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Kivonat

Univerzumunkat első mikromásodpercében kvark-gluon plazma töltötte ki. Ezen
anyag kísérleti vizsgálatát a nagyenergiás nehézion-fizika tűzte ki céljául. Az el-
múlt évtizedek eredményei feltárták előttünk, hogy az ultrarelativisztikus nehézion-
ütközésekben erősen kölcsönható kvark-gluon plazma jön létre. Ezt a közeget a
kvantum-színdinamika (QCD) kölcsönhatásai irányítják. Az NA61/SHINE kísér-
let segítségével a feltérképezhetjük a QCD fázisdiagramját és az itt esetlegesen ta-
lálható kritikus pont helyét. A Bose–Einstein- (vagy HBT-) korrelációs függvé-
nyek mérésével tanulmányozhatjuk a kvark-hadron átmenetet, avagy a hadronizáció
téridő-szerkezetét. Mérési eredményeinket egy Lévy típusú eloszlásból számolt elmé-
leti korrelációs függvénnyel írhatjuk le. A függvényillesztésből kapott paraméterek
elemzésével jobban megérthetjük a kvark-gluon plazma dinamikáját és hadronokká
alakulásának mikéntjét. Dolgozatomban az NA61/SHINE által észlelt 150A GeV/c
nyalábenergiájú Be+Be ütközésekben felvett adatokat vizsgáltam: Bose–Einstein-
korrelációs függvényeket mértem és elemeztem. Az illesztésekből kapott paraméte-
rek transzverz tömegtől való függését vizsgáltam és ebből következtetéseket vontam
le a kvarkanyag tulajdonságaira.
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1. ábra. Az Univerzum története. A kvarkok hadronba (például proton vagy neutron)
zárva vannak jelen 10−3 s után. Ez előtt viszont szabadon voltak a gluonokkal együtt és
egyfajta leves tölthette ki a teret.

1. Bevezetés a nagyenergiás nehézion-fizikába

1.1. A nagyenergiás magfizika és az ősrobbanás kapcsolata

Nagyjából 14 milliárd évvel ezelőtt, az Univerzumunk első pár mikromásodpercében egy
forró és sűrű anyag (lásd az 1 ábrát), úgynevezett kvark-gluon plazma (QGP) töltöt-
te ki a teret [1]. Ahhoz, hogy ezt az állapotot vizsgálni tudjuk, hasonló körülményeket
kell teremteni. Ez extrém hőmérsékletű és nyomású állapotot jelent, és a legkönnyebben
egy részecskegyorsítóban tudjuk elérni, ultra-relativisztikus sebességre gyorsított atom-
magok, vagyis nehézionok ütközéseit vizsgálva. Az ehhez szükséges speciális detektorokat
általában az ütközési pont köré, vagy (ha álló célpontos a detektor) utána helyezzük
el, ezekkel észlelhetjük az ütközésből kiérkező részecskéket. Erre egy kiváló helyszín a
CERN Szuper Protonszinkrotron (lásd 2 ábra) egyik kísérlete, az NA61/SHINE (SPS
Heavy Ion and Neutrino Experiment). Ez a kísérlet lényegében egy nagy akceptanciájú
hadron-spektrométer. Az itt mért adatokat feldolgozzuk és a kapott eredményekből új
információkat tudhatunk meg a kvarkanyagról, az erős kölcsönhatásról és a körülöttünk
lévő világról.
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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 ütközések leírásakor fontos fogalom a centralitás, amely azt adja meg,
hogy mennyire fedi át egymást a két ütköző atommag. Centrálisnak nevezhetünk egy
ütközést, ha a két atommag majdnem egymással szemben találkozik; periférikusnak, ha
épphogy érintik egymást. A centralitást százalékban mérjük, ahol 0% felel meg a telje-
sen centrális, illetve 100% a teljesen periférikus eseménynek. Adott mértékű centralitás
esetén meghatározható a résztvevő nukleonok száma, illetve a létrejövő bináris ütközések
száma. Ha egy atommag ütközésre úgy tekintünk, mint sok bináris nukleon-nukleon üt-
közés összegére, akkor az ütközésből származó részecskék száma várhatóan megegyezik a
nukleon-nukleon (kísérletileg proton-proton) ütközések számának és a proton-proton ütkö-
zésekben mért részecskék számának szorzatával. Az ettől való 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 azt találták [2], hogy mag-mag ütközésekben sokkal kevesebb
nagyenergiás és hadron keletkezik, mint az a proton-proton ütközések alapján várható
lenne. Érdekes továbbá, hogy a fotonok száma a p+p ütközések alapján várt alapján
alakul, azaz Rfoton

AA ≈ 1 [3]. Ez azt mutatja, hogy a módosulás csak az erősen kölcsönható,
„színes” részecskékre vonatkozik. A jelenségre a magyarázat a következő: az ütközésben
keletkezett, erősen kölcsönható, „színes” anyag elnyeli az abban ∼10 fm nagyságú utat
megtevő, az erős kölcsönhatásban résztvevő, színtöltéssel rendelkező részecskék energiá-
ját. A fotonokat azonban nem nyeli el, mert azok ki tudnak jutni az erősen kölcsönható
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3. ábra. A nem centrális ütközésekben kialakuló táguló ellipszoid.

közegből. A mag-módosulás és az elnyelés kapcsolatát a deuteron-arany ütközésekkel tud-
ták bebizonyítani. Itt is megmérték a mag-módosulási faktort, és azt tapasztalták, hogy a
deuteron mérete miatt nincs módosulás, az elnyelő hatás jóval kisebb (ugyanis deuteron-
mag ütközésekben csak kis méretben jöhet létre új közeg) [4]. Később kiderült [5,6], hogy
az ütközési energiát csökkentve ez a hatás csökken. A nehézion-fizika következő éveinek
egyik legfontosabb célja ennek a kritikus ütközési energiának a megtalálása lett, ahol már
létrejön az újfajta anyag.

