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1. Bevezet®
1.1. Nagyenergiás magzika
A nagyenergiás magzika feladata többek között az ®srobbanás utáni milliomod másodpercekben tapasztalható világ tulajdonságainak vizsgálata. Abban az id®ben még csak elemi és közvetít® részecskék léteztek, például kvarkok és köztük az er®s kölcsönhatást közvetít® gluonok. Az el®bbi két részecskét és velük együtt az er®s kölcsönhatást is leíró elmélet a kvantumszíndinamika (QCD), mely például megmagyarázza, hogy szabad kvarkokat miért
nem tudunk meggyelni a természetben. Ennek oka a kvarkbezárás jelensége, mely azt jelenti, hogy hiába próbálunk eltávolítani egymástól két er®sen kölcsönható kvarkot, vagyis közlünk velük energiát, egy adott távolságon
(energián) túl az energiamegmaradásnak megfelel®en az er®s kölcsönhatást
közvetít® gluonból létrejön még egy pár kvark, így két pár kvarkot kapunk.
Az er®sen kölcsönható részecskék színtöltéssel jellemezhet®ek és a gluonok
színtöltéssel közvetítik az er®s kölcsönhatást. A színtöltésnek abban is fontos
szerepe van, mikor a kvarkok összetett részecskéket alkotnak. Egy kvarkból
és antikvarkból (a kvark antirészecskéje) álló részecskét mezonnak, három
(anti)kvarkból álló részecskét (anti)barionnak hívunk. El®bbire példa a pion
és a kaon, utóbbira a proton. A mezonokat és a barionokat összefoglaló néven
hadronoknak hívjuk. Ami viszont fontos, hogy csak olyan hadron létezhet,
melyben a kvarkok színtöltésének összege semleges, töltésük pedig az elemi
töltés egész számú többszöröse. A QCD által leírt másik fontos tulajdonság
az aszimptotikus szabadság. Ez azt jelenti, hogy elég nagy energián az er®s
kölcsönhatást jellemz® csatolási állandó annyira lecsökken, hogy a kvarkok és
a gluonok nem lesznek többé hadronokba zárva és olyan halmazállapotba
kerülnek, melyet kvark-gluon plazmának (QGP) neveztek el. A QGP fázisdiagramja az 1. ábrán látható. Ahhoz, hogy ezt az anyagot el®állítsuk és
meggyeljük, extrém nagy h®mérsékletet és nyomást (energias¶r¶séget) kell
létrehoznunk nagyon kis helyen. Ezt manapság csak részecskegyorsítókban
tudjuk elérni úgy, hogy például ultrarelativisztikus sebesség¶ atommagokat
ütköztetünk össze. Az ütközés során a protonok és neutronok, vagy összefoglaló nevükön nukleonok megolvadnak, majd a nagy nyomás szétveti az
anyagot, amely elkezd tágulni és h¶lni és a fázisátalakulások során már ismert hadronok keletkeznek. Ezek tulajdonságait már az utóbbi évtizedekben
kimérték, így az ütközés köré felépített detektorrendszerek segítségével a keletkezett hadronok tulajdonságaiból maga az ütközés is tanulmányozható. A
detektorok segítségével például ki tudják mérni a részecskék sebességét, töltését, leadott energiáját és ebb®l ki tudják számolni az impulzusát, energiáját, tömegét, stb. A világon többek között a következ® két részecskegyorsító
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komplexum jár élen a kvark-gluon plazma kutatásában: a brookhaveni RHIC
(Relativisztikus Nehézion Ütköztet®) és a CERN LHC (Nagy Hadronütköztet®).

1. ábra. A maganyag fázisdiagramja. A kritikus ponttól jobbra futó görbe mentén els®rend¶ fázisátalakulással alakulnak át a hadronok kvark-gluon
plazmává. A kritikus ponttól balra folytonos fázisátalakulás megy végbe. A
kritikus pontban pedig másodrend¶ fázisátalakulás történik. A RHIC-ben
és az LHC-ben ezt a tartományt kutatják. Jelenlegi célok között szerepel a
kritikus pont meghatározása.

1.2. A QGP keletkezése
Az ütközések után keletkezett anyag 1 fm/c (körülbelül
lizálódik. Robbanásszer¶ tágulás során 10 fm/c

10−23

s) alatt terma12
alatt leh¶l körülbelül 2·10

K-re, azaz körülbelül 170 MeV-ra és ezen a h®mérsékleten megy végbe a
hadronizáció. Arany atommagok ütköztetése során új jelenséget fedeztek fel,
mely a kialakult újfajta anyag tulajdonságából fakad. Arany atommagok ütközésének lefolyásáról látható egy szemléletes ábra a 2. ábrán. Ütközések
leírásában fontos mennyiség az impakt paraméter, mely azt mondja meg,
hogy mekkora az ütköz® atommagok mozgási irányukra mer®leges távolsága.
Amikor az impakt paraméternek kicsi az értéke, vagyis amikor a magok a
legjobban átfednek, akkor nevezzük az ütközést centrálisnak, amikor pedig
az értéke kicsi, vagyis épphogy érintkeznek, akkor pedig periférikusnak.
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2. ábra. Arany-arany ütközés vázlatos térid®beli lefolyása. Az ábrán a két
◦
vastagabb, 45 -os vonal jelöli a fénysebesség határát. Az ütközés után egy
kis id®vel már létrejön a QGP, ekkor még csak a nem er®sen kölcsönható
részecskék jutnak ki bel®le (fotonok, leptonok, neutrínók) közel fénysebességgel. Ezután végbemegy a hadronizáció és létrejönnek a hadronok is, melyeket
detektorokkal érzékelünk.
Az el®z®ek alapján tehát adott impakt paraméter meghatározza az ütközésben résztvev® nukleonok, illetve a bináris ütközések számát. A bináris ütközés azt jelenti, hogy egy nukleon egy másik nukleonnal ütközik össze. Ebb®l
kifolyólag az arany-arany ütközésekb®l keletkez® részecskék száma arányos a
nukleon-nukleon (kísérletileg csak proton-proton) ütközésekb®l keletkez® részecskék száma szorozva a bináris ütközések számával. Kölcsönhatásmentes
esetben pedig azt várjuk, hogy a két mennyiség megegyezik. Az el®z®ek alapján hasznos deniálni a magmódosulási faktort, mely az el®z® két mennyiség
hányadosa:

RAA =

hAu+Au
hbináris

részecskeszámi

ütközések számaihp+p részecskeszámi

(1)

A RHIC PHENIX kísérletében sokkal kevesebb hadron keletkezett, mint
azt p+p ütközések alapján várták, vagyis nagyenergiás (több GeV/c impulzusú) részecskékre

RAA < 1

volt. A jelenséget jet-elnyomásnak (jet-quenching)

nevezték el, mert a mérésekben csak kevés nagyenergiás részecskenyalábot
(jetet) találtak. Viszont fotonokból annyi keletkezett, amennyit vártak, vagyis ebb®l arra következtettek, hogy a jet-elnyomás jelensége csak színtöltéssel
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rendelkez® részecskékre vonatkozik. Arra gondoltak a kutatók, hogy az ütközés során olyan színes anyag jön létre, amely elnyeli a színes részecskék
energiáját és lefékezi ®ket. Az elmélet bizonyítására elvégeztek több ellenpróbát: d+Au és periférikus Au+Au ütközéseket vizsgáltak meg. Erre látható
egy példa a 3. ábrán. Azért ilyen ütközéseket vizsgáltak, mert ekkor a keletkez® anyag kis méret¶ lesz és a fenti jelenség nem gyelhet® meg. A kísérletek
bizonyították is ezt az elméletet [5, 7]. Ezek után arra is rájöttek, hogy az ütközési energia csökkentésével is elt¶nik a jelenség, úgyhogy a jöv®ben többek
között arra is koncentrálnak a kutatók, hogy megtalálják a kritikus ütközési
energiát.

