
Kétrészecskés Bose–Einstein-korrelációk vizsgálata a
CMS kísérletnél

Zsigmond István

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi kar

Fizika alapszak
Informatikus fizikus szakirány

Témavezető:
Csanád Máté

ELTE TTK Atomfizikai tanszék

Szakdolgozat

2019



Kivonat

A nagyenergiás nehézion-fizikában gyorsított részecskék ütközése során le-
játszódó eseményeken keresztül vizsgáljuk az erős kölcsönhatást, valamint az
univerzum kezdeti állapotában feltételezhetően jelen levő kvark-gluon plazmát
(QGP). A CERN LHC (Large Hadron Collider) ad teret a ma működő legna-
gyobb részecskegyorsítónak, a benne relativisztikus sebességre gyorsított atom-
magok ütközése során az atommagok részeikre bomlanak, QGP-t létrehozva.
Ezek a pillanat töredéke alatt rekombinálódnak (hadronizálódnak), a detek-
tort pedig már hadronállapotban érik el a részecskék. Az LHC négy nagyobb
detektorrendszernek ad otthont, melyek közül munkám során a CMS-sel fog-
lalkoztam: a CMS által rögzített 5,02 TeV-es ólom-ólom ütközéseket vizsgál-
tam. Az analízist a gyakran alkalmazott Bose–Einstein-korrelációs módszerrel
végeztem, mely egy képet adhat a forrás időfejlődéséről, téridőbeli struktú-
rájáról. A rögzített adatokra Coulomb-korrigált Lévy-típusú eloszlásból szá-
molt korrelációs függvényt illesztettem, melynek paramétereinek transzverz-
impulzusfüggése betekintést adhat a forrás időfejlődésébe. Vizsgálatom során
nagyobb hangsúlyt fektettem a korrelációs eredmények reziduális viselkedésé-
re, illetve a ma alkalmazott korrelációs eljárások egyenértékűségére. Továbbá
összehasonlítottam a valós eredményekből származó adatokból képezett kor-
relációkat Monte-Carlo szimulációkból származó adatok korrelációjával, mely
ezutóbbi kutatási célra szánt használhatóságára ad majd választ, illetve segít-
het a Lévy-eloszlásbeli paraméterek jobb megadásában.
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1. Bevezetés

1.1. A nagyenergiás nehézion-fizika

Mai ismereteink szerint a világegyetemünk 13,7 milliárd éve keletkezett. Az azt alko-
tó közönséges anyagok molekulákból, azok pedig atomokból épülnek fel. Az atomok
magját protonok és neutronok képezik, a mag körüli (egy vagy több) elektronnal al-
kotnak egy atomot. A történelem során felfedeztük, hogy nem csak ilyen részecskék
vannak jelen univerzumunkban, hanem vannak hozzájuk hasonló, részben más és
más tulajdonságokkal rendelkező részecskék is. Azt is felfedeztük, hogy a protonok,
neutronok, és a hozzájuk hasonló részecskék elemibb részekre is bonthatóak - ún.
kvarkokból épülnek fel. A kvarkok között erős kölcsönhatás hat, az ezt leíró kvan-
tumelmélet a kvantum-színdinamika vagy QCD. Az elmélet egyik fontos tulajdonsá-
ga az ún. kvarkbezárás jelensége, ami miatt szabad kvarkok egyszerű körülmények
között nem figyelhetőek meg, azonban egy másik tulajdonságának hála - az aszimp-
totikus szabadságnak - extrém körülmények között (nagy energiákon) engedi, hogy a
kvarkok között ható kölcsönhatás gyengüljön és a kvarkok kiszabaduljanak. Az első
ilyen extrém körülmény lehetett az univerzum születésének első pillanataiban, ami-
kor azt még csak a kvarkok és az őket összetartó gluonok egyvelege, a kvark-gluon
plazma töltötte ki.[1] A nagyenergiás nehézion-fizikai kutatások során ilyen extrém
körülmények reprodukálása a cél, melyet nagy sebességre gyorsított atommagok üt-
köztetésével tudunk elérni. Az ütközés során keletkező és szétrepülő részecskéket
az ütközési pont köré telepített detektorok segítségével analizálhatjuk és kaphatunk
bővebb információt az ütközés során lezajlott folyamatokról.

