. Ez relatíve tiszta negatív pionokat jelent, mivel a részecske szennyeződés kaonokból alacsony: a kaonok multiplicitása a pionokéhoz képest proton-proton ütközésekben
ugyanezen energián kevesebb, mint 2% [38]. A mérés során összesen 16 KT intervallumra
bontottam és végeztem el az analízist.
Az illesztéseket helyesnek találtam, hogyha konvergáltak, továbbá a kovariancia mátrix
pozitív definit volt, illetve a χ2 és NDF (ahol NDF a szabadsági fokok száma) értékekhez
tartozó konfidencia szint nagyobb, mint 0.1%-nál. A paraméterek aszimmetrikus statisztikus hibáit a ROOT programcsomag Minos algoritmusa számolta. Egy ilyen illesztés
látható a 20. ábrán vagy a 21. ábrán.

4.2. Szabad paraméteres illesztés eredményei
Az előzőekben leírtak alapján négy KT intervallumban megmértem a Bose–Einsteinkorrelációs függvényeket 150A GeV/c energián és 0-20% centralitáson. A mérést negatív
és pozitív pion párokra, illetve a negatív és pozitív pionpárok összegére végeztem el. Az
ebből kapott eredményeimet az NA61/SHINE együttműködés elfogadta saját nyilvános
eredményének, ezért ezeket több konferencián is bemutathattam, illetve a konferenciakötetben publikációt irhattam belőle a [40, 41]. Az analízis során 4 darab átlagos transzverz
impulzus bint használtam, 0 MeV/c-től 600 MeV/c-ig. Négy paraméterrel végeztem az
illesztést: 3 fizikai (α, λ, R), és 1 normálási paraméter. A következő részekben a fizikai
paraméterek átlagos transzverz tömeg (mT ) függését nézem meg, illetve azok lehetséges
interpretációját tárgyalom.
A szabad paraméteres analízisében a pionpárokra kapott fizikai paraméterek átlagos
transzverz tömeg függése a 22-24. ábrákon látható. A Lévy-skálaparaméter (R) enyhe
csökkenő trendet mutat mind a három esetben, amelyet a transzverz folyással magyarázhatunk [18, 42]. Ezt egyszerű nemrelativsztikus hidrodinamikai számítások alapján is
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22. ábra. Illesztési paraméter R a különböző párokkal az átlagos transzverz tömeg (mT )
függvényében. Az egyes értékeket vízszintesen kis mértékben eltoltuk az átláthatóság kedvéért, de azonos mT értékekhez tartoznak. A szisztematikus bizonytalanságot a megfelelő
színű üres téglalapok, a statisztikus hibát a megfelelő színű vonalak jelzik.
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23. ábra. Illesztési paraméter λ a különböző párokkal az átlagos transzverz tömeg (mT )
függvényében. Az egyes értékeket vízszintesen kis mértékben eltoltuk az átláthatóság kedvéért, de azonos mT értékekhez tartoznak. A szisztematikus bizonytalanságot a megfelelő
színű üres téglalapok, a statisztikus hibát a megfelelő színű vonalak jelzik.
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24. ábra. Illesztési paraméter α a különböző párokkal az átlagos transzverz tömeg (mT )
függvényében. Az egyes értékeket vízszintesen kis mértékben eltoltuk az átláthatóság kedvéért, de azonos mT értékekhez tartoznak. A szisztematikus bizonytalanságot a megfelelő
színű üres téglalapok, a statisztikus hibát a megfelelő színű vonalak jelzik.
megérthetjük, ezekből ugyanis
1
2
RHBT

=

1
2
Rgeom

+ u2T ·

mT
,
T0

(43)