1.2.2. A tökéletes kvarkfolyadék

Ha az ütközés nem teljesen periférikus vagy centrális, akkor a két atommagból keletkező
közeg átlagosan ellipszoid alakú lesz (lásd a 3. ábrát). Ez az alak a nyalábra merőleges
síkban egyfajta elliptikus aszimmetriát mutat. A kérdés az, hogy ez az aszimmetria
megjelenik-e a hadronok impulzuseloszlásában. Erre a részecskék impulzuseloszlásának
azimut szög szerinti Fourier-sora segít megtalálni a választ:

N(pt, φ) = N(pt)
∑

(1 + 2vn(pT ) cos(nφ)) (2)

ahol a páratlan n-hez tartozó tagok, mind a szinuszosak elhanyagolhatóak (szimmetria
okokból). A Fourier-sor első fontosabb együtthatója a v2-vel jelölt elliptikus folyás, amely
azt mutatja, hogy a transzverz síkbeli eloszlás mennyire tér el tengelyes szimmetriától.
Ha a v2 nagy, akkor feltételezhetjük, hogy a szabad úthossz kicsi, és a kölcsönhatás a
részecskék között erős, tehát egyfajta folyadék közeget hozunk létre. Ha azonban v2 ki-
csi, akkor arra következtethetünk, hogy a szabad úthossz nagy, a részecskék között nincs
gyakori kölcsönhatás, és egy gáz-jellegű állapot jött létre. Mérések után az előbbit ta-
lálták igaznak, a v2 különféle hadronokra nem elhanyagolható, tehát egy folyadék szerű
halmazállapot keletkezett [7]. További vizsgálat tárgyát képezte a v4 együttható, ami
a folyadék viszkozitásáról ad információt. Ezt is megmérve [8] azt találták, hogy a fo-
lyadék viszkozitása a szuperfolyékony ultrahideg hélium viszkozitásánál is kisebb. Tehát
a keletkezett olyan tökéletes folyadék, amely elhanyagolható viszkozitással rendelkezik,
és ilyen szempontból hasonlít a szuperfolyékony héliumhoz, a hőmérséklete azonban sok
nagyságrenddel nagyobb.
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1.2.3. Szabadsági fokok kvarkokból

Fontos lépés volt továbbá, hogy meghatározzák, megjelennek-e a kvark szabadsági fokok
az ütközés után. A barionok (például p, n, Σ ) és mezonok (például π,K) elliptikus fo-
lyásának vizsgálásánál azt tapasztalták, hogy külön görbére illeszkednek. Ha viszont az
energiát és az asszimetriát az adott hadront alkotó valencia kvarkok számával visszaská-
lázzuk, akkor ez a két görbe egyesül [9]. Igazolható tehát, hogy a hadronizáció előtt egy
olyan közeg volt, ahol a kvark szabadsági fokok megjelentek, ugyanis a hadronok elliptikus
folyása az őket alkotó valencia kvarkok számával arányos.

1.3. Az NA61/SHINE kísérlet

Az NA61/SHINE [10] a CERN-i SPS szinkrotron típusú gyorsítónál található meg. Az
NA61/SHINE egy fix céltárgyas kísérlet, amely egy másodlagos protonnyalábot kap a 400
GeV/c impulzusú SPS protonnyalábból. A detektor sematikus rajza a 4. ábrán látható.
Az elsődleges protonnyaláb egy berillium lemezt talál el, amelyből egy másodlagos nyaláb
keletkezik. Emellett kaphat még elsődleges ionnyalábot is a detektor, mint például argont
vagy xenont, viszont a berilliumot az ólomnyaláb fragmentációjából állították elő. Ezek
után egy mágneses rendszer segít kiválasztani a megfelelő atommagokat és nyalábenergi-
át. A nem várt elektronokat és pozitronokat pedig elnyeli két 4 mm-es ólom lemez. A
nyaláb a 4. ábrán látható detektorrendszerbe érkezik, elsőként a céltárggyal ütközve.

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

1.3.1. TPC

Az NA61/SHINE fő detektáló rendszerei a négy nagy Időprojekciós Kamra (Time Pro-
jection Chamber). Ezek közül kettő, a Vertex TPC 1 (VTPC-1) és a Vertex TPC 2
(VTPC-2), két szupravezető mágnes között helyezkedik el amelyeknek együttes hajlító-
ereje 9 T·m, nagyjából 1.5 T illetve 1.1 T terekkel. A másik kettő, a Main TPC Left
(MTPC-L) és a Main TPC Right (MTPC-R), tovább a nyaláb irányától szimmetrikusan
balra, illetve jobbra helyezkedik el. Ezen felül a két VTPC között van egy még egy Gap
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TPC (GTPC) is. A TPC-k argon és szén-dioxid gázkeverékkel vannak megtöltve. A
részecskeazonosítás a TPC kamrájában történő energiavesztés mérésével zajlik (dE/dx).
Az azonosítás hatásfokát még növeli a tömegmérésre használt Repülésiidő-detektor (Time
of Flight) is.

1.3.2. ToF

A részecskék típusát a dE/dx azonosításnál Bethe-Bloch görbék segítségével lehet meg-
határozni. A görbéknek vannak bizonyos pontjai, ahol átfedik egymást, ahogy azt ké-
sőbb, a 3. fejezetben is részletezzük majd. Ezeken a pontokon nem megfelelő a dE/dx-en
alapuló részecskeazonosítás. Az NA61/SHINE-nál ahhoz, hogy ezt kiküszöböljék, ToF
avagy repülésiidő detektorokat használnak. A Time of Flight Left (ToF-L) és a Time
of Flight Right (ToF-R) detektorokat az NA49-től örökölte az NA61, a Time of Flight
Forward (ToF-F) pedig egy viszonylag új építésű detektor, amit a ToF-L és ToF-R közé
és az MTPC-k mögé helyeztek el:

A részecske tömegének a négyzetét megkapjuk, ha a részecske ttof repülési idejét, a
pálya l hosszát és a TPC-ben mért p impulzusát kombináljuk.

m2 = p2

(
c2t2tof

l2
− 1

)
. (3)

A tömeg így történő mérése a részecskeazonosítását tenné lehetővé. Dolgozatomban ki-
zárólag a dE/dx módszert használtam, ugyanis ez is elegendőnek bizonyult egy megfelelő
tisztaságú pionminta előállítására.

1.3.3. PSD

A Projectile Spectator Detector (PSD) vagy Lövedék Spektátor Detektor egy hadron
előreszórást mérő kaloriméter. A lövedék spektátor, amely az atommag ütközése után
továbbhalad, jól látszódik a 3. ábrán is. A 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 felvált-
va további 60 db. ólom lemezből, illetve szcintillátorból 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. A PSD-vel lehet kiválasztani a centrális eseményeket
már trigger szinten. A spektátor által szállított energia pontos eseményenkénti mérése
megengedi, hogy megkapjuk a kölcsönható nukleonok számát a lövedékből, egy nukleon
pontossággal.

2. Bose–Einstein-korrelációk

2.1. A HBT-effektus

A HBT-effektust Robert Hanbury Brown és Richard Quintin Twiss először rádiótelesz-
kóppal figyelték meg [11]. Később, mikor optikai teleszkóppal figyelték meg a Sziriuszt,
és két helyen mérték a beérkező foton-intenzitást [12], akkor is látható volt ez a jelen-
ség. A két hely között mért foton-intenzitás korrelációt mutatott; később fény derült
arra is, hogy ez a korreláció a vizsgált csillag látszólagos szögátmérővel van kapcsolat-
ban. Ezzel a korrelációval tehát meg tudjuk mérni távoli, pontszerűnek tűnő objektumok
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5. ábra. A PSD sematikus ábrázolása (szemből), PSD egy modulja (közép) és a már
teljesen összerakott detektor (jobb)

átmérőjét. A jelenséget tőlük függetlenül Goldhaber és társai is felfedezték a részecs-
kefizikában [13]. Glauber [14] és mások munkája nyomán kiderült, hogy a jelenség oka
a Bose–Einstein-szimmetrizáció. Ennek nyomán a részecske-korrelációkat HBT-, vagy
Bose–Einstein-korrelációnak nevezzük.