1.2. Egy erősen kölcsönható közeg jelei

1.2.1. Magmódosulási faktor

A nagyenergiás nehézion-fizika egyik legnagyobb felfedezése volt, hogy nagyenergiás
ütközés során valóban létrejön egy QGP-hez hasonló, erősen kölcsönható közeg.[2, 3]
Az ütközéseket több paraméterrel jellemezzük, első ilyen fontos definiálandó paramé-
ter az ütközés centralitása. Ez azt mondja meg, hogy az adott ütközésben résztvevő
részecskék mennyire fedték át egymást. A nagy impakt paraméterű ütközéseket
periférikusnak, a kis impakt paraméterű ütközéséket centrálisnak nevezzük. Kon-
venció szerint a legcentrálisabb ütközést jelöli a 0%-os, a legperiférikusabb ütkö-
zést a 100%-os centralitás érték jelöli, tehát példaul az adott, 20%-os centralitású
esemény az összes esemény 20%-ánál periférikusabb, 80%-ánál centrálisabb, azaz a
legcentrálisabb 20%-ban éppen benne van. Adott centralitásnál megsejthető, hogy
az ütközésben hány nukleon vett részt. Innen bevezetendő egy fontos paraméter
a magmódosulási faktor. A magmódosulási faktor formálisan egy arányosság akö-
zött, hogy mennyi adott impulzusú részecske keletkezik egy nehézion-ütközés (kísér-
letekben például Au+Au) során, és hogy páronként tekintve a nehézionokban lévő
nukleon-nukleon (kísérletekben például proton-proton) ütközésekkor mennyi részecs-
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ke keletkezését várnánk:

RAA =
〈Au+Au részecskeszám〉

〈páronkénti ütközések száma〉 · 〈p+p részecskeszám〉
(1)

Jogosan feltételezhetjük, hogy ez az arányosság 1, hiszen nagyenergiájú ütközéseknél
az atommag nukleonjait összetartó kölcsönhatás elenyészővé válik és tekinthetünk
az egész rendszerre úgy, mintha sok nukleonpár egymástól függetlenül ütközne. Egy
korábbi, a RHIC-nél (Relativistic Heavy Ion Collision) végzett kísérletben a magmó-
dosulási faktort mérték centrális Au+Au ütközésekben[3] és azt találták, hogy nagy
transzverz impulzusnál ez a magmódosulási faktor habár a fotonokra vártan közel
1, a kirepülő hadronokra azonban jóval kisebb. Ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb
hadron keletkezett, mint azt a páronkénti proton-proton ütközésekből várnák. A
jelenséget azzal magyarázták, hogy az ütközés során erősen kölcsönható anyag ke-
letkezik, mely elnyeli az erős kölcsönhatásban résztvevő hadronok energiáját, de a
fotonokat és bozonokat (melyek az erős kölcsönhatásban nem vesznek részt) érintet-
lenül hagyja és azok gond nélkül kitudnak jutni. A jelenséget egy, az LHC-nél végzett
kísérlet is megerősítette[2] és nevet is kapott: ezt jet elnyomásnak hívjuk. Itt egy
korábbi ALICE kísérletnél végzett centrális Pb+Pb ütközés eredményét[4] hasonlí-
tották össze p+Pb ütközések eredményével, és a konklúzió ugyanez volt - Pb+Pb
ütközésekben az erős kölcsönhatásban résztvevő hadronokra a magmódosulási faktor
R < 1, míg a kirepülő fotonokra és a gyenge kölcsönhatásban résztvevő bozonokra
ugyanez közel 1. Emellett viszont a p+Pb ütközésből nem vagy elhanyagolhatóan kis
térfogatban keletkezik QGP, ezeknél a magmódosulási faktor közel 1 volt. Azóta az
is kiderült, hogy az ütközési energiát csökkentve a jet elnyomás nem történik meg[5],
ezzel utat nyitva egy új célnak: annak a "kritikus ütközési energiának" megtalálása,
ahol ez az erősen kölcsönható közeg már biztosan létrejön.