3. ábra. Arany-arany ütközésekben a módosulási faktor a centralitás függvényében. Láthatóan periférikus ütközésekben a pionok és a fotonok magmódosulási faktora is körülbelül ugyanakkora egy körüli érték. A centralitás
növelésével egyre kevesebb lesz a pionok magmódosulási faktora, míg a fotonoké ugyanakkora marad. A legcentrálisabb esetben a pionok magmódosulási
faktora negyede lesz a fotonokénak. Mivel a foton csak elektromágnesesen,
a pion pedig er®sen is kölcsönhat, ezért a csökkenés csak úgy jöhet létre,
ha valami er®sen kölcsönható anyag elnyeli a pionokat. Ez az ábra az egyik
leger®sebb bizonyítéka annak, hogy az ütközések során er®sen kölcsönható
anyag jön létre.

1.3. A QGP, mint tökéletes folyadék
Periférikus ütközések során észrevették, hogy nyalábirányra mer®legesen elnyújtott közeg keletkezik, melyet elég jól lehet közelíteni egy ellipszoiddal.
Felfedezték, hogy ez az alak kihat a hadronok impulzuseloszlására is és a
részecskék azimutszög szerinti eloszlása aszimmetrikus. Ennek bebizonyítá-
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sára vizsgálták a részecskék transzverz impulzusának azimutszög (φ) szerinti
Fourier-sorát:

N (pt , φ) = N (pt )

X

(1 + vn cos(nφ))

Az összegb®l kiesnek a szinuszos tagok és a páratlan
biek az

x−z

síkra (φ

= 0),

utóbbiak az

(2)

n együtthatók; el®b-

y − z (φ = π/2)

síkra való tükrözési

szimmetria miatt. Jelenlegi szempontok alapján a legfontosabb együttható
a

v2 .

Ez jellemzi a gömbszimmetriától való eltérést (elliptikus aszimmetria).

Elméleti megfontolások alapján azt találták, hogyha az ütközésekb®l keletkez® anyag gázszer¶ viselkedést mutat, akkor
nyagolható, ha pedig folyadékszer¶t, akkor

v2

v2

értéke kicsi vagy el is ha-

értéke nem elhanyagolható. A

kísérletek az utóbbit bizonyították [8], mivel a közegb®l keletkez® fotonok
és nehéz kvarkok is ezt az ellipszoidális szimmetriát követik. Kés®bb azt is
észrevették, hogy bizonyos esetekben az

n>2

együtthatók is fontos infor-

mációval szolgálhatnak a közegr®l. Például azt gondolták, hogy a közeg bels®
súrlódása eltünteti a

v4

kvadrupól aszimmetriát, de épp az derült ki a kísér-

letekb®l, hogy ez sem elhanyagolható [6]. Ebb®l azt a következtetést vonták
le, hogy a keletkez® anyag kinematikai viszkozitása nagyon kicsi, közel van
az elméleti minimumhoz.

1.4. Kvark szabadsági fokok
Az elliptikus aszimmetria (v2 ) impulzusfüggése skálázási viselkedést mutat.
Els® ránézésre a mezonok és a hadronok különböz® skálázási viselkedést mutatnak. Azonban ha a v2-t a transzverz kinetikus energia függvényében ábrázoljuk, majd visszaskálázunk minden egyes hadront az azt alkotó kvarkok
számával, akkor egyetlen görbét kapunk eredményül. Ez is azt bizonyítja,
hogy egy közegb®l jöttek létre. A 4. ábra erre egy szemléletes példát ad. Az
el®z®ek alapján feltételezhet®, hogyha a QGP-t folyadékként képzeljük el,
akkor megjelennek a kvark szabadsági fokok. Ebben az esetben ellen®rizni
kell, hogy elég magas volt-e ehhez a h®mérséklete a folyadéknak. Ezt a direkt fotonok vizsgálatával tehetjük meg, melyek a közeg tágulása és h¶lése
során keletkeznek termikus módon és pont emiatt fognak nekünk információval szolgálni a h®mérsékletr®l. Kihívást jelentenek a kés®bb a hadronokból
keletkez® fotonok, de ezt sikerült a PHENIX kísérletben kiküszöbölni a következ® eredményekkel: A közeg h¶lése során az átlagh®mérséklet legalább
12
12
2,6·10
K, a kezdeti h®mérséklet legalább 4·10
K. Ehhez fontos tudni, hogy
12
a hadronok megolvasztásához szükséges elméleti h®mérséklet 2·10
K, és ezt
el is éri a közeg. Ez azt jelenti, hogy a kvark szabadsági fokok valóban megjelenhetnek.
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4. ábra. Az els® képen a hadronok szögeloszlásának elliptikus aszimmetriáját
ábrázolták a transzverz síkban vett mozgási energia függvényében. A második
képen ugyanez látható, csak ott még leosztották ezeket a mennyiségeket az
adott hadront alkotó kvarkok számával. A jobboldali kép legfontosabb eredménye, hogy az összes hadron görbéje egybeesik. Ezzel bizonyítékot nyert,
hogy a különböz® hadronok ugyanolyan elemi részekb®l, kvarkokból állnak
össze és ugyanabból az anyagból jönnek létre.

2. Meggyelhet® mennyiségek és eloszlásaik
2.1. Bevezetés
Dolgozatom témáját tekintve összefoglaló jelleg¶, célja nem új dolgok felfedezése, hanem a nagyenergiás zika legfontosabb mennyiségei és mérési
technikájuk megismerése, korábbi eredményeinek ellen®rzése, összehasonlítása programok, szimulációk segítségével. A szakdolgozatomban a következ® témákkal foglalkoztam: tömeg-, transzverz tömeg- és pszeudorapiditás-eloszlás,
elliptikus folyás, jetkeresés, pionpárok korrelációja. Emellett arról is írok,
hogy milyen szimulációkat, programokat használtam. A témáim részleteit,
eredményeit a 3. részben fejtem ki.

2.2. Tömegeloszlás
A részecskék tömegeloszlásának meghatározása nem nehéz feladat, viszont
már ebb®l is következtetni lehet a hadronok megolvasztásához szükséges h®mérsékletre. Ezt a h®mérsékletet nevezik kifagyási h®mérsékletnek. A [20]
cikkben látható, hogy a hadronikus állapotok száma a tömeggel aszimptotikusan n® egy hatvány- és egy exponenciális függvény szorzataként. A va-
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lóságban, ha növeljük a tömeget, elérünk egy olyan ponthoz, ahol megjelenik egy vagy több új hadronikus állapot és itt ugrást tapasztalunk mely a
fent leírt függvényértékig ugrik. Ezáltal a hadronikus állapotok lépcs®zetesen tölt®dnek fel. Az exponenciálisban szerepl® mennyiség (T0 ) a kifagyási
h®mérséklet. Ezt korábban egy olyan maximális h®mérsékletnek tekintették,
amelyet a hadronikus anyag h®mérséklete nem haladhat meg. Aztán felfedezték, hogy ennél a tartománynál megy végbe a kvark-gluon fázisátmenet. Ha
a [20] cikkben hadronikus állapotok helyett például ütközésekben keletkezett
részecskék tömegeloszlását vizsgáljuk, akkor a cikkbeli függvény inverzét
használhatjuk, vagyis a következ® függvényt:
m

− T0

N (m0 ) = Ae
ahol

N

a részecskeszám,

A

konstans,

m0

0

a részecske nyugalmi tömege,

(3)

T0

a kifagyási h®mérséklet. A fent leírt lépcs®zetes viselkedés gyelhet® meg
ennél a függvénynél is; a pionok vannak a lépcs® tetején, aztán jönnek lépcs®zetesen csökkenve a kaonok, protonok, stb. Az eredményeknél a kifagyási
h®mérsékletet határoztam meg.