A korrelációs függvényekkel már láthattuk, hogy mérhetőek egy pontszerű forrás mére-
tei. A részecskefizikában ezek a függvények kapcsolatban vannak a forrásfüggvény Fourier-
transzformáltjával, tehát a korrelációs függvények mérésével válaszokat kaphatunk a forrás
femtométer nagyságú struktúrájára.

2.2. A Bose–Einstein-korrelációs függvény

A kétrészecske korreláció függvény definíciója:

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

N1(p1)N1(p2)
, (4)

ahol p1 és p2 az adott részecske impulzusa, illetve N1(p1), N2(p1, p2) az egy- és kétrészecske
invariáns impulzuseloszlás. Az S(x, p) forrásfüggvény megadja, hogy x helyen, p impul-
zussal a hadronizáció során milyen valószínűséggel keletkezik egy részecske (pontosabban
S(x, p) ennek valószínűség-sűrűsége). Ennek ismeretében az impulzuseloszlások a követ-
kező összefüggéssel adhatóak meg [15]:

N1(p1) =

∫
S(x1, p1)|Ψp(x)|2d4x, (5)

N2(p1, p2) =

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

4x1, (6)

ahol a Ψp(x) egy- és Ψp1,p2(x1, x2) kétrészecske hullámfüggvény. Erre egyrészecske sík-
hullám esetén |Ψp(x)| = 1 adódik. A kétrészecske hullámfüggvény a Bose–Einstein-
szimmetrizáció figyelembe vételével a következő eredményt adja [16]:

|Ψp1,p2(x1, x2)|2 = 1 + cos(qx), (7)

ahol q = p1− p2 a relatív impulzus és x a relatív koordináta. 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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ahol a ∗ a komplex konjugálást jelöli, S̃ pedig a forrás Fourier transzformált:

S̃(q, p) ≡
∫
S(x, p)eiqxd4x. (9)

Ha K = (p1 + p2)/2� q (azaz p1 ≈ p2 ≈ K), ahol K az átlagos impulzus, akkor a (8)
egyenlet a következőképpen módosul:

C2(q,K) = 1 +
|S̃(q,K)|2

|S̃(q = 0, K)|2
. (10)

Később már elhagyjuk a K jelölést és a fenti összefüggést csak C2(q) = 1+ |S̃(q)|2/|S̃(0)|2
módon írjuk.

A (10) egyenletet átírva és bevezetve a pár-forrásfüggvényt a következő összefüggésre
jutunk:

D(x,K) =

∫
S(ρ+ x/2, K)S(ρ− x/2, K)d4ρ, (11)

ahol ρ = (r1 + r2)/2 a pár tömegközéppontjának helye. Ezzel a korrelációs függvény a
következőképpen alakul:

C2(q,K) = 1 +
D̃(q,K)

D̃(q = 0, K)
, (12)

ahol D̃ a pár-forrásfüggvény Fourier-transzformáltja:

D̃(q,K) =

∫
D(x,K)eiqxd4x, (13)

Eszerint tehát a korrelációs függvény a pár-forrásfüggvény Fourier-transzformáltjával áll
közvetlen kapcsolatban. Ezt a mennyiséget lehet rekonstruálni a kétrészecske korrelációs
függvény mérésével.

2.2.1. Kinematikai változók

Az előző részben láthattuk, hogy a korrelációs függvény p1 és p2 impulzusoktól vagy a
q és K változóktól függ. A q energiakomponense kifejezhető a következő alakban:

q0 = q
K

K0

(14)

mivel a q = (q0,
−→q ) és K = (K0,

−→
K ) Lorentz szorzata nulla, azaz qK = q0K0 −−→q

−→
K = 0

ahol
−→
K ≡ (Kx, Ky, Kz) és −→q ≡ (qx, qy, qz)), és mivel q = p1− p2, K = p1+p2

2
, és p2

1 = p2
2 =

m2.
Általában a két változó (K és q) közül a K -tól való függés simább, ezért a q-ra

inkább tekinthetünk úgy, mint a függvény fő változója. A C(q) korrelációs függvényt
ezután parametrizálhatjuk, és vizsgálhatjuk a paraméterek K függését. A K helyett
midrapiditás közelben vizsgálható az átlagos transzverz impulzus KT ≡ 0.5

√
K2
x +K2

y ,
vagy a transzverz tömeg mT ≡

√
m2 + (KT/c)2 ahol m az adott részecske tömege.

A C2(q,mT ) korrelációs függvény tehát mérhető, kizárólag a relatív impulzus q függ-
vényeként, ha a transzverz tömeget lefixáljuk egy tartományra. Ezen felül még a q -t fel-
bonthatjuk a Bertsch-Pratt koordináták szerint q ≡ (qout, qside, qlong), ami tulajdonképpen
egy transzverz síkbeli forgatás [17,18]. A „long” irány a z tengelynek vagy nyalábiránynak
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felel meg, az „out” irány a pár átlagos transzverz impulzus iránya, a „side” pedig a kettőre
merőleges irány. Ezen felül még Lorentz-boostot is szokás alkalmazni, ami a „long” irány-
ba boostol. Ezzel áttérünk a longitudinálisan együttmozgó rendszerre (Longitudinally
CoMoving System vagy LCMS) ahol az átlagos longitudinális impulzus nulla [16,19].

Ebben az analízisben a háromdimenziós mérésekhez nem áll rendelkezésre megfelelő
számú pionpár, és így a kétrészecskés korrelációs függvényeket kétféle egydimenziós válto-
zóval mérhetjük. Az egyik a Lorentz-invariáns relatív impulzus, a definíciója a következő:

qinv ≡
√
−qµqµ =

√
q2
x + q2

y + q2
z − (E1 − E2)2 (15)

Ha az LCMS rendszert használjuk, akkor Bertsch-Pratt-változókat felhasználva

qinv =
√

(1− βT )2q2
out + q2

side + q2
long (16)

ahol βT = 2KT/(E1 + E2) a pár „átlagos transzverz sebessége”.
Vezessük be a pár tömegközépponti rendszerét, a PCMS-t, és legyen a relatív hár-

mas impulzus qPCMS. Kiderül, hogy a Lorentz-invariáns relatív impulzus kifejezhető a
következőképpen:

qinv = |qPCMS| (17)