1. ábra. Ellipszoid alakú termikus QGP közeg nem tökéletesen centrális
ütközéskor.[6]

1.2.2. Tökéletes kvarkfolyadék

Ha az ütközés teljesen centrális lenne, feltételezhetjük, hogy a QGP geometriája
gömbszerű. Nem teljesen centrális ütközéskor azonban a kialakuló QGP nem gömb,
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hanem sokkal inkább ellipszoid alakot ölt, mely eredményeképpen a keletkező had-
ronok impulzuseloszlásában aszimmetriát fedezhető fel. Tekintve, hogy ez az aszim-
metria a végállapotbeli eloszlásokban megjelenik kimondhatjuk, hogy ez az erősen
kölcsönható közeg folyadékszerű viselkedést mutat. Ehhez tekintsük a kirepülő ré-
szecskék azimut-szög szerinti transzverz (x-y síkbeli) impulzuseloszlását, és vegyük
ennek az eloszlásnak az azimut-szög szerinti Fourier-sorát:

N(pt, φ) = N(pt)

[
1 + 2

∑
n

vn cos (nφ)

]
(2)

Szimmetriamegfontolások alapján a páratlan indexes együtthatók és szinuszos tagok
elhanyagolhatóak, így az első nullától lényegesen különböző és egyben legnagyobb tag
v2. Mivel úgy vehetjük, hogy főként ez a tag felel a QGP esetleges gömbszimmetrikus-
tól eltérő geometriájáért, ezért ezt elliptikus folyásnak hívjuk és a következőképpen
számolhatjuk:

v2(pt) =

∫ 2π

0
dφN(pt, φ) cos(2φ)∫ 2π

0
dφN(pt, φ)

(3)

Az elliptikus folyás értéke nagy abban az esetben, ha a kialakult termikus közeg
részecskéi között valóban erős és gyakori a kölcsönhatás, és kicsi, ha a kölcsönha-
tás gyenge és ritka. Az erre orientálódott kísérletek eredményei az előbbi esetet
visszhangozták, igazolva ezzel azt a feltevést, hogy az ütközés során kialakult kö-
zeg folyadékszerű viselkedést mutat. További magasabb rendű v4 tag vizsgálatból
az is kiderült, hogy az így kialakult termikus közeg egy nagyon gyengén viszkózus
anyag[7], elnyerve ezzel a "tökéletes folyadék" címét.

2. ábra. Két ultrarelativisztikus sebességre gyorsított nehéz-ion ütközésből származó
közeg vázlatos időfejlődése[8].
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1.2.3. A kvark szabadsági fokok

Annak a felfedezése, hogy az ütközések során kialakuló QGP tökéletes kvarkfolya-
dékként viselkedik egy hatalmas mérföldkő volt a nehézion-fizikai kísérletek törté-
nelmében. Egy következő lépés volt ezután annak megválaszolása, hogy a rendszert
jellemző szabadsági fokokat mi hordozza és továbbítja azt a kvarkok hadronná ala-
kulása (kifagyás) során. Ehhez az elliptikus folyást kellett vizsgálni. Az ALICE
kísérlet során azt az érdekes felfedezést tették, hogy ismert hadronokra vizsgálva
az elliptikus folyás értékét a transzverz síkban vett mozgási energia függvényében
habár az eltérő görbékhez vezetett, visszaskálázva azokat a hadront alkotó kvarkok
számával a skálagörbék erősen átfedték egymást [9]. Hasonló kísérletet végeztek a
PHENIX kísérletnél, az eredmények ott is ezt mutatták[10]. Ez az eredmény azért
nagyon számottevő, mert a folyadékokra felírható ún. koaleszcencia-modellek, me-
lyek transzportfolyamatokban részecskék összeolvadását (a mi esetünkben a kvarkok
hadronokká alakulását) vizsgálják, pontosan azt a várakozást bocsájtják előre, hogy
ha a hadronok egy QGP-hez hasonló termikus közegből jönnek létre, akkor a hadro-
nok elliptikus folyása a transzverz irányú mozgási energia figyelembevételével pont a
hadronokat alkotó kvarkok számával kell, hogy skálázzon[11]. Ezek a megfigyelések
pont ezt a várakozást erősítették meg, ezzel pedig kimondhatjuk, hogy meghatározó
szabadsági fokokat maguk a kvarkok hordozzák.