2.3. Pszeudorapiditás-eloszlás
El®ször tisztázom, hogy mi is az a pszeudorapiditás. Deniáló képlete:



θ
1 p + pz
= − ln tanh
η = ln
2 p − pz
2

(4)

p
pt = p2x + p2y a transzverz impulzus és px , py , pz rendre az impulzus
x, y , z irányú komponense, θ a nyalábiránytól (z -tengely) az x − y sík felé
◦
◦
mért szög. η = 0 esetén θ = 90 , η = ∞ esetén pedig θ = 0 . Vagyis ha egy
részecskének adott a pszeudorapiditása és a φ = py /px azimutszöge, akkor
ahol

már meg lehet mondani, hogy merre ment a részecske. A pszeudorapiditáseloszlások hasznosak a kutatók számára, mivel ezek szolgálnak információval a részecskék mérhet® mennyiségeinek tulajdonságairól a nyalábirány és
a transzverz sík között. Tipikus pszeudorapiditás-eloszlást láthatunk az 5.
ábrán különböz® centralitások esetén, mely a [11] cikkb®l származik. Nyilvánvalóan minél centrálisabb egy esemény, annál több részecske keletkezik,
ezért centrálisabb események pszeudorapiditás-eloszlásánál több az egy binre
es® részecskeszám is. Emellett az is látható, hogy centralitástól függetlenül a
körülbelül

−1,5 < η <

1,5 intervallumban a részecskeszám állandó, majd ez-

után elkezd csökkenni. Vagyis több részecske keletkezik nyalábirányra mer®legesen, mint nyalábirányban. A centralitás lényegében csak annyit változtat,
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hogy több nukleon ütközik és emiatt több részecske keletkezik, az arányok
viszont nem változnak.

5. ábra. 200 GeV-os arany-arany ütközésb®l származó részecskék pszeudorapiditás eloszlása, 0−5%, 5−10%, 10−20%, 20−30%, 30−40%, 40−50% centralitásnál.
Itt érdemes továbbmenni a 6. ábrára, mely a [11] cikkb®l származik. Ez a
kép azért érdekes, mert arról árulkodik, hogy különböz® nyalábiránytól vett
távolságok esetén mennyivel több részecske keletkezett és hogy a keletkezés centralitásfügg®-e. A képen a keletkezett töltött részecskék per
értékét (dNch /dη/(Npart /2)) ábrázolták
pszeudorapiditás értékeknél.

η=

Npart

függvényében,

η =

Npart /2

0, 3, 4,5

4,5-nél, vagyis a leginkább el®reszóródó ré-

szecskék esetében centralitástól függetlenül ugyanannyi keletkezik, körülbelül
egy értékben.
kezik.

η=

η = 3-nál ugyanez a helyzet, de körülbelül 2,5-szer annyi kelet-

0-nál már látható egy enyhe emelkedés, ahogy egyre centrálisabb

eseményeket nézünk. Vagyis centrálisabb eseményeknél a nyalábirányra mer®legesen egy kicsivel több részecske keletkezik. A 3.3. résznél ezt az ábrát
hasonlítom össze egy saját ábrával, melyet szimulációval készítettem.
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6. ábra. Adott

η

esetén a

dNch /dη/(Npart /2)

értékek ábrázolva

Npart

függvé-

nyében.

2.4. Transzverz tömeg-eloszlás
Nehézion ütközések egyik fontos mérhet® mennyisége a transzverz impulzus
és tömeg, mivel ezek a keletkez® részecskék transzverz síkba érkez® energiájáról árulkodnak. A transzverz tömeget a következ® képlettel deniálják:

mt =

q

p2t + m20

(5)

A különféle transzverz tömeg-eloszlások pedig a különféle mennyiségek
tulajdonságairól adnak számot a transzverz síkba érkez® energiaeloszlás függvényében. Erre példa a 7. vagy a 13. ábra [10].
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π ± , K ± , proton és
0−5%, 40−50%, 60−92% centralitás

7. ábra. 200 GeV-os arany-arany ütközésb®l származó
antiproton transzverz tömeg eloszlásai,
esetén.
A 7. ábra, mely a [10] cikkb®l származik, egy

mt − m0

eloszlást mutat

különböz® centralitások esetén. Azért is érdemes ezeket az eloszlásokat vizsgálni, mert ezekb®l meg lehet határozni a kifagyási h®mérsékletet. Ehhez a
−mt /Teff
következ® függvényt illesztették az adatpontokra: e
m −m0
d2 N
A
− t
=
e Teff
2πmt dmt dy
2πTeff (Teff + m0 )
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(6)

ahol

y

a rapiditás. Innen véve a

Teff

paramétereket, különböz® részecskék tö-

megének függvényében ábrázolva egyenest ad, melyre a következ® függvényt
érdemes illeszteni [10, 16]:

Teff = T0 + m0 hu2t i
ahol

T0

a kifagyási h®mérséklet,

hu2t i

(7)

az átlagos transzverz áramlás er®sségé-

nek mértéke. Az várható el végeredményben, hogy a kifagyási h®mérséklet
ugyanakkora, bármilyen centralitású eseményb®l határozzuk is meg. Természetesen az egyenes is csak azért jön létre, mivel a tömegpontok azokhoz a
részecskékhez (π , K, p) tartoznak, amelyek a QGP-b®l kifagytak. Én is hasonló módszerrel határoztam meg a kifagyási h®mérsékletet és az eredményeknél
össze is hasonlítom a [10] cikk eredményével.

2.5. Jet energiaeloszlás
A jetek nagyenergiás részecskezáporok. Vizsgálatukkal sok fontos információt tudhatunk meg az anyagról, amelyb®l keletkeztek. Erre példa az 1.2
részben említett jet-quenching jelensége [5], de több új részecskét is többek
között jetek vizsgálatával fedeztek fel [1, 3]. Némely esetben a jetek megtalálása egyszer¶ feladat, de a legtöbb esetben a kisenergiás részecskék háttere
miatt nehézkes. Amikor egy nagyenergiás hadron kijut az er®sen kölcsönható anyagból hadronikus (és elektromágneses) záport fog kelteni, melynek
energialeadását az erre a célra kialakított kaloriméterekben lehet kimérni. A
zápornak kúp alakja van és sok kisenergiás részecskéb®l áll. Egy jetkeres® algoritmus lényegében a zápor elemeit adja össze és így el®állítja a jetet. Az
el®bbiek miatt nagyon fontosak az energiaeloszlások tulajdonságainak vizsgálatában a jetkeres® algoritmusok [2,13]. Az elterjedt jetkeres® algoritmusok
alapja a következ® távolságok deniálása:

∆ij = (ηi − ηj )2 + (φi − φj )2
ahol

ηi , φi

rendre az

i.

(8)

részecske vagy pszeudojet pszeudorapiditása és azi-

mutszöge.

2p
2p
dij = min(kt,i
, kt,j
)
ahol

kt,i

az

i.

∆ij
R2

részecske vagy pszeudojet transzverz impulzusa,

részecske vagy pszeudojet távolsága (i

dij

az

i.

és

j.

6= j ).

2p
diB = kt,i
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(9)

(10)

ahol

diB

az

i.

részecske vagy pszeudojet nyalábtól (beam) vett távolsága.