ahol u2T az átlagos transzverz tágulás, illetve T0 a kifagyási hőmérséklet.
A korrelációs erősséget mérő λ paramétert bemutató 23. ábrán látható, hogy λ értéke
jelentősen kisebb, mint 1. Ennek különböző okai lehetnek, például, hogy alacsony transzverz tömegnél a pionok jelentős része hosszú élettartamú rezonanciákból keletkezik, illetve
a csökkenést okozhatta még a részecske szennyeződés, amely a részecskeazonosítás hiánya
miatt léphet fel. A korrelációs függvény erőssége nagyjából konstans. Kiemelendő továbbá, hogy a korábban látott λ paraméter csökkenése alacsony transzverz tömegnél [43] nem
jelenik meg, hasonlóan korábbi SPS mérésekhez [44, 45]. Ez a jelenség módfelett érdekes,
és több statisztikával rendelkező adatsoron lehetőség lesz ennek utánajárni.
A második fejezetben már említettük, hogy hidrodinamikai számolások alapján Gauss
alakú forrásra következtethetünk. Ezt azonban nem támasztják alá az általunk mért α
értékek. Az analízisünkből azt kaptuk, hogy a töltött pionok forrása Lévy-eloszlást követ. Ez több ok miatt is megjelenhet, akár QCD jetek, akár az anomális diffúzió miatt
is, akár valami egészen más, amire nem gondoltunk. Ezek nem jelennének meg akkor
ha Gauss alakú forrásunk lenne, illetve akkor α értéke is 2 lenne. Azonban azt, hogy
ténylegesen van anomális diffúzió, úgy tudjuk megvizsgálni, hogy a kaon, pion és proton Lévy-forráseloszlásait összehasonlítjuk. Ha α értékei növekvő trendet mutatnak [42],
akkor anomális diffúzióval van dolgunk, ha nem, akkor valami mással.
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25. ábra. Illesztési paraméter R a szabad paraméteres, a rögzített α, illetve a rögzített R
illesztés (görbe, amely a szabad paraméteres illesztésen van) az átlagos transzverz tömeg
(mT ) függvényében. Az egyes értékeket vízszintesen kis mértékben eltoltuk az átláthatóság kedvéért, de azonos mT értékekhez tartoznak. A szisztematikus bizonytalanságot a
megfelelő színű üres téglalapok, a statisztikus hibát a megfelelő színű vonalak jelzik.