1.2.4. Az erősen kölcsönható közeg

A fentiek alapján összegzésként kimondható, hogy nagyenergiás ütközésekkor kiala-
kuló anyag egy olyan extrém, forró közeg, melyben a hadronokat alkotó elemibb
részecskék (kvarkok, gluonok) szabadon vannak jelen a pillanat töredékéig. Ebben
a rövid pillanatban az anyag erősen kölcsönható, képes elnyelni a rajta áthaladó
nagyenergiás hadronok energiáját. Az ezt alkotó részecskék kollektív viselkedést
mutatnak, ezen részecskék szabad úthossza nagyon rövid – folyadékokra jellemző tu-
lajdonságot mutat. Végül pedig azt is tudjuk, hogy ennek az anyagnak a viszkozitása
nagyon-nagyon kicsi, ezzel pedig egy tökéletes kvarkfolyadékot képez.

6



3. ábra. A QGP fázisdiagramja.[12]

Ez a tökéletes kvarkfolyadék azonban nagyjából egy femtoszekundum (10−15s)
után hadronizálódik, az ezt alkotó részecskék a detektorokat már hadronok formá-
jában éri el. Már ez önmagában rengeteg fontos kérdést vet fel, ezekből rengeteg a
mai napig megválaszolatlan. Egyik legkézenfekvőbb ilyen kérdés, hogy ha folyadék,
akkor milyen más, a folyadékokra jellemző tulajdonsággal rendelkezik. Hogyan tör-
ténik a hadronizáció, a kvarkok "fázisátalakulása"? Elméleti és kísérleti kutatások
azt sejtetik, hogy kis barionszám-sűrűségnél elég nagy energiákon a fázisátalakulás
másodlagos "cross-over" típusú, hasonlóan a víz kritikus pont fölött viselkedéséhez.
Ez arra enged következtetni, hogy hasonlóan a vízhez, itt is létezhet egy kritikus
pont, aminek megtalálása nem triviális probléma. A kutatások egyik fő célja ma
ennek a kritikus pontnak a megtalálása.

1.3. A CMS kísérlet

A CERN LHC (Large Hadron Collider) ma a világ legnagyobb részecskegyorsítója-
ként ismert. Az inztézmény az LHC előtt is már számos részecskegyorsítót tudhatott
arzenáljában, de egyik sem mérhető össze méreteiben az LHC-val, mely által már az-
előtt nagy hírnévere tett szert a közmédiában, mielőtt elkészült volna. Beindítására
először 2008-ban került sor, 2010-ben pedig már ólom-ólom ütközést is sikerült meg-
valósítani.
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4. ábra. A CERN gyorsítókomplexumának szemléltető ábrája. (Forrás: CERN Wi-
kipédia).

A gyorsító hatalmas, 27 km hosszú gyűrűjében szupravezető mágnesek biztosítják
a két, egymással szemben mozgó részecskenyaláb relativisztikus sebességre való gyor-
sítását. Egy, az elektronjaitól megfosztott ólom atommagok által képezett nyalábban
több millió van jelen. A nagy szám ellenére az ütközés megvalósítása egyáltalán nem
triviális probléma, a berendezés hosszas kalibrációt igényelt a tökéletes fókuszáltság
érdekében. Az így relativisztikus sebességre gyorsított részecskenyalábokat ezután
egy kamrába vezetik, ütközésük során keletkezett részecskéket az adott kamra körül
található detektor rögzíti. A CMS (Compact Muon Solenoid) detektorrendszer egyi-
ke az ütközési pontok köré telepített négy nagy detektorrendszerének – nevezetesen
ezek a CMS, az ATLAS, az LHCb és az ALICE. Munkám során a CMS kísérlet-
ben rögzített, nukleononként 5.02 TeV-es ólom-ólom ütközésekből felvett adatokkal
dolgoztam, így a következőkben ennek a felépítését fogom ismertetni.