Az ilyen algoritmusok menete a következ®: El®ször az eseményben az összes
részecskére meghatározzuk a fenti távolságokat. Majd megnézzük, hogy

diB

közül melyik a kisebb. Ha

dij

és

dij < diB , akkor az i. és j . részecskét egyesítjük
dij > diB

egy új pszeudojetben és töröljük a listából a régi részecskéket, ha
minden

j

esetén, akkor az

i.

részecskét jetként azonosítjuk és kivesszük a

részecskék listájából. Végül elölr®l kezd®dik a ciklus a fenti távolságok új-

p paraméter különböz®
értékei más algoritmust deniálnak. p = 1 esetén kt -algoritmusnak, p = 0
esetén Cambridge/Aachen algoritmusnak, p = −1 estén pedig anti-kt algoraszámolásával. A (9), (10) távolságokban szerepl®

ritmusnak hívják [13]. Mindegyik algoritmust különféle tulajdonságaik miatt
más és más esetben használják. A (9) egyenletben szerepl®
fontos szerepet játszik az algoritmusban.

R

R

paraméter is

azzal a távolsággal arányos ame-

lyen belül egy jet az összes kisenergiás részecskét magába olvasztja. Így a
jetek számára egy hatótávolságot lehet deniálni. Szakdolgozatomban anti-

kt

jetkeres® algoritmust használtam, melyr®l részletesebben a 3.5. résznél

írok.

2.6. Elliptikus folyás
A bevezet®ben már volt róla szó, hogy miért is fontos a

v2

meghatározása a

kísérletekben, de a 21. században eddig megjelent témába vágó cikkek száma

v2 kutatásának, hogy transzverz
egy jó lehet®ség, ha v2 -t pt függ-

is alátámasztja ezt [7,8,15,16]. Fontos része a
síkban vizsgálják a

v2

tulajdonságait. Erre

vényében ábrázolva elemzik [7, 8, 15]. A

v2

meghatározásához szükség van az

eseménysík beforgatására a laborrendszer koordinátarendszerébe. Ezt a koordinátarendszert a nyalábirány, az erre mer®legesen mért pszeudorapiditás (η )
és az azimutális szög (φ) deniálja. Amikor két atommag összeütközik, akkor
a nyalábirányból nézve a két atommag sebességvektora által kirajzolt síkja
deniálja az eseménysíkot, err®l lehet látni egy példát a 8. ábrán. Azonban
ez ütközésenként valamekkora szöggel el van forogva a labor koordinátarendszerhez képest. Az eseménysík szögének (Ψ2 ) meghatározására több módszer
is rendelkezésre áll, én ezek közül egyr®l teszek említést.

14

8. ábra. Két atommag vázlatos ütközése és az általuk deniált eseménysík.

Az említett módszer szerint [8], egy eseményen belül kiszámoljuk az összes
részecskére

sin(2φ)-t

és

cos(2φ)-t,

ahol

φ

a részecskék azimutszöge, ekkor

a következ® egyenlet szerint minden esemény eseménysíkját ezzel a szöggel
eltolva labor koordinátarendszerb®l vizsgálódhatunk tovább.

Ψ2 =
ahol

hsin(2φ)i
1
arctan
2
hcos(2φ)i

(11)

h·i egy eseményben az adott mennyiségre vett átlagolást jelenti. Fontos,

hogy más pszeudorapiditás tartományból vegyük a mintát, mint amib®l a

v2 -t

határozzuk meg. Így az eseménysík szögének mérése független lesz

v2

mérését®l. Ha eseményenként az ütközésben létrejött részecskék azimutszögét eltoljuk az eseményhez tartozó eseménysík szögével, akkor már a laborrendszerb®l vizsgálhatjuk a szögeloszlásokat és így meghatározhatjuk

v2 =

KEt 
4Teff

v2 -t.
(12)

v2 -t a transzverz impulzus vagy a transzverz kinetikus energia
(KEt = mt − m0 ) függvényében ábrázolni és a görbékre ráilleszteni a (12)
függvényt [15].  neve excentricitás, melynek zikai értelmezése hasonló a
Érdemes

bolygópályák excentricitásához. Itt a két atommag kifagyáskori sebességtérbeli excentricitását jelenti, de ez kapcsolatban van az atommagok fedésé-
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b®l kialakult térbeli excentricitással. Ezek pedig arányosak a centralitással.
Teff = T0 + u2t mt pedig hasonló a (7) mennyiséghez. Érdemes néhány szót
ejteni a

v2

tulajdonságairól különböz® mennyiségek függvényében. A 9. áb-

rán, mely a [15] cikkb®l származik,

v2 -t η függvényében ábrázolták különböz®
v2 értéke is, hiszen a

centralitások esetén. Csökken® centralitással növekszik

létrejöv® anyag egyre kevésbé gömbszimmetrikus. Általában véve elmondható, hogy

|η|

növekedésével

v2

értéke csökken.

v2 -t pt

függvényében ábrá-

zolva különböz® részecskékre a 4. ábrához hasonló ábrát kapunk [7, 8, 15].
Ez az ábra azért fontos, mert leosztva a hadront alkotó kvarkok számával
az össze részecske görbéje egybeesik. Ez az egyik legfontosabb bizonyítéka
annak, hogy az összes, ütközésb®l keletkez® hadron egyfajta er®sen kölcsönható anyagból keletkezik és ezt nem felejtik el. Lényegében emiatt lehet
vizsgálni a QGP tulajdonságait. Az eddig említett eloszlások tulajdonságait,
mérhet® mennyiségek értékeit a kis impulzustartományban legsikeresebben
hidrodinamikai modellekkel lehet leírni. Azon belül is sokféle leírás ismeretes
a QGP-re, de szakdolgozatomban f®leg a BudaLund hidrodinamikai modell
eredményeit használtam fel [15].

9. ábra. A

v2

ábrázolva

η

függvényében 3−15%, 15−25%, 25−50% centrali-

tások esetén.
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2.7. BoseEinstein-korrelációk
Részecskék korrelációjának els® fontos példája volt a HBT-korreláció [12]. R.
H. Brown és R. Q. Twiss kvazárok szögátmér®jének meghatározására használta fel azt az akkoriban hihetetlennek t¶n® eektust, hogy két különböz®
detektorba beérkez® részecske korrelál egymással. Ennek oka kvantummechanikai eredet¶, mivel az az alapja, hogy a két részecske hullámfüggvénye interferál egymással. Ha a részecskéink bozonok (egész spin¶ részecskék), akkor a
BoseEinstein-korreláció tulajdonságai lesznek rájuk igazak. A fent említett
HBT-korrelációnál használt fotonok vagy a nehézion ütközésekben létrejöv® mezonok is bozonok. Az eljárás alkalmazható kisebb méretekben is; az
ütközés során keletkez® részecskéink mérettartományában. Az ütközésekben
keletkez® mezonok (pionok vagy például kaonok) korrelációjának mérésével
sok információt tudhatunk meg a forrásról, többek között a forrás méretét lehet meghatározni. Ahhoz, hogy a forrás méretét vagy más mérhet® mennyiség
értékét meg tudjuk határozni szükség van az

S(r, p)

forrásfüggvényre, mely

azt mondja meg, hogy mekkora valószín¶séggel keletkezett az adott részecske
az

r

hely és

p

impulzus által kijelölt innitezimális fázistérfogatban.