4.3. Rögzített paraméteres illesztés eredményei
A rögzített paraméteres illesztést esetében is a korábban említett négy KT intervallumban mértem meg a Bose–Einstein-korrelációs függvényeket 150A GeV/c energián és 0-20%
centralitáson. A mérést azonban csak a negatív és pozitív pionpárok összegére végeztem
el. Az illesztés során 3 paramétert használtam, 1 normálási és 2 fizikai. Az illesztés
eredményei a pionpárok összegére kapott fizikai paraméterek átlagos transzverz tömeg
függése a 25-27. ábrákon látható. Az illesztést követően megvizsgáltuk a paraméterek
közti korreláció mértékét, ez 28. ábrákon található. Észrevehető, hogy a paraméterek statisztikus bizonytalansága megközelítőleg ötödére csökkent, illetve a paraméterek kevésbé
lesznek korreláltak egymással. Ezeket az eredményeket az NA61/SHINE kollaboráció elfogadta. A következőkben a három paraméter transzverz tömeg függését fogjuk vizsgálni
a szabad paraméteres, R, és α rögzítéses illesztés esetében.
A 25. ábrán látható az R paraméter transzverz tömeg függése. A Lévy-skálaparaméter
(R) enyhe csökkenő trendet mutat mind a három esetben, azonban α esetében egy kicsit
eltér.
A λ korrelációs erősség paraméter (lásd a 26) esetében azt tapasztaljuk, hogy hasonló
értékeket kapunk mind α rögzítésénél, mind R rögzítésénél. Ebben az esetben is hasonló a
paraméter transzverz tömeg függése, azonban a tendenciák minimálisan eltérnek, de még
a szabad paraméteres illesztés statisztikus bizonytalanságán belül.
A harmadik paraméter, Lévy-exponens α esetében is szintén levonhatjuk azt a következtetést, hogy a trend a szabad paraméteres illesztés és az R rögzített illesztés között
enyhén eltér. Mind a két rögzített típusú illesztés esetén látható, hogy a paraméterek ér-
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26. ábra. Illesztési paraméter λ a szabad paraméteres, a rögzített α, illetve a rögzített R
illesztés az átlagos transzverz tömeg (mT ) függvényében. Az egyes értékeket vízszintesen
kis mértékben eltoltuk az átláthatóság kedvéért, de azonos mT értékekhez tartoznak. A
szisztematikus bizonytalanságot a megfelelő színű üres téglalapok, a statisztikus hibát a
megfelelő színű vonalak jelzik.
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27. ábra. Illesztési paraméter α a szabad paraméteres, a rögzített α (egyenes, amely a szabad paraméteres illesztésen van), illetve a rögzített R illesztés az átlagos transzverz tömeg
(mT ) függvényében. Az egyes értékeket vízszintesen kis mértékben eltoltuk az átláthatóság kedvéért, de azonos mT értékekhez tartoznak. A szisztematikus bizonytalanságot a
megfelelő színű üres téglalapok, a statisztikus hibát a megfelelő színű vonalak jelzik.
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28. ábra. A két ábrán a paraméterek közötti korreláció látható rögzített paraméteres
illesztés után. Egy paraméter statisztikai bizonytalansága az N dimenziós 1-szigma kontúrját körbefoglaló téglatest adott irányú méretének feleltethető meg. Az ábrán az N
dimenziós kontúrok kétdimenziós vetítése látható, azaz minden ábrázolt paraméterpár
esetén az a vonal, ahol a többi paraméter értékét variálva optimalizált χ2 értéke éppen
eggyel nő meg. A szürke kereszt középen mutatja paraméter bizonytalanságát, ami a kék
1-szigma kontúr szélességének és magasságának felel meg.
tékei statisztikus bizonytalanságon belül megegyeznek a szabad paraméteres illesztéssel.
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5. Összefoglalás
A dolgozatomban a CERN Szuper Protonszinkrotron NA61/SHINE nevű kísérlete által
felvett két adatsoron dolgoztam. A 150A GeV/c nyalábenergiájú Be+Be (azaz 17,6 GeV
tömegközépponti energiájú), illetve ugyanezen az energián felvett Ar+Sc (3,51 GeV tömegközépponti energiájú) ütközésekben felvett adatokon mért Lévy-típusú két-pion Bose–
Einstein-korrelációs függvényeket vizsgáltam. A méréseket negatív, és pozitív azonosított
pion párokra végeztem el a berillium-berillium adatsoron, míg argon-szkandiumra csak
negatív hadron párokon.
Az argon-szkandium analízist, a teljes adatsoron végeztem el, 16 transzverz impulzus
esetén. Tanulmányoztam a korrelációs függvény alakját, azonban fontos kiemelni, hogy
az analízis még kezdetleges, és sok munka van még vele. Azt már most is láthattuk, hogy
a sokkal jobb a statisztika (például C(q) korrelációs függvény), és bizalomgerjesztőek a
kezdeti eredmények. Az ezzel kapcsolatos munkát az MSc-n tervezem folytatni.
A megközelítőleg 3 millió berillium-berillium esemény adatain a megfelelő vágások
elvégzése után tanulmányoztam a kétrészecske korrelációs függvények alakját, majd meghatároztam a 3 fizikai paraméter (R, λ, α) mT függését 4 transzverz impulzus intervallum
esetén, amelyek 0 MeV/c-től 600 MeV/c-ig terjednek.
A kapott eredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a forrásfüggvényt
nem Gauss alakúként tudjuk leírni, hanem egy általánosításával, a Lévy-eloszlással. Az
analízis során figyelembe vettem a töltött részecskék közötti Coulomb-kölcsönhatást is. A
Lévy-alakú korrelációs függvények statisztikailag megfelelőnek bizonyultak, tehát meghatározhattam a Lévy-forrásparaméterek mT függését. Az eredmények azt mutatták, hogy
az α paraméter 1 és 1,5 között van, tehát ebből levonhatjuk a következtetést, hogy távol vagyunk a Gauss közelítés érvényességi tartományától, ugyanakkor messze vannak az
értékek a QCD kritikus pontnál feltételezett 0,5 értéktől is. A vizsgálatok alapján azt
mondhatjuk, hogy a Lévy-alakú eloszlás statisztikailag megfelelően leírja a korrelációs
függvényt.
Méréseim precizitásának növelése érdekében elvégeztem egy rögzített paraméteres illesztést is a pozitív és negatív párok összesítésével adódó mintán. A mérések alapján
azt találtam, hogy az eredmények hasonlóak a szabad paraméteres illesztéshez, azonban
a paraméterek kevésbé korreláltak egymással, illetve a statisztikus bizonytalansága közel
ötödére csökkent. Minden esetben megegyeztek a korábban kapott eredményekkel a statisztikus bizonytalanságon belül.
A dolgozatban leírt módszerek alapján megmutattam, hogy a Lévy-exponens értéke
megmérhető nagyenergiás nehézion-ütközésekben. Azonban az erősen kölcsönható anyag
kritikus pontját minden bizonnyal más ütközésekben és/vagy más ütközési energiákon kell
keresni.
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