1.3.1. Szupravezető mágnesek

Ahhoz, hogy a nyomkövető detektorok pontosan tudják rögzíteni a beérkező részecs-
kék impulzusát, a nyomkövető detektorok és kaloriméterek egy részét egy hatalmas,
13 méter hosszú és 6 méter átmérőjű szupravezető szolenoid tekercs veszi körül. A te-
kercs átlagosan 3.8 T mágneses teret generál, ezzel biztosítva a nagyenergiájú töltött
részecskék eltérítéséhez szükséges erőt. [13]
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5. ábra. A CMS detektorrendszer vázlatos reprezentációja. [14]

1.3.2. A nyomkövető rendszer

Az ütközés során kirepülő részecskéket egy komplex tracking system vagy "nyomkö-
vető rendszer" rögzíti és rekonstruálja pályájukat. Az ütközési ponthoz legközelebb
egy közel 200 m2 aktív felületű szilícium nyomkövető detektor helyezkedik el, mely
több ponton segít a töltött részecskék trajektóriájának rekonstrukciójában. Ez két
részből épül fel - egy pixel és egy szalag detektorból. A pixel detektor három, külön-
böző távolságban elhelyezett rétegből áll, mely összesen 1440 szilícium szenzort, azon
belül is 66 millió kiolvasási csatornát foglal magában, ezzel is segítve a rajta áthaladó
részecskék pozíciójának pontos rögzítését. A hatalmas kezdeti részecskesűrűség nagy
pontosságú felbontásához először egy pixel-szerű elrendezésre volt szükség, a pixel
detektoron áthaladva azonban eljutunk a már jóval nagyobb kiterjedésű szilícium
szalagdetektorokhoz. 5,8 méteres hosszával és 2,4 méteres átmérőjével hengerszerű-
en elhelyezett, hozzávetőlegesen 15000 modulnak, azon belül is 9,3 millió kiolvasási
csatornának ad otthont. Az elrendezés úgy lett kitalálva, hogy a nagy mágneses tér
által eltérülő töltött részecskék hélix-szerű mozgásukkal minél több ilyen (hengersze-
rűen) elhelyezett rétegen legalább egyszer áthaladjanak, ezzel is pontosabb adatokat
kapva az impulzusukról. A legtöbb részecske ezen a ponton már csak az ezután kö-
vetkező kalorimétereket érik el, azonban az anyaggal nagyon gyengén kölcsönható
részecskék, jelen esetben a müonok és neutrínók ezeken is nyom nélkül áthaladnak.
Ezek detektálásához a legkülső rétegben gáztöltésű kamrákat helyeztek el, melyeken
áthaladó részecskék jeleit szalagdetektorok rögzítik. [13]
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1.3.3. Kaloriméterek

A kirepülő részecskék energiáját a részecske típusától függően két kaloriméter rög-
zíti - az ECAL (elektromágneses kaloriméter) és a HCAL (hadron kaloriméter). Az
ECAL szcintillációs (PbWO4) kristályok segítségével rögzíti az elektromágneses köl-
csönhatásban résztvevő részecskék (mint pl. fotonok, elektronok) energiáját. A
beérkező részecske felgerjeszti a kristály elektronját, legerjesztésekor pedig a ger-
jesztési energiával azonos energiájú fotont bocsájt ki. Az így kisugárzott fotont
fotoelektron-sokszorozó alakít elektromos jellé, melyből ezután a részecske energiá-
jára következtethetünk. A HCAL – ahogy a neve is sejteti – felel a hadronok (mint
pl. proton, pion, kaon) energiájának mérésére. Ez a kaloriméter egy elnyelő és egy
műanyag szcintillátor rétegből tevődik össze. Az elnyelő réteg fogja fel a beérkező
hadronok nagy részét, a műanyag szcintillátor pedig a korábban említett szcintilláci-
ós kristályhoz hasonlóan bocsájtja ki a karakterisztikus fotonokat, melyekből ezután
azonosítható a beérkező részecske és annak energiája. [13]
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2. Bose–Einstein-korrelációk, Lévy-eloszlás