Fontos látni, hogy a (16) egyenletből azt kapjuk, hogy qinv értéke úgy is lehet kicsi, hogy
közben qout értéke nagy. Éppen ezért 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 következő változót, amely a qLCMS hármas
vektora:

qLCMS = (qx,LCMS, qy,LCMS, qz,LCMS) (18)

Ezután qLCMS abszolút értékét a laborrendszerben vett impulzus komponensekkel kifejezve
a következő adódik:

q =
√

(p1,x − p2,x)2 + (p1,y − p2,y)2 + q2
z,LCMS (19)

ahol q ≡ |qLCMS|

és q2
z,LCMS = 4 · (pz,1 · E2 − pz,2 · E1)2

(E1 + E2)2 − (pz,1 + pz,2)2
(20)

A korrelációs függvényeket egyváltozós C2(q) függvényekként mérjük, különböző átla-
gos transzverz tömeg tartományokban. Annak érdekében, hogy megtudjuk melyik változó
szerint mérjünk, megvizsgáltuk a C(q2

z , q
2
t ) korrelációs függvényt, ahol q2

t = q2
x + q2

y . Ezt
láthatjuk a 6. ábrán. Nulla közeli értéknél megnő a párok száma, kialakul egy csúcs. Itt
q2
z és q2

t értéke kicsi, amelyből arra következtethetünk, hogy qLCMS a jobb egydimenziós
változó. Az alacsony statisztika miatt nem tudtunk jobb felbontást elérni, a jövőben,
részletesebb adatok vizsgálata után vissza fogunk erre térni.

2.3. A mag-glória modell

A detektor által mért részecskék egy része nem közvetlenül, a forró kvarkanyag kifagyása
során keletkezik, hanem később, instabil részecskék bomlásából. E részecskék hatásának
leírására használjuk a core-halo vagy másnéven mag-glóra modellt [16, 20]. Ez a modell
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6. ábra. Az 1D kinematikai változó kiválasztása

7. ábra. Keskeny magból és a kiterjedt glóriából áll a forrás. 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-hoz tart.
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azt mondja ki, hogy a forrásfüggvényt két tagból lehet összerakni. A mag forrástag a köz-
vetlenül keltett (primordiális) részecskék, illetve nagyon rövid élettartamú rezonanciák
bomlástermékeiből áll. A glóriában pedig hosszú élettartamú rezonanciák bomlástermé-
kei által létrejött részecskék vannak. A mag mérete 10 fm nagyságrendre esik, a glóriában
keletkező pionok (például η, η′, ω,K0

S bomlástermékei) pedig több száz vagy ezer femtomé-
terre a tűzgömb középpontjától is létrejöhetnek. A Fourier-transzformáció elvégzése után
láthatjuk, hogy a glória forrástag a korrelációs függvény kis relatív impulzusú tartományá-
hoz ad járulékot. Kísérletileg azonban van egy olyan régió, ahol nem tudjuk elkülöníteni
a részecskéket, mert olyan kicsi az impulzuskülönbségük. Ez a detektor véges felbontása
miatt van, ami azt jelenti, hogy ez alatt nem látjuk a forrást. Ezt ábrázolja a 7. ábra.

Mivel a glória forrástag a forrás nagy méreteknél mutatott viselkedése rejtve van, ezért
a korrelációs függvény, azaz (10) egyenletét úgy szeretnénk módosítani, hogy csak a mag
forrástag szerepeljen benne. Az S felbontva Smag és Sglória tagokra a

S̃(q,K) = S̃mag(q,K) + S̃glória(q,K) (21)

formula adódik. Mérhető q értékekre ahol |q| legalább néhány MeV, ott S̃glória(q,K) = 0,
tehát S̃(q,K) = S̃mag(q,K). Általában a függvény Fourier-transzformáltja a nulla helyen
megegyezik a függvény integráljával, azaz f̃(0) =

∫
f . Jelen esetben ez a keletkezett

részecskék számát adja meg:

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

Innen mérhető q esetén:

C2(q) = 1 + λ
|S̃mag(q)|2

|S̃mag(q = 0)|2
, (23)

ahol a λ =
(

Nmag

Nmag+Nglória

)2

. Míg a teljes korrelációs függvény q = 0-ban a 2 értéket veszi
fel, addig a mérhető q tartományban:

C2(q → 0) = 1 + λ, (24)

ahogy a 7 ábrán is látható.
Ha feltesszük, hogy a forrás két tagból áll össze, akkor a korábban bevezetett pár-

forrásfüggvény a (11.) egyenlet három komponensű lesz:

D = Dmag,mag +Dmag,glória +Dgória,glória (25)

Kísérletileg a mag-mag komponens felbontható míg a mag-glória és a glória-glória kom-
ponens 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)
(26)

Fontos megemlíteni, hogy a megfigyelhető λ paraméter 1-től való eltérésének más oka
is lehet a mag-glória modellen kívül is, például koherens pionkeletkezés [16,21]. Mérésünk
céljai közt tehát szerepel, hogy pontosan megmérjük a λ(mT )-t, hiszen a mérés független
fizikai feltevéstől, azonban a kapott eredmény összevethető elméleti jóslatokkal.
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2.4. Egy új megközelítés: Lévy-típusú korreláció

A korábban már említett λ(mT ) méréseket úgy végezték, hogy Gauss alakú korrelációs
függvényeket alkalmaztak, de ezt nem teljesen támasztja alá az általunk végzett mérés
eredményei. A Gauss-közelítés statisztikailag nem elfogadható, és emiatt egy precízebb
közelítést alkalmazunk. A táguló közeg megnövekedett szabadút-hosszhoz, anomális dif-
fúzióhoz és Lévy-eloszlás alakú forrásfüggvényhez vezethet [22, 23], amely egy hatvány-
függvényszerű lecsengést mutat. A Lévy-eloszlás a Gauss-eloszlás általánosítása, és az
alábbi Fourier-transzformáció definiálja:

L(α,R, r) =
1

(2π)3

∫
d3qeiqre−

1
2
|qR|α (27)

Az egyenletben szereplő α paramétert Lévy-stabilitási indexnek vagy Lévy-exponensek
hívjuk, és Lévy-skálaparaméternek az R paramétert. Ha α = 2, akkor visszakapjuk a
Gauss-eloszlást, míg ha α = 1 akkor Cauchy-eloszlásra jutunk. Tehát a Lévy típusú for-
rásfüggvényekkel egy általánosabb leírást kapunk, mint a Gauss. Ezáltal tudjuk mérni azt
is, hogy mennyire „nem Gauss” a forrásfüggvény, illetve ez a λ paraméter precízebb méré-
sét is biztosítja. Fontos például látni, hogy a Lévy-eloszlás hatványszerű lecsengést mutat
α < 2 esetén. Ha a forrás mag komponense Lévy alakú lesz, akkor a pár-forrásfüggvény
mag-mag tagja is Lévy alakot vesz fel, mert két azonos Lévy-eloszlás autokorrelációja
szintén Lévy-eloszláshoz vezet, azonos α stabilitási indexszel:

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

A rács QCD számolások [24–26] és egyéb elméleti várakozások nyomán két számunkra
fontos régió van a bariokémiai potenciál (µB) tengelyén. Analitikus vagy „cross-over” fázis-
átalakulást várunk µB kis értékeinél, illetve elsőrendű fázisátalakulást µB nagy értékeinél.
Ez azt sugallja, 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 ma a nehézion-fizika egyik legfontosabb
célja. E cél elérésében sokat segíthet a Lévy-stabilitás index α mért értéke különböző
bariokémiai potenciálon, illetve hőmérsékleteken (T ).