S(r, p)

alakja modellfügg®. A korrelációs függvény kiszámításához deniáljuk egy
darab részecske és két darab részecske közös impulzuseloszlását. A forrásfüggvény segítségével kiszámolható az

N1 (p)

egyrészecske impulzuseloszlás a

következ® egyenletb®l:

Z
N1 (p) =
ahol

S(r, p)|Ψ(r)|2 d4 r

(13)

Ψ(r) az egyrészecske hullámfüggvény. Az N2 (p1 , p2 ) kétrészecske hul-

lámfüggvény a következ® egyenlet alapján számolható:

Z
N2 (p1 , p2 ) =
ahol

Ψ2 (r1 , r2 )

S(r1 , p1 )S(r2 , p2 )|Ψ2 (r1 , r2 )|2 d4 r1 d4 r2

(14)

a szimmetrikus kétrészecske hullámfüggvény. Ezekb®l a

következ® egyenlet deniálja a kétrészecske korrelációs függvényt:

S̃(q, K)
N2 (p1 , p2 ) ∼
C2 (p1 , p2 ) =
=1+
N1 (p1 )N1 (p2 )
S̃(0, K)

2
(15)

Itt q = p1 − p2 az impulzuskülönbség, K = (p1 + p2 )/2 az átlagimpulzus,
S̃(q, K) pedig S(r, K) Fourier-transzformáltja a következ® módon: S̃(q, K) =
R
2
2
S(r, K)eiqr d4 r. Számolhatunk egy S(r) ∼ e−r /(2R̃ ) alakú relativisztikus
−q 2 R̃2
forrásfüggvénnyel [17], melynek korrelációs függvénye C(q) ∼ e
alakú
[4, 7, 9, 17]. R̃-t homogenitási hossznak nevezik és ezt mérik ütközéseknél. A
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forrás méretének becsléséhez érdemes a következ® egyenletet illeszteni
eloszlására, mivel hidrodinamikai modellek ilyen alakú

mt

R
R̃ = q
u2
1 + Tt0 mt

R̃ mt

függést jósolnak:

(16)

A (16) függvényt ellen®rizend® (és a kifagyáskori geometriai méretet meghatározandó) érdemes megvizsgálni, tényleg ilyen alakja van-e az adatokban
mérhet® korrelációs függvények szélességének. A (16) függvény nevez®jében
lév® tag ismer®s lehet a (7) egyenletb®l. Végül az illesztés

R paramétere adja

a kifagyáskori geometriai méretet.

3. Nehézion ütközések szimulációi
3.1. Használt programok, szimulációk
A számolásokhoz C++ nyelven írt programokat használtam. Az eloszlásokat,
grakonokat és a róluk készült képeket a ROOT 6.02/05 verziójával készítettem. A ROOT egy C++ orientált keretstruktúra, melyet f®képp adatfeldolgoχ2 -minimalizálást

zásra használnak. A transzverz tömegeloszlás résznél (3.4) a

manuálisan végeztem el, melyhez segítségemre volt a ROOT-on belüli Minuit2 algoritmus. Az események generálásához két különböz® programot használtam. Az egyik eseményszimulátor a HIJING 1.411 verziója [18,21], a másik
a THERMINATOR2 2.0.3 verziója [14]. Mindkét program úgy generál eseményeket, hogy két bemeneti fájlban meg kell adni bizonyos paramétereket
(például ütközési energia, impakt paraméter, stb.). Minden generált adatfájl
úgy van felépítve, hogy egy blokkban egy részecskének a következ® adatai
vannak megadva: részecskeazonosító, a négyesimpulzus komponenseinek értéke. A HIJING esetében egy külön fájlban található az impakt paraméter,
mely az esemény centralitását adja meg, illetve külön fájlban kell megadni
az események számát, az ütközési kongurációt és energiát. A HIJING perturbált QCD modellek alapján generálja az eseményeket. Emiatt energiaés impulzuseloszlások vizsgálatára, jetek eloszlásainak vizsgálatára használható jól. Mivel nem statisztikus modellekkel dolgozik, ezért szögeloszlások
vizsgálatára,

v2

meghatározására, korreláció vizsgálatára kevésbé használha-

tó. p−p, p−A és A−A ütközéseket lehet vele generálni, ahol A bármilyen
tömegszámú atommagot jelent. A THERMINATOR2 esetén az egyik fájlban az események számát és azt kell megadni, hogy milyen modell alapján
dolgozzon a program, a másik fájlban az ütközési kongurációt és energiát kell megadni. A THERMINATOR2 eseménygenerálása statisztikus hidrodinamikai elméleteken alapul. Emiatt

v2
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meghatározására és szögeloszlások

vizsgálatára is használható. Viszont csak 200 GeV-os arany-arany és 5,5 TeVes ólom-ólom ütközéseket lehet vele generálni rögzített centralitások esetén.
Egy külön kód, a FEMTO-THERMINATOR segítségével pion- és kaonpárok
korrelációit lehet vizsgálni. A részecskepárok közti korrelációt az események
keverésével állítja el®. Csak a következ®
lítja el® a program a korrelációt, ahol

kt

kt

értékek egyikének megadásával ál-

a részecskepárok átlagos transzverz

impulzusát jelenti: 0,15−0,25 GeV/c, 0,25−0,35 GeV/c, 0,35−0,45 GeV/c,
0,45−0,60 GeV/c. A program végül elkészíti a részecskepárok valódi és háttérpár eloszlását, melyet már fel lehet használni a részecskepárok korrelációjának vizsgálatához. Az 1. táblázat a generált adatsorok fontos paramétereit
mutatja. A 7. táblázatba az illesztésekb®l kapott fontosabb paramétereket
írtam.
Téma [H/T]

Centralitás [%]

Eseményszám

Tömegeloszlás [T]

0−5

1000

Pszeudorapiditás-eloszlás [H]

0−5, 5−10, 10−20,
20−30, 30−40, 40−50

100

Transzverz tömeg-eloszlás [T,H]

0−5, 20−30, 40−50

1000

Jetkeresés [H]

Centrális

1

Elliptikus folyás [T]

20−30

1000

BoseEinstein-korreláció [T]

0−5, 20−30, 40−50

100

1. táblázat. A különböz® témákhoz generált adatok fontos tulajdonságai. A
jetkeresésnél p−p ütközést generáltam 14 TeV energián, az összes többi részhez Au−Au ütközést néztem 200 GeV energián. A téma mellett azt jelöltem,
hogy az adatsort THERMINATOR2-vel (T) vagy HIJING-gal (H) generáltam.

3.2. Tömegeloszlás
Az események generálása után minden egyes különböz® részecskének kiszámoltam a nyugalmi tömegét és megszámoltam, hogy hány darab van bel®lük.
Vehettem volna a részecskék tömegét táblázatból is, de a számolt tömegek
értékei csak elhanyagolható mértékben különböztek az elméleti értékekt®l. A
tömeget a következ® jól ismert relativisztikus formulából számoltam:

m0 =

q
E 2 − p2x − p2y − p2z

(17)

Az eloszlásba nem vettem be a fotonokat, elektronokat és pozitronokat, mivel ezek nem er®sen kölcsönható részecskék, illetve nem vettem bele még a
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kis számban létrejött különlegesebb hadronokat, mivel ezek számuk miatt
elhanyagolhatóak.

10. ábra. 200 GeV-os, centrális arany-arany ütközések tömeg eloszlása a (3)
függvény illesztésével.

A 10. ábrán jól látható a lépcs®zetes csökkenés. A protonok, neutronok és
antirészecskéik azért vannak többen a kelleténél, mert arany atommagokat
ütköztettem a szimulációban és a nukleonok többletet adnak az alapértékhez.
A kifagyási h®mérséklet értéke a szakirodalomban [19, 20] is 160−200 MeV
között váltakozik. Az általam számolt érték

T0 =

218,9

±

3,7 MeV, nem

esik bele ebbe az intervallumba, de ehhez közeli értéket kaptam. Az eltérés
oka lehet az, hogy a HIJING szimulációja nem statisztikus meggondolásokkal dolgozik, ezért az illesztett függvény nem illeszkedik elég jól a szimulált
értékekhez, illetve az is, hogy csupán 1000 eseményb®l számoltam; ez elég
kevés az ütköztet®kb®l származó, nagy statisztikájú eredményekhez képest.