2.1. A femtoszkópia alapjai, HBT-korrelációk

1956-ban R. Hanbury Brown és R. Q. Twiss publikáltak egy új csillagászati módszert,
mellyel képesek voltak meghatározni a Szíriusz csillag átmérőjét a csillag távolságá-
nak ismeretében. [15] A módszert már korábbi munkájuk során ismertették, de itt ka-
pott csak nagy figyelmet igazán. A módszer lényege, hogy az ugyanabból a forrásból
érkező rádiófrekvenciás sugárzás intenzitásfluktuációinak korrelációjából következtet-
ni lehet annak látszólagos átmérőjére. Ezt a módszert kitalálói után HBT-korrelációs
módszernek nevezték el. Később, 1960-ban G. Goldhaber, S. Goldhaber, W. Lee és
A. Pais publikáltak egy cikket, amiben proton-antiproton ütközések során keletke-
zett pionok eloszlásának leírására Bose–Einstein-statisztikus leírást alkalmaztak. A
vizsgálat során fentiekkel analóg módon, de azoktól függetlenül itt azonos töltésű
pionok intenzitáskorrelációit figyelték meg. A jelenséget az azonos pionok hullám-
függvényének Bose–Einstein-szimmetrizációjával magyarázták [16], így erre azóta a
mag és részecskefizikai kutatásokban Bose–Einstein-korrelációként hivatkozunk. En-
nek fényében lett egy olyan módszer a kezünkben, mellyel egy képet tudunk alkotni
a nagyenergiás ütközésekből származó források geometriájának időfejlődéséről.

2.2. Kétrészecske Bose–Einstein korrelációs függvény

A két részecskére vett impulzuskorrelációs függvény az

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

N1(p1)N1(p2)
(4)

alakot ölti, ahol p1, p2 jelöli az első és második részecske négyesimpulzusát, N2(p1, p2)
jelöli a két részecske invariáns impulzuseloszlását, N1(p1), N1(p2) az első és második
részecske invariáns impulzuseloszlását. Az eloszlások hányadosát a 4. egyenletnek
megfelelően véve, lenormálva az egyrészecske eloszlásokkal kapjuk meg a kétrészecs-
ke korrelációból származó járulékot. A korrelált részecskekeltésnek számos forrása
lehet, mint pl. kollektív áramlás vagy rezonanciabomlások, ezektől eltekintve, azon-
ban nehézion-ütközéseknél fő oknak a részecskék megkülönböztethetetlenségén ala-
puló kvantumstatisztikus Bose–Einstein korreláció tűnik, így a továbbiakban ezzel
lehet érdemes továbbhaladni. Ennek hatása a részecskepárok multiplicitásával négy-
zetesen, míg minden más hatás azzal lineárisan arányos, tehát kis relatív impulzusú,
megkülönböztethetetlen részecskék esetén ez a hatás a domináns. Az invariáns im-
pulzuseloszlások megadásához vennünk kell az egy- és párhullámfüggvényeket, és be
kell vezetnünk egy forrásfüggvényt: S(x, p). A forrásfüggvény megadja, hogy adott
x helyen a termikus közeg kifagyása során mekkora valószínűséggel keletkezett egy p
impulzusú részecske. Ha ismerjük a forrásfüggvényt, az impulzuseloszlások előállnak
a forrásfüggvény tér szerinti integráljaként [17]:

N1(p1) =

∫
d4x1S(x1, p1)|Ψ(x1)|2 (5)
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N2(p1, p2) =

∫
d4x1d

4x2S(x1, p1)S(x2, p2)|Ψ(x1, x2)|2 (6)

ahol |Ψ(x1, x2)|2 = |Ψ(x1−x2)|2, szimmetrizáltságból következve csak a kétrészecske
hely- és impulzuskülönbségtől függő sűrűségfüggvény. Ha elhanyagoljuk a végállapoti
(Coulomb-, erős) kölcsönhatásokat, erre a hullámfüggvényre tekinthetünk síkhullám-
ként és

|Ψ(x1 − x2)|2 = 1 + cos((p1 − p2) · (x1 − x2)) := 1 + cos(qx) (7)

alakban áll elő q = p1 − p2, x = x1 − x2 relatív impulzus és hely bevezetésével.
Ezt visszahelyettesítve a 4. egyenletbe jutunk a tisztán kvantumstatisztikus hatás
korrelációs függvényére:

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

(
S̃(q, p1)S̃∗(q, p2)

S̃(0, p1)S̃∗(0, p2)

)
(8)

ahol S̃ jelöli a forrásfüggvény Fourier-transzformáltját:

S̃(q, p) =

∫
d4xS(x, p)eiqx (9)

S̃∗ pedig ennek komplex konjugáltját. Ha feltételezzük, hogy p1 ≈ p2, jobb megvá-
lasztásnak bizonyul a négyesimpulzus átlagára való áttérés:

K :=
p1 + p2

2
. (10)

Ezzel a korrelációs függvény

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

|S̃(q,K)|2

|S̃(0, K)|2
(11)

alakban áll elő.