Végállapoti kölcsönhatásokat elhanyagolva, és feltéve, hogy a forrásfüggvény gömb-
szimmetrikus háromdimenziós Lévy-típusú forrás, továbbá a mag-glória modellt figye-
lembe véve, ahogy fentebb is írtam, a következőképpen módosul a korrelációs függvény:

C2(q) = 1 + λ · e−|qR|α , (29)

ahol q = qLCMS. A három illesztési paraméter (α, λ,R) függhet a KT -től, vagy átskálázva
az mT -től.

Az általunk alkalmazott új megközelítés fontos motivációja a Lévy-stabilitás index
mérése, az ugyanis kapcsolatban van az η kritikus exponenssel [27]. A másodrendű fá-
zisátalakulásnál 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) [28], véletlen külső tér 3D Ising modell esetében 0,5±0,05 [29]. A QCD univer-
zalitás osztálya várhatóan azonos a 3D Ising modellel [30,31], így a Lévy forrásból kapott
Lévy-stabilitás index (α) értéket ezzel össze QCD kritikus pont jeleire kaphatunk utalást.
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8. ábra. A QCD fázisdiagram illusztrációja

2.5. A Coulomb-hatás szerepe

Az eddigiek jól működnek semleges pionokra vagy fotonokra, de ezek kísérletileg nagyon
nehezen választhatóak szét a közvetlenül és a bomlásból keletkezettek közül. Emiatt töl-
tött pionok korrelációs függvényeit vizsgáljuk. Mivel az azonos töltésű részecskék taszítják
egymást, ezért ezt úgy fogjuk érzékelni, hogy alacsony relatív impulzusnál kevesebb ré-
szecskét detektálunk. Emiatt figyelembe kell vennünk a Coulomb-kölcsönhatást is. Ez úgy
módosítja a korrelációs függvényt, hogy a Ψ0 síkhullám helyett a Coulomb-potenciállal
vett kétrészecske Schrödinger-egyenlet ΨC megoldását kell vennünk, a következőknek meg-
felelően:

C0(q) =

∫
S(x)|Ψ0(x)|2dx = 1 + |S̃(q)|2 ≈ 1 + λ|S̃core(q)|2, illetve (30)

C(q) =

∫
S(x)|ΨC(x)|2dx, (31)

ahol C0(q) a kölcsönhatásmentes bozonok korrelációs függvénye, míg C(q) az elektromosan
töltötteké (és itt most S-et egyre normáltnak vettük). Ha vesszük ezek hányadosát, akkor
megkapjuk a Coulomb-korrekciót:

KCoulomb(q) =

∫
S|ΨC |2∫
S|Ψ0|2

. (32)

Az előző kifejezés számlálójában szereplő integrált analitikusan nem, numerikusan pedig
nehezen lehet kiszámolni. Ugyanakkor a CMS kísérlet [32] publikációjában megadtak egy
közelítő formulát Cauchy-alakú források esetére. Ez nálunk az α = 1 esetnek felel meg.
Megvizsgáltuk, hogy a fenti integrál hogyan függ az α értékétől, és nagyon gyenge függést
tapasztaltunk, ahogy a 9. is mutatja. Ezért analízisemben az említett közelítő formulát
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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 [32]-ban leírt formulát.

használtam, amely a következőképpen adható meg:

KCoulomb(q) = Gamow(q) ·

(
1 +

πηq R
h̄c

1.26 + q R
h̄c

)
, (33)

ahol Gamow(q) =
2πη(q)

e2πη(q)−1
és η(q) = αQED ·

π

q
, (34)

valamint αQED ≈
1

137
. (35)

A fentiek azonban nem veszik figyelembe a 2.3 fejezetben említett glória szerepét. Ezt
az effektust a Bowler–Sinyukov-módszerrel [33, 34] lehet kezelni. Ezt módszert tesztelve
azt tapasztalták, hogy amikor a glóriát is számba veszik, akkor nagyon alacsony relatív
impulzusnál a korrelációs függvény torzul, de a forrás sugarak nem változnak [35]. A
Bowler–Sinyukov-módszerrel a glóriát is tartalmazó forrásfüggvényre a következőt kapjuk:

C2(q) = 1− λ+ (1 + e−|qR|
α

)λ ·KC(q), (36)

Én ezen egyenletben a K(q) helyére helyettesítettem be a (33) egyenletben található
közelítő formulát.
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3. A Bose–Einstein-korrelációk mérése

3.1. Az analízis részletei

A méréseimet és az analízist az NA61/SHINE által 2011-ben észlelt 150A GeV/c nya-
lábenergiájú (ez tömegközépponti rendszerben 17,6 GeV energiának felel meg) Be+Be
ütközésekben felvett adatokon hajtottam végre. A felvett adatok 2,987 · 106 eseményt
tartalmaznak. A következő részekben a számunkra érdekes adatok kiválogatásáról fogok
beszélni.

3.1.1. Eseményszelekció

Az adatelemzés előtt még ki kell válogatni a megfelelő eseményeket. Megvizsgáltam,
hogy az elsütő szerkezet (trigger) adott-e jelet, azaz történt-e ütközés. Megnéztem, hogy
meghatározható-e a rekonstruált pályák alapján az eseményben az ütközési pont vagy
csomópont (vertex). Vágást alkalmazunk, ha a vertex z irány (lásd a 4. ábra) szerinti
pozíciója nincs -575 és -590 cm között (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 azokat az eseményeket szűri ki, amelyek akkor jönnek,
mikor még a TPC-k nem ürültek ki. Ez az idő körülbelül 5 és 50µs között van, és ilyenkor
nem lehetséges az értelmes adatok felvétele. Ezzel a szűréssel megakadályozzuk az esemé-
nyek felhalmozódását, vagy másképpen megszabadulunk azoktól az eseményektől amelyek
túl gyorsan jöttek az előző eseményhez képest. Végezetül egy centralitás vágást is alkal-
mazunk, 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 nyaláb-
energiát kapjuk meg. Ezek után a PSD energiaeloszlását különböző centralitás értékekre
osztjuk fel, ezt a 10 ábrán láthatjuk. Minden centralitás határhoz jól meghatározott PSD
energia tartozik, ezáltal könnyen kiválasztható a kívánt centralitás.