3.3. Pszeudorapiditás-eloszlás
A 2.3. részben már írtam róla, hogy miért olyan fontosak a pszeudorapiditáseloszlások. Ebben a részben a 6. ábrához nagyon hasonlót készítettem, ugyanazokkal a paraméterekkel, melyekkel a [11] cikkben is dolgoztak. A 2.3. részben volt arról is szó, hogy például arany-arany atommagok ütközésénél na-
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gyon sokat számít az, hogy mennyire volt centrális az ütközés. A centralitást általában valamilyen tartományban adják meg és százalékban (például 0−5%). Minden egyes ilyen centralitás tartományhoz lehet rendelni egy

Npart

értéket, mely azt mondja meg, hogy adott centralitásnál a két részt-

vev® atommag összes nukleonjából hány darab vesz részt a kölcsönhatásban
(ütközésben). Egy adott centralitáshoz tartozó

Npart

értéke attól is függ,

hogy az ütközés milyen energián ment végbe. Ugyanazokat a centralitás- és
pszeudorapiditás-értékeket használtam fel, mint amikkel a [11] cikkben is
dolgoztak. Az általam használt

Npart

értékek a következ® táblázatban talál-

hatóak.
Centralitás

Npart

%

0−5

5−10

10−20

20−30

30−40

40−50

351,4

299,0

234,6

166,6

114,2

74,4

2. táblázat. Adott centralitásértékekhez tartozó

Npart

értékek 200 GeV ütkö-

zési energián

11. ábra. 200 GeV-os arany-arany ütközésb®l származó részecskék pszeudorapiditás eloszlása, 0−5% centralitásnál.

Csak töltött részecskéket vizsgáltam és azok közül is csak azokat, amelyekre igaz, hogy

pt < 2

GeV/c. Azért csak töltött részecskéket vizsgáltam,
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mert a [11] cikkben is csak ilyeneket vizsgáltak. Illetve azért csak a pt < 2
2
GeV/c részecskéket vizsgáltam, mert efölött a részecskék eloszlásait nem
lehet megfelel® pontossággal statisztikus módszerekkel vizsgálni, hanem ott
pQCD-modelleket kell alkalmazni.
A kiválogatások után elkészítettem több, különböz® centralitású ütközés pszeudorapiditás eloszlását. Az összes esemény eloszlását összeadtam,
majd a végs® eloszlást elosztottam az események számával. Erre példa az 5.
ábra és a 11. ábra. Ezután a különböz® centralitásértékekhez tartozó, fent
kapott eloszlásokból kiválasztva a vizsgálni kívánt pszeudorapiditáshoz tar-

η = 0 binnél lév® gyakoriságértéket) még
leosztottam a centralitáshoz tartozó Npart érték felével. Végül a [11] cikkbeli
dNch /dη/(Npart /2) mennyiséget ábrázoltam az Npart értékek függvényében.
tozó értéket (vagyis például az

12. ábra. Adott

η

esetén a

dNch /dη/(Npart /2)

értékek ábrázolva

Npart

függ-

vényében.

A 6. ábra, mely a [11] cikkben található és az általam készített 12. ábra
között az egyezés eléggé meggy®z®. A 12. ábrán is meggyelhet®, hogy
minden értékére a
fel. Végül

η=

dNch /dη/(Npart /2)

η

értékek közel konstans értéket vesznek

0-nál a 12. ábrán is meggyelhet® az enyhe emelkedés.
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3.4. Transzverz tömeg-eloszlás
Már írtam róla, hogy milyen paraméterekkel generáltam az ütközéseket. Bár
a [10] cikkben periférikus (60−92%) ütközéseket is vizsgáltak, esetemben
1000 eseményes adatokból nem kaptam volna megfelel® hisztogramokat, amelyekre illeszthettem volna; ezért használtam a fenti centralitásértékeket. A 13.
ábrán is látni, hogy protonokra még így is kevés a statisztika. Külön-külön
dolgoztam a pozitív és negatív töltés¶ részecskékkel, azon belül is a követ±
±
kez®kkel: π , K , proton és antiproton. Továbbá csak azokat a részecskéket
vettem, melyekre igaz, hogy

|η| <

0,5. Ezt azért tettem, mert a legtransz-

verzálisabb részecskékre vagyunk kíváncsiak a továbbiakban. Ezek után ábrázoltam a különböz® részecskékre

dN/dmt -t mt − m0

függvényében, majd

a részecskék adatpontjaira a következ® függvényt illesztettem rá, mely csak
egy hatvánnyal való szorzásban tér el a [10] cikkbeli függvényt®l:

dN
=N
d(mt − m0 )



mt − m0
Teff

a
e

−

mt −m0
Teff

(18)

Az illesztést elvégeztem mindhárom centralitás esetében és a kétfajta töl2
tés¶ részecskékre. A [10] cikkben lév® illesztéshez hasonlóan 0,2−1,0 GeV/c
között illesztettem a (18) függvényt. Az illesztések közül egy példa a 13.
ábrán látható.

13. ábra. 200 GeV-os arany-arany ütközésnél

dN/d(mt − m0 ) mt − m0

vényében, 0−5% centralitás esetén pozitív töltés¶ részecskékre.
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függ-

Továbbiakban a

Teff

paramétereket és hibájukat használtam fel.

Teff -t m0

függvényében ábrázolva adott centralitásoknál a különféle részecskék elméletileg a (7) egyenest határozzák meg. A különböz® centralitású események
ugyanúgy egy egyenest adnak csak mindegyiknek más és más a meredeksége. A 3.1. részben már leírt módon egy egyenest illesztettem a kétfajta
részecskék (pion, kaon, proton és antirészecskéik) adatpontjaira. HIJING-gal
készült ábra a 14. ábrán, a THERMINATOR2-vel készült ábra pedig a 15.
ábrán látható.

14. ábra. 200 GeV-os arany-arany ütközésnél

T

ábrázolva az

m0

függvényé-

ben, különböz® centralitások esetén, pozitív és negatív töltés¶ részecskékre.
Az adatok HIJING-ból származnak.
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Centralitás [%]

T0

[MeV]
hu2t i

0−5

20−30

40−50

198,4±4,6

197,0±5,3

193,4±8,7

0,0883±0,0242

0,0832±0,027

0,0707±0,0465

3. táblázat. Különböz® centralitásértékekhez tartozó kifagyási h®mérsékletek
és meredekségi paraméterek értékei HIJING adatokból.
Centralitás [%]

T0

[MeV]
hu2t i

0−5

20−30

40−50

192,6±0,6

189,9±0,9

177,9±1,1

0,0549±0,0025

0,0430±0,0033

0,0339±0,0046

4. táblázat. Különböz® centralitásértékekhez tartozó kifagyási h®mérsékletek
és meredekségi paraméterek értékei THERMINATOR2 adatokból.

15. ábra. 200 GeV-os arany-arany ütközésnél

T m0

függvényében ábrázolva,

különböz® centralitások esetén, pozitív és negatív töltés¶ részecskékre. Az
adatok THERMINATOR2-b®l származnak.
Az illesztésekb®l kapott eredmények a 3. és 4. táblázatban találhatóak.
Összehasonlítva eredményeimet a [10] cikkben lév®vel látható, hogy azok kismértékben eltérnek egymástól. El®ször is a HIJING-gal mért adatpontok hibái meglehet®sen nagyok, f®leg a protonra kapott értékek. Ennek okáról már
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volt szó a programok leírásánál, lényegében a HIJING nem tudja jól kezelni
a termikus keletkezési eektusokat. A HIJING-ból származó h®mérsékletek
közelebb esnek az elméletileg elvárthoz, mint a THERMINATOR2-b®l származók, de egyik sem számít rossz közelítésnek. Az is meggy®z®, hogy az egy
adatsorból származó kifagyási h®mérsékletek közel esnek egymáshoz. A meredekségi paraméterem THERMINATOR2 esetén pedig növekv® centralitással
növekv® tendenciát mutat, ahogy az hidrodinamikai jóslatokból várható.