Áttérve tömegközépponti változókra és bevezetve a párforrásfüggvényt a követ-
kező alakban:

D(r,K) =

∫
d4ρS(ρ+

r

2
, K)S(ρ− r

2
, K) (12)

|S̃(q,K)|2 a következőképpen alakul:

|S̃(q,K)|2 =

∫
d4r

(∫
d4ρS(ρ+

r

2
, K)S(ρ− r

2
, K)

)
eiqr = D̃(q,K). (13)

Ugyanezt elvégezhetjük |S̃(0, K)|2-ra, ebből pedig a 11. egyenletbeli korrelációs függ-
vény:

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

D̃(q,K)

D̃(0, K)
. (14)
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Ez az eredmény azért fenomenológikus, mert vizsgálataink során ezek azok a függvé-
nyek, melyeket a kétrészecske korrelációk mérésével megtudunk adni. Ennek Fourier-
transzformáltja egyértelmű kapcsolatban áll a Bose–Einstein korrelációs függvénnyel,
amiből pedig a vizsgált forrás téridőbeli alakjáról nyerünk információt. Vizsgálataim
során ebben az irányban haladtam tovább.

2.3. Mag-glória modell

Eddig azt az idealizált esetet vizsgáltuk, ahol feltételeztük, hogy a detektorban az
ütközés során kialakuló termikus közegből származó hadronizálódott részecskéket
érzékeljük. Habár ez részben igaz, vannak olyan részecskék is, melyek későbbi bomlás
során keletkeznek. Ennek figyelembevételére alkalmazzuk az ún. core-halo vagy mag-
glória modellt [18, 19], melynél a korábban definiált forrásfüggvényről feltételezzük,
hogy szétválasztható két forrásfüggvény összegére - a magéra, mely az ütközés során
kifagyott részecskéket, és a glóriáéra, mely a másodlagos bomlások során keletkezett
részecskéket tartalmazza:

S(q,K) = SC(q,K) + SH(q,K) (15)

ahol a C index jelöli a magot ("core"), H pedig a glóriát ("halo"). Ezek Fourier-
transzformáltjai:

S̃C(q,K) =

∫
d4xSC(x,K)eiqx (16)

S̃H(q,K) =

∫
d4xSH(x,K)eiqx (17)

A glória forrásfüggvénye a Fourier-transzformáció miatt csak nagyon kis q értékeknél
ad járulékot, ezért mérhető q értékre S̃H(q,K) = 0, tehát S̃(q,K) = S̃C(q,K). Ha a
relatív impulzus nullához közeli, akkor a Fourier-transzformált egyszerű tér szerinti
integrálként áll elő, és ez pont a keletkezett részecskék számát adja meg:

S̃C(0, K) =

∫
d4xSC(x,K) = NC(K) (18)

S̃H(0, K) =

∫
d4xSH(x,K) = NH(K) (19)

S̃(0, K) = NC(K) +NH(K) (20)

Ezeket behelyettesítve a 11. egyenletbe a kétrészecske korreláció

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

|S̃(q,K)|2

|S̃(0, K)|2
= 1 +

|S̃C(q,K)|2

(NC(K) +NH(K))2
=

= 1 +

(
NC(K)

NC(K) +NH(K)

)2 |S̃C(q,K)|2

|S̃C(0, K)|2
= 1 + λ

|S̃C(q,K)|2

|S̃C(0, K)|2
(21)
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λ =

(
NC(K)

NC(K)+NH(K)

)2

bevezetésével. A NC(K)
NC(K)+NH(K)

hányadost tipikusan fC-vel

("fraction of the core", a mag járuléka) szokták jelölni. Ez az érték adja meg, hogy a
teljes detektált részecskeszámból mennyi keletkezett a kifagyás során. Ennek négy-
zete a λ, melyre tekinthetünk úgy, mint a korreláció erősségére, mely egy effektív
tengelymetszetet jelöl ki. Visszatekintve a korreláció a 11. egyenletbeli analitikus
megoldására, q → 0 határesetben azt kapjuk, hogy

C
(0)
2 |q→0 = 2 (22)

Összevetve ezt a 21. egyenletbeli eredménnyel:

C
(0)
2 |q→0 = 2 = 1 + λ (23)

azt kapjuk, hogy a korrelációs erősség értéke λ ∈ [0; 1] tartományon belül vehet fel
valamilyen értéket. Kísérletekben a q értéke tipikusan nem érheti el a nulla értéket,
tehát λ < 1 és értékét a nulla tengelymetszetre extrapolálva tudjuk megsejteni.