3.1.2. Pályavágások

Az események szelekciója után a pályavágások következnek. Analízisünk során az a kine-
matikai tartomány fontos, ahol a longitudinális impulzus nulla, ugyanis ezt elsősorban a
transzverz dinamika befolyásolja. Ezert vágást végzünk a rapiditásra is, amit a midrapi-
ditás körül teszünk meg (ennek értéke 2,85).

Egy pálya és a csomópont közötti távolságra x (Bx) és y (By) irányba is végzek szűrést,
x esetében a távolság abszolút értékének kevesebbnek kell lennie, mint 4 cm; y irányban
pedig kevesebbnek, mint 2 cm; a két vágást a 11. ábrán láthatjuk. Figyelembe kell venni
továbbá a TPC detektorokban érzékelt pontok számát is: legalább 30 ilyen pont szükséges
az összes TPC-ből (nPoint), hogy elfogadjuk, és legalább 15 a két VTPC vagy 5 a GTPC
detektorban.

3.1.3. Részecskeazonosítás

Ebben az analízisben csak a dE/dx-en alapuló részecskeazonosítást alkalmazom. 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 Gauss-eloszlást követnek. A pion kiválasztásához a
legnagyobb Gauss-t (a 13. ábrán látható) kellett illeszteni, mivel a pionokból van a legtöbb
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10. ábra. Az ábrán az összes modult felhasználtuk. A jelzett sávok jelzik, a centralitási
intervallumot. Ezeket a PSD-ben a spektátor által szállított energia után határozhatjuk
meg.

ebben a régióban. 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 negatív töltésű részecskéknél a pionra
egy szimmetrikus vágást alkalmaztam, ez annyit jelent, hogy felfelé és lefelé is 3σ-ban
(vagy 3σ±) térhet el, addig pozitív töltésű részecskéknél egy aszimmetrikus vágást hasz-
náltam, ahol felfelé 3σ vagy 3σ+ lefele viszont csak 1,5σ vagy 1,5σ−. Az aszimmetrikus
értékek választása a proton miatt van, mivel elég közel van a pionhoz, ezért 3σ−-val
feltehetőleg már nem csak pionokkal számolnánk.

3.2. Párvágások

Két fontos ellenőrzés hátra van, amelyet még el kell végezni. Egyik, hogy kiszedjük azokat
a pályákat, amelyek összeolvadtak (track merging). A két pálya ilyenkor olyan közel kerül-
hetett egymáshoz, hogy a rekonstruáló algoritmus nem tudta megkülönböztetni azokat, és
egybeolvadtak. A másik azon pályák kiszűrése, amelyek gyakorlatilag egy és ugyanazon
részecskéhez tartoznak, de két külön pályaként vannak rekonstruálva valamilyen oknál
fogva. Ezt hívjuk pályaszétválásnak vagy track splittingnek. Az előbbi szűrést a követke-
zőképpen 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. Ezen kívül a következő szűrést is elvégeztük:
azok a pályák, amiknek az impulzus különbsége nagyon kicsi volt (0,001 GeV/c már an-
nak számít) azokat elvetettük a potenciális pontok segítségével, azaz a bizonyos TPC-ben
mennyi tényleges pont regisztrálódott és mennyi potenciális pont lehet (nPointRatio). E
kettőnek az aránya (tényleges/potenciális) 0,5 és 1,0 között kell, hogy legyen.
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(a) A pályák távolsága a vertextől x irányban.

(b) A pályák távolsága a vertextől y irányban.

11. ábra. A pályák távolsága a vertextől x és y irányban. A piros vonal a vágásokat jelzi.
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12. ábra. A két ábrán az azonosított részecskék (pozitív, illetve negatív töltésű) láthatóak,
illetve a 4 Bethe-Bloch görbe a hozzátartozó részecskéhez. A két szaggatott vonal azt a
régiót jelöli, amelyiket pionnak tekintek.

13. ábra. dE/dx (y) tengely projekciója. Látható a csúcsra illesztett Gauss görbe.
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14. ábra. A(q) és B(q) a qLCMS függvényében. Látható alacsony q (10 − 20 MeV-től 250
MeV-ig) értékeknél a Bose-Einstein effektus.

3.3. Különböző eseménykeverési módszerek

A kétrészecske korrelációs függvény függ a relatív impulzustól (q) és a pár átlagos transz-
verz impulzusától (KT ). Parametrizáljuk a relatív impulzus változót a függvény alakjára,
majd különböző átlagos transzverz impulzus-intervallumokon mérjük meg a korrelációs
függvényt. Ennek segítségével különböző tartományokon figyelhetjük meg az illesztett
függvény paramétereinek KT függését. E korrelációs függvényeket el lehet készíteni kü-
lönböző eseménykeverési módszerekkel. A módszerek hasonlóak, viszont mindegyikben
különböző mértékű a maradék (nem kívánt) korreláció. A korrelációs függvény két pár-
eloszlás hányadosa. Az egyik az úgynevezett aktuális eloszlás (A(q)), itt a pionpárokat
ugyanabból az eseményből választjuk ki. Ebben az eloszlásban különböző akceptanciai,
kinematikai effektusok vannak, amiket ki szeretnénk zárni. A másik, ami a megoldás a
kizárásra, egy olyan eloszlás, ahol a párokat különböző eseményekből szedjük ki, ezt hát-
téreloszlásnak fogjuk hívni és B(q)-val jelöljük. Ezek után a kettő normált hányadosa a
következőképpen néz ki:

C2(q) =
A(q)

B(q)
·
∫ q2
q1
B(q)dq∫ q2

q1
A(q)dq

(37)

ahol [q1, q2] egy olyan tartomány, ahol a kvantumstatisztikus effektusok már nem látszód-
nak a korrelációs függvényben.

Három ilyen eseménykeverési módszert vizsgáltunk meg az analízis során, amelyekből
egyet kiválasztottunk. Ezeket a következőkben fogjuk részletezni. A három módszer le-
gyen ’A’,’B’ és ’C’. Az ’A’ módszer a legelterjedtebb, itt egy előre meghatározott méretű
háttéresemény halmazt (Npool) használunk. Az aktuális esemény pionjait és a halmaz-
ban lévő összes azonos töltésű piont korreláltatjuk. A ’B’ módszer a következő: a hát-
térhalmazból véletlenszerűen kiveszünk annyi piont, amekkora multiplicitású az aktuális
esemény, és korreláltatjuk ezeket az aktuális esemény összes pionjával. Ez a két módszer
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15. ábra. 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.