3.5. Jetkeresés
Szakdolgozatomban klaszterez® anti-kt algoritmust használtam, ennek megfelel®en a (9) és a (10) egyenletben

p = −1.

Az anti-kt algoritmusban a ré-

szecskéket két részre lehet bontani: a kevés, nagy transzverz impulzusú nehéz
részecskékre és a sok, kis transzverz impulzusú könny¶ részecskékre. Amikor
egy nehéz és egy könny¶ részecskére határozzuk meg a (9) egyenletet, akkor
az lényegében csak a nehéz részecske transzverz impulzusától és a

∆

távol-

ságtól fog függni. Két könny¶ részecskére a (9) távolság sokkal nagyobb lesz.
Emiatt el®ször a nehéz és könny¶ részecskék fognak klaszterez®dni és csak
sokkal kés®bb a közeli könny¶ részecskék. Ebb®l kifolyólag az algoritmus sokkal érzékenyebb nagyenergiás jetek jelenlétére és a kis transzverz impulzusú
részecskék háttere nem fogja zavarni. A jetkeres® algoritmusnál két paramétert változtattam. A (9) képletben található
és 2 között változtattam.

R

paraméter, melynek értékét 0

R növelésével a nagyenergiás jet(ek) transzverz im-

pulzusa is növekedni fog. Egy másik paramétert is használtam: megadtam az
algoritmusnak egy minimális

pt,min

értéket, melynek annál a résznél van sze-

repe, amikor egy pszeudojetet jetként azonosítunk. Ha

pt,min értéknél kisebb a

pszeudojet transzverz impulzusa, akkor nem azonosítom jetként, ha nagyobb,
akkor jetként azonosítom és fut tovább a program. El®bbieknek megfelel®en,
ha

pt,min -t

csökkentem, akkor egyre több jetet fog találni, de fontos éssze-

r¶ értékig csökkenteni, különben kisenergiás részecskéket, pszeudojeteket is
jetekként azonosíthat a program. Egy tipikus jetkeresés eredménye a 16. ábrán [13], a jetek adatai az 5. táblázatban láthatóak.
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pt

[GeV/c]

η

φ
1,977

1,627

−2,128
−3,519

1,268

4,726

−2,094

1,080

−2,730

2,010

3,837

1,157

5. táblázat. A megtalált jetek adatai.

16. ábra. 14 TeV-os proton-proton ütközésb®l származó jetek a jetkeres® algoritmus használata után.
Az algoritmusnak láthatólag sikerült megtalálnia négy jetet. A 16. ábrán látható részecsketömörülések szigorú értelemben véve nem jetek, mert a
részecskék transzverz impulzusának összege nem elég nagy hozzá; ahhoz legalább 5−10 GeV/c-nek kellene lennie. Ennek ellenére a jetkeres® algoritmus
jól m¶ködik, mert egy jetbe rendelte a közeli részecskéket a megadott szempontok alapján. Az ugyanahhoz a jethez tartozó részecskéket ugyanolyan
színnel jelöltem.

3.6. Elliptikus folyás
Ebben a pontban

v2 pt

tam eseményenként a

függését határoztam meg pionokra. El®ször kiválogat-

pt = 2

GeV-nál kisebb transzverz impulzusú részecs-
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kéket a már említett statisztikai meggondolások miatt. Az elméleti leírásnál
említett átlagolásos módszert használtam. Az eseménysík szögét a következ®-

Ψ2,N mennyiséget
−5 < η < −1 részecskékre.

képpen számoltam ki. A (11) egyenlet alapján kiszámoltam
a

1<η<5

részecskékre és

Ψ2,S

mennyiséget a

Ψ2 -nek. Ezután a szögeloszlást kezdtem
el meghatározni. Itt már csak pozitív töltés¶ pionokkal számoltam és |η| < 1

Majd ezek átlagát vettem a végleges

esetén. Minden pion azimutszögét eltoltam az odatartozó esemény eseménysíkjának szögével, gyelve arra, hogy a kapott szög 0 és
Végül kaptam hét különböz® szögeloszlást a

pt

2π

között maradjon.

bineknek megfelel®en. Ezekre

illesztettem a következ® függvényt:

N (φ) = A + B cos(2φ)
A kapott paraméterekb®l

v2 = B/2A.

(19)

Egy példa ezekre a szögeloszlások-

ra a 17. ábra. Az illesztések eredményéb®l meghatározva

v2 -t

ábrázoltam a

transzverz impulzusok függvényében. Erre pedig a (12) függvényt illesztettem, a végeredmény a 18. ábrán látható.

17. ábra. 200 GeV-os arany-arany ütközésb®l származó pionok szögeloszlása,
20−30% centralitás esetén,

pt =

300−400 MeV/c között.
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18. ábra.

v 2 pt

függése.

Ezt több cikk eredményével is érdemes összehasonlítani [7, 8, 15], illetve
a 4. ábrával is érdemes összehasonlítani. Bár a 4. ábrán a vízszintes tengelyen

v2 -vel együtt vizsgálva hasonexcentricitásra  = 0,324±0,010-t kaptam,

a transzverz kinetikus energia van ábrázolva,
ló viselkedést mutat, mint

pt .

Az

amely jó nagyságrendi egyezést mutat más mérésekb®l származó, ugyanilyen
centralitású ütközésekb®l származó pionok adataival. A végeredményül kapott képem alapján elmondható, hogy az adatpontok hasonló monoton növekv® görbét mutatnak a hivatkozott képekhez képest.

3.7. BoseEinstein-korrelációk
π + -párok korrelációját vizsgáltam. A korrelációs függvények vizsgálatához a q = p1 − p2 impulzuskülönbséget használtam fel, mivel
p
−q 2 függvényében mértem. p1 és p2 lehet egy eseményb®l,
a kés®bbiekben
+
de lehet két különböz® eseményb®l vett két különböz® π
négyesimpulzuEbben a részben

sa. Az egy eseményb®l vett részecskepárokat valódi pároknak, a különböz®
eseményekb®l vett részecskepárokat háttér- vagy kevert pároknak nevezzük.
Ha ezek után meghatározzuk mindkét fajta részecskepár impulzuskülönbségeloszlását, akkor a valódi párok impulzuskülönbség-eloszlását osztva a kevert
párok impulzuskülönbség-eloszlásával megkapjuk a korrelációs függvényt. A 3.1.
részben már írtam, hogy kétfajta adatsort generáltam pionok korrelációjának
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meggyeléséhez. A HIJING adatai alapján készült korrelációs függvény a 19.
ábrán látható. Ezen jól látható, hogy nincs korreláció a különböz® pionpárok
között. Kis impulzuskülönbségeknél van egy kis statisztikai uktuáció, de az
nem a korreláció eredménye, mivel az adatpontok nullához közelítve oszcillálnak egy körül. A korreláció hiánya arra vezethet® vissza, hogy a HIJING
nem biztosít kvantumstatisztikus korrelációt a részecskék között.

19. ábra. 200 GeV-os HIJING-gal generált, arany-arany ütközésekb®l származó pionpárok korrelációs függvénye, 0−5% centralitás esetén.
A THERMINATOR2-vel több korrelációs függvényt is készítettem, mivel többféle centralitásra és transzverz impulzusra is megvizsgáltam a pionok
korrelációját.

kt

a vizsgált pionpárok átlag transzverz impulzusa. Egy valódi

korrelációs függvényre példa a 20 és a [9] cikk több ábrája. Ezen az ábrán
már meg lehet gyelni a korrelációs függvény tipikus tulajdonságait: egy és
kett® közötti értéket vesz fel, kett®b®l indulva Gauss-függvénynek megfelel®en csökken. A kapott korrelációs ábrákra a következ® függvényt illesztettem [4, 7, 9, 17]:

C(q) = 1 + λe−(q∆)
A

2

(20)

λ paraméter fontos információt tartalmaz. Az ütközések után létrejöv® pi-

onok kétféle tartományból származhatnak: létrejöhetnek a core-ban, amely a
lényegében a QGP tartománya (körülbelül 5−10 fm méret¶), illetve létrejöhetnek a halo-ban rezonanciabomlásokból (>

30

50 fm). A λ paraméter arányos

a core forrásfüggvénye és a core

+

halo forrásfüggvényének hányadosával,

vagyis a core és a halo tartomány méretét jellemzi. Problémát okoz, hogy a
detektorok véges impulzusfelbontása miatt a kis impulzuskülönbség¶ tartományt nem tudják kimérni, emiatt

λ<1

érték¶.

20. ábra. 200 GeV-os THERMINATOR2-vel generált, arany-arany ütközésekb®l származó pionpárok korrelációs függvénye, 0−5% centralitás és

kt =

0,25−0,35 GeV/c esetén.

Ezek után meghatároztam

R̃-t: ∆ = R̃/~;

a redukált Planck-állandót

0,197 GeV/c fm-nek vettem. Ezt az átszámítást azért lehet elvé−q 2 R̃2
gezni, mert a 2.7. részben említett C(q) ∼ e
alakú függvény kitev®je
pedig

~=

és a (20) függvény kitev®je között ténylegesen csak egy
van. Majd az egy centralitáshoz tartozó

R̃

~-szorzó

különbség

értékeket ábrázoltam a

kt

binek

függvényében. Végül pedig erre a következ® függvényt illesztettem:

R
R̃ = q
u2
1 + Tt0 mt

(21)

T0 = 160 MeV értékkel számoltam. Az illesztés a 21. ábrán látható, az illesztés
eredményei pedig a 6. táblázatban.
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Centralitás [%]

0−5

20−30

40−50

R [fm]
hu2t i

8,5948±1,3386

7,1463±1,6916

4,9732±1,5322

0,3886±0,3018

0,3889±0,4504

0,1631±0,4479

6. táblázat. Különböz® centralitásértékekhez tartozó forrásméret és

u2t

érté-

kek

21. ábra.

R̃

ábrázolva a

kt

binek függvényében, különböz® centralitások ese-

tén.
A 21. ábrából és a 6 eredményeib®l látható, hogy növekv® centralitással
növekszik az

R̃

homogenitási hossz és az

R

forrásméret értéke is, egyetértés-

ben más eredményekkel [9]. Az illesztésb®l kapott értékek hibája nagy, ennek
oka az, hogy a korrelációs függvények adatpontjainak is meglehet®sen nagy
a hibája. Ez pedig a kis statisztikájú adatsor miatt van. Viszont a forrás
mérete meggy®z®: 5−10 fm közé esnek, amely jó becslés az ütközések során
keletkez® QGP méretére.

4. Összefoglalás, kitekintés
Szakdolgozatomban áttekintettem a fontosabb mérhet® mennyiségeket, a nehézion ütközésekben létrejöv® részecskék eloszlásait vizsgáltam és eredmé-
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nyeimet összehasonlítottam más cikkek eredményeivel. Az elméleti leírásban
el®ször körüljártam a vizsgált témák elméleti hátterét, majd az eredmények
részben részletesen írtam az általam használt programokról és témánként
kifejtettem, hogy mivel foglalkoztam és milyen eredményeket kaptam.
Az els® részben nehézion ütközésekben keletkez® részecskék tömegeloszlását vizsgáltam és elméleti megfontolásokból meghatároztam a QGP kifagyási
h®mérsékletét.
A következ® részben különböz® centralitású ütközésekb®l származó részecskék pszeudorapiditás-eloszlását vizsgáltam és eredményemet összehasonlítottam egy cikk eredményével.
Ezután két különböz® eseménygeneráló programból származó adatokból
el®állítottam a részecskék transzverz tömegeloszlását. Ezután ezekb®l az eloszlásokból származó eektív h®mérsékletet ábrázoltam a nyugalmi tömeg
függvényében és ebb®l meghatároztam a kifagyási h®mérsékletet. Két eredményemet összehasonlítottam egymással és egy cikk eredményével.
Ezek után foglalkoztam a jetek energiaeloszlásával kapcsolatban álló jetkeresés témakörével. Anti-kt jetkeres® algoritmus segítségével egy ütközésb®l
meghatároztam a jeteket és a hozzájuk tartozó részecskéket.
A továbbiakban a részecskék szögeloszlásával foglalkoztam, majd meghatároztam a különböz® ütközések eseménysíkjának szögét. Ezek segítségével a
részecskék transzverz impulzuseloszlásából meghatároztam az ütközésekb®l
létrejöv® anyag elliptikus folyását, mely fontos mennyiség a modern nehézion
zikában.
Végül pionok BoseEinstein-korrelációját vizsgáltam és korrelációs függvényükb®l elméleti hidrodinamikai megfontolások alapján meghatároztam a
nehézion ütközésekben keletkez® er®sen kölcsönható anyag méretét.
Célom a jöv®ben a modern nehézionzikában aktívan kutatott témá(k)ba
való bekapcsolódás és egy vagy több itt vizsgált téma további vizsgálata.

5. Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnék mondani témavezet®mnek, Csanád Máténak, amiért
megismerkedhettem ezzel a tudományterülettel és betekintést nyerhettem a
tudományos kutatómunkák világába. Emellett szeretném megköszönni Neki a sok segítséget, a türelmet, melyet irántam tanúsított és hogy tudott
rám id®t szakítani bokros teend®i mellett. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni családomnak, barátaimnak és ismer®seimnek általában
véve mindent, mert nélkülük nem tartanék ott, ahol vagyok.
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6. Függelék
Illesztésb®l kapott
mennyiségek

T0

[MeV]

Téma

Centralitás [%]
0−5

20−30

40−50

198,4±4,6

197,0±5,3

193,4±8,7

192,6±0,6

189,9±0,9

177,9±1,1

T

218,9±3,7

Tt [H]
Tt [T]
E
B

xált 160

xált 160

xált 160

Tt [H]

0,0883±0,0242

0,0832±0,0270

0,0707±0,0465

Tt [T]

0,0549±0,0025

0,0430±0,0033

0,0339±0,0046

B

0,3886±0,3018

0,3889±0,4504

0,1631±0,4479

[fm]

B

8,5948±1,3386

7,1463±1,6916

4,9732±1,5322



E

u2t
R

xált 160

E

xált 0,5

0,324±0,010

7. táblázat. Különböz® centralitásértékekhez tartozó illesztésekb®l kapott
fontosabb

mennyiségek.

A

témáknál

a

rövidítések

a

következ®t

jelen-

tik: T=Tömeg-eloszlás, Tt=Transzverz tömeg-eloszlás, E=Elliptikus folyás,
B=BoseEinstein-korreláció. A transzverz tömeg-eloszlás melletti index azt
jelöli, hogy HIJING vagy THERMINATOR2 eseménygenerátorból származnak az adatok. A xált érték azt jelenti, hogy az illesztés során végig konstans volt az adott paraméter értéke.
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