azonban nem teljesen jó, ugyanis előfordul, főként az ’A’ módszernél, hogy egy háttérhal-
mazban lévő eseményből több piont is korreláltatunk az aktuális esemény pionjaival. Ezt
hivatott kezelni a ’C’ módszer, ahol úgy keverjük a részecskéket, hogy vesszük az aktuá-
lis esemény multiplicitását, és annyi, különböző eseményekből származó háttérrészecskét
választunk ki véletlenszerűen, amekkora a multiplicitás. Itt fontos, hogy az Npool mére-
te nagyobb legyen, mint a lehetséges multiplicitás. A kiválasztott részecske eseményét
ezután megjelöljük, mint használt. Ezeket az eseményeket nem fogjuk felhasználni már
ennél az aktuális eseménynél, ezzel biztosítva azt, hogy minden részecske más esemény-
ből származik. Így a kiválasztott pionok egymással való korreláltatásával kapjuk meg a
háttér eloszlást. A három különböző módszer illusztrációja a 16 ábrán látható. A három
eseménykeverési módszer közül végül az ’A’ és a ’C’ módszer adott értelmes eredménye-

16. ábra. Az ábra a három különböző háttér keverési módszert illusztrálja.
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17. ábra. Példa illesztések a Bose-Einstein-korrelációs függvényekre KT = 284 MeV/c-nél
(π+ + π+) + (π− + π−) összegre. Az ábrán piros vonallal a Coulomb-korrekcióval ellátott
illesztő függvény, azaz a (38) formula, van ábrázolva.

ket számunkra. Végezetül mégis a ’C’ módszernél maradtunk mivel ez elméletileg jobban
megfontolt és biztosan kizár minden maradék korrelációt.

3.4. Illesztés

Az illesztés elvégzéshez a (36.) formulát használtam, kiegészítve egy normalizációs para-
méterrel (N). Így az illesztési függvény:

C2(q) = N ·
(
1− λ+ (1 + e−|qR|

α

)λ ·K(q)
)
. (38)

Az illesztéseket log-likelihood optimalizációval [36] végeztem, ahol a minimalizálandó függ-
vény:

χ2 = 2 ·
∑
i

yi − ni + ni · ln(ni/yi)

ahol ni az i. bin értéke és yi az i. bin megjósolt értéke az illesztés alapján. Az illesztés
jóságát egy másik módszerrel határoztam meg, a hagyományos χ2 számolással két inter-
vallumon is. Egyik a teljes intervallum, a másik egy csúcs intervallum, ez látható is a 17.
ábrán is. Ezzel a módszerrel nagy pontossággal ki lehet nyerni a fizikai forrás paramé-
tereit. A mérésem során a teljes adatkészletet felhasználtam. Az analízist és a mérést
elvégeztem negatív hadron párokra. Ugyanezt pozitív és negatív pion párokra is meg-
mértem, de az alacsony statisztika miatt az összegüket kellett vennem. Az összes mérés
során 4 darab KT tartományt használtam. Az utóbbit két külön centralitás osztályban
vizsgáltam, de erre részletesebben kitérek az eredmények résznél.
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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 statisz-
tikus hibáit a ROOT programcsomag Minos algoritmusa számolta. Egy ilyen illesztés
látható a 17. ábrán.

3.5. Szisztematikus bizonytalanságok

Figyelembe kell vennünk, hogy az illesztésekből meghatározott fizikai paraméterek értéke
függ a különböző kísérleti beállításoktól, mint például részecskeazonosítás, pályavágások,
illesztési határok, illetve attól is, hogy mekkora méretűre vesszük a q bint. Mindezekből
összesen 8 szisztematikus forrást különítek el.

Jelölje P az illesztési paramétereket (α, λ,R). Az alapbeállítást, azaz 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
binben az alapbeállítástól való lefele (δP−)és felfele (δP+) történő eltérésből számolható:

δP+(i) =

√√√√∑
n

1

N j+
n

∑
jεJ+

n

(P j
n(i)− P 0(i))2 (39)

δP−(i) =

√√√√∑
n

1

N j−
n

∑
jεJ−

n

(P j
n(i)− P 0(i))2 (40)

ahol J+
n azon j értékek halmaza, ahol P j

n(i) > P 0(i), és P j
n(i) < P 0(i). N j+

n és N j−
n a meg-

felelő 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.

Mindezek mellett megvizsgáltunk más szisztematikus bizonytalanság forrásokat. Ilyen
volt például, egy másik, hasonló Coulomb-korrekció formulája (ezzel az eredmények hibán
belül ugyanazok voltak), a PSD modulok számának változtatása (aminek szintén elég kicsi
hatása volt a paraméterek értékeire). Egy további elhanyagolható hibaforrás az illesztés
felső határának változtatása.

4. Eredmények

4.1. Eredmények és lehetséges interpretációk

Az előzőekben leírtak alapján négy KT intervallumban megmértem a Bose–Einstein-
korrelációs függvényeket 150A GeV/c energián negatív hadron párokra. Az ebből kapott
eredményeimet az NA61/SHINE együttműködés saját nyilvános eredményének elfogadta,
ezért ezeket több konferencián is bemutathattam, illetve a konferenciakötetben publikciót
irhattam belőle a [37,38]. Ezenfelül elvégeztem a mérést külön negatív, külön pozitív pi-
on párokra közepes centralitáson, illetve pozitív és negatív párok kombinációira is 0-20%
centralitáson. Minden esetben 4 darab átlagos transzverz impulzus bint használtam, 0
MeV/c-től 600 MeV/c-ig. A 4 paraméterrel végeztem az illesztést: 3 fizikai (α, λ,R), és
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n hibaforrás neve beállítások (alap, szoros, laza)
0 nPoint legalább 30 pont, 40 pont, 10 pont
1 nPointRatio 0,5-1,0, 0,7-1,0, 0,4-1,2
2 VTPC-ben a pontok legalább 15 pont, 30 pont, 10 pont
3 GTPC-ben a pontok legalább 5 pont, 5 pont, 6 pont

4 Bx

By

legyen kisebb, mint 4 cm, 0,8 cm, 6 cm
4 cm, 0,8 cm, 5 cm

5 q bin szélesség 2 beállítás: 7 MeV/c, 3,5 MeV/c
6 Illesztési határok változó értékek, mert KT függőek

7 PID vágás 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.

1 normálási paraméter. A következő részekben a fizikai paraméterek átlagos transzverz
tömeg (mT ) függését nézem meg, és azok lehetséges interpretációját tárgyalom.

4.1.1. Az illesztett paraméterek mT függése

A hadronpárok analízisében kapott fizikai paraméterek átlagos transzverz tömeg függé-
se a 18-20. ábrákon látható. A Lévy-skálaparaméter (R) csökkenő trendet mutat, amelyet
a transzverz folyással magyarázhatunk [20, 39]. Ezt egyszerű nemrelativsztikus hidrodi-
namikai számítások alapján is megérthetjük, ezekből ugyanis

1

R2
HBT

=
1

R2
geom

+ u2
T ·

mT

T0

, (41)

ahol u2
T az átlagos transzverz tágulás, illetve T0 a kifagyási (hadronizációs) hőmérséklet.

A 19. ábrán látható, hogy λ értéke jelentősen kisebb, mint 1. Ennek különböző
okai lehetnek, például, hogy alacsony mT -nél a pionok jelentős része hosszú élettartamú
rezonanciákból keletkezik, illetve a csökkenést okozhatta még a részecske szennyeződés,
ami a részecskeazonosítás hiánya miatt lép fel. A korrelációs függvény erőssége nagy-
jából konstans. Fontos megjegyezni, hogy a λ paraméternek korábban látott alacsony
transzverz tömeges csökkenése [40] nem látható sem a mi analízisünkben, sem régebbi
mérésekben [41,42]. Ez egy érdekes jelenség, viszont jelen statisztikával nem tudtuk rész-
letesebb vizsgálatot végezni, a jövőben argon-szkandium adatokon viszont lehetőségünk
lesz ennek jobban utánajárni.

A már említett hidrodinamikai számolások nyomán arra következtethetünk, hogy a
forrás Gauss alakú, viszont az általunk mért α értékek azt mutatják, hogy mind a negatív
hadronok, mind a töltött pionok forrása Lévy-eloszlást követ. Ezek tehát azt jelenthetik,
hogy van újraszóródás, illetve anomális diffúzió is. Ha forrás Gauss lenne, akkor ezek
nem jelennének meg és α = 2 lenne. Azt, hogy tényleges anomális diffúzió van, úgy lehet
majd megvizsgálni, hogy összehasonlítjuk a kaon, pion és proton Lévy-forráseloszlásait,
és megnézzük, hogy α értékei növekvő trendet követnek-e [39].

4.2. További eredmények

A következőkben négy eredmény összehasonlítását fogom bemutatni. Ebből az egyik a
már bemutatott, h−h− mérés. Kettő a h−h− centralitásával megegyező centralitású (20-
47%) negatív, és pozitív pion párokból készült mérés, illetve az utolsó, egy centrálisabb
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18. ábra. Illesztési paraméter R az átlagos transzverz tömeg (mT ) függvényében. A
szisztematikus bizonytalanságot rózsaszín téglalapok, a statisztikus hibát a fekete vonalak
jelzik.

19. ábra. Illesztési paraméter λ az átlagos transzverz tömeg (mT ) függvényében. A
szisztematikus bizonytalanságot rózsaszín téglalapok, a statisztikus hibát a fekete vonalak
jelzik.
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20. ábra. Illesztési paraméter α az átlagos transzverz tömeg (mT ) függvényében. A
szisztematikus bizonytalanságot rózsaszín téglalapok, a statisztikus hibát a fekete vonalak
jelzik.
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21. ábra. Illesztési paraméter R a különböző párokkal, különböző centralitáson 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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22. ábra. Illesztési paraméter λ a különböző párokkal, különböző centralitáson az átla-
gos 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 α a különböző párokkal, különböző centralitáson 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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(0-20%) mérés, ahol a negatív és pozitív pionpárok összesítéséből kapott eredményeket
mutatom be. A 21. ábrán az eddig elfogadott, illetve folyamatban lévő méréseimből kapott
Lévy-skálaparaméter transzverz tömeg függését láthatjuk. Észrevehető, hogy a negatív
hadron párokkal készített mérési eredmények összeesnek az újabb eredményekkel. Láthat-
juk ugyanazt a csökkenő trendet, ami transzverz folyásra utal. A 22. ábrán megfigyelhető
az eddigi eredményeimből kapott λ paraméter az mT függvényében. A kapott eredmények
hibán belül megegyeznek a jóváhagyott h−h− értékekkel. A kis mT értékeknél továbbra
sincs jelen λ csökkenése, viszont az azonosított részecskéknél nőtt λ értéke, ennek oka
lehet a lecsökkent részecske szennyeződés is például. Ha megnézzük a 23. ábrát, láthat-
juk, hogy az újabb eredményeim összeesnek a már elfogadott h−h− mérésből kapottakkal.
Fontos észrevenni, hogy mindkét korábbi ábrán láthattuk, hogy az utolsó mT binben R és
λ értéke jelentősen eltér a többitől. A 23. ábrát jobban megvizsgálva azt találjuk, hogy ha
α értéke lecsökken, akkor mind R mind pedig λ értéke megnő, ennek oka a paraméterek
közötti jelentős korreláció.

5. Összefoglalás
A dolgozatban a CERN-i Szuper Protonszinkrotron egyik kísérlete, az NA61/SHINE által
felvet 150A GeV/c nyalábenergiájú (azaz 17.6 GeV tömegközépponti energiájú) adatokkal
Be+Be ütközésekben mért adatokon mért Lévy-típusú két-pion Bose–Einstein-korrelációs
függvényeket mutattam be. Ezeket a méréseket különböző párokra, különböző centralitá-
son végeztem el. Nagyjából 3 millió 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 tömeg intervallum esetén, amelyek 0
MeV/c-től 600 MeV/c-ig tartanak.

Az eredményeim alapján arra következtettem, hogy a forrásfüggvény nem Gauss ala-
kú, hanem annak egy általánosításával, a Lévy-eloszlással tudjuk jól leírni. Munkám
során figyelembe vettem a töltött részecskék között létrejövő Coulomb-kölcsönhatást is.
A Lévy-alakú korrelációs függvények megfelelőnek bizonyultak, tehát meghatároztam a
Lévy-forrásparaméterek mT függését. Az eredmények alapján azt találtam, hogy α 1 és
1,4 között van, tehát láthatjuk, hogy távol vagyunk a Gauss közelítés érvényességi tarto-
mányától, ugyanakkor messze vannak az értékek a QCD kritikus pontnál feltételezett 0,5
értéktől is.

Méréseimet más párokkal (π−π−, π+π+, illetve π−π− + π+π+), és más centralitáson
(0-20% és 20-47%) is elvégeztem. A mérések során azt találtam, hogy hasonlóak az ered-
mények a korábbi negatív hadron párok esetén kapottakhoz. Az utolsó transzverz tömeg
tartományban viszont a Lévy-stabilitási index (α) értéke lecsökken, emiatt a másik két
fizikai paraméter (λ és R) értéke megnő, ezen jelenség vizsgálata jelenleg is zajlik. Az α
paraméter értékei alapján azt mondhatjuk, hogy a Lévy-alakú eloszlás leírja a korrelációs
függvényt.

A dolgozatomban leírt módszerek bemutatják, hogy a Lévy-exponense mérhető nagy-
energiás nehézion-ütközésekben. Az erősen kölcsönható anyag kritikus pontját nem ezen
ütközésekben kell keresni, de a közeljövőben más rendszereken is elvégzem a mérést. A
következő lépés az argon-szkandium ütközések elemzése lesz, ahol jóval nagyobb mintával
dolgozhatunk majd.
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