6. ábra. A korrelációs függvény a mag-glória modell által feltételezett alakulása.[6]
A korrelációs függvény keskeny csúcsát a véges kísérleti felbontóképesség miatt nem
láthatjuk. Amíg a mag jellemzően 10 femtométer (1femtométer = 10−15méter) alatti
mérettartományú, addig a glóriát alkotó részecskék az ütközési centrumtól több ezer
femtométerre jönnek létre bomlások során.

A fentiekkel analóg módon a korábban a 12. egyenletbeli alakban bevezetett pár-
forrásfüggvénnyel is kitudjuk fejezni az eredményként kapott korrelációs függvényün-
ket. Ehhez először észre kell vennünk, hogy ha a forrásfüggvényről tényleg feltehet-
jük, hogy az felbontható egy-egy a magot és a glóriát leíró forrásfüggvény összegére,
akkor a párforrásfüggvény három tag összegeként fog előállni – egy a magból, egy a
glóriából és egy a magból és a glóriából képezett részecskepárok járulékaként:

D(r,K) = DC,C(r,K) +DH,H(r,K) +DC,H(r,K) (24)

melyek a 12. egyenletbeli alaknak megfelelően:

DC,C(r,K) =

∫
d4ρSC(ρ+

r

2
, K)SC(ρ− r

2
, K) (25)
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DH,H(r,K) =

∫
d4ρSH(ρ+

r

2
, K)SH(ρ− r

2
, K) (26)

DC,H(r,K) =

∫
d4ρSC(ρ+

r

2
, K)SH(ρ− r

2
, K) (27)

alakban állnak elő. Megmutatható, hogy az utóbbi két tag kísérletileg nem felbont-
ható, azaz a Fourier-transzformáltjuk a kísérletileg felbontható q tartományban nem
ad járulékot, csak a mag-mag párforrásfüggvényé:

D̃(q,K) ≈ D̃C,C(q,K) (28)

a korrelációs függvény párforrásfüggvénnyel kifejezett végső alakja így pedig:

C
(0)
2 (q,K) = 1 + λ

D̃C,C(q,K)

D̃C,C(0, K)
(29)

2.4. A Coulomb-kölcsönhatás szerepe

Amikor kezdetben bevezettük a kétrészecskés korrelációs függvényt, eltekintve a
Coulomb- és egyéb kölcsönhatásoktól síkhullám-közelítést alkalmazhattunk, mely vé-
gül egy egyszerű analitikus megoldáshoz vezetett. Ez a megoldás jól leírja a töltés
semleges részecskék esetét, mint például a semleges pion vagy foton, de ezek kísér-
letileg nagyon nehezen vizsgálhatóak. Ehelyett tipikusan a (főként pionokból álló)
töltött részecskék korrelációs függvényét vizsgáljuk, ahol a Coulomb-kölcsönhatás
nem elhanyagolható és nagy szerepe van. Ez azonos töltésű pionok korrelációs függ-
vényben úgy jelenik meg, hogy kis relatív impulzusnál kevesebb párt látunk, ugyanis
a taszítás miatt ez az érték nőni fog. Ellentétes töltés eseten ennek az ellenkezőjét
tapasztaljuk, tehát ezek a hisztogramok kis q tartományokon valamivel sűrűbbek
lesznek, több részecskepár fog itt megjelenni.

A Coulomb-kölcsönhatás figyelembevételéhez a korábbi kétrészecske-hullámfügg-
vényünk egy Coulomb-potenciállal kiegészített kétrészecske Schrödinger-egyenletét
kell megoldja. Ehhez térben táguló (nem pontszerű) forrás esetén a Sinyukov-
módszerhez hasonlóan eljárva juthatunk el, [20] eredményképpen pedig a mag-glória
modellből számolt korrelációs függvényt kifejezhetjük Coulomb-kölcsönhatással ki-
egészített kétrészecske hullámfüggvény abszolútérték négyzetével:

C2(q) = 1− λ+ λ

∫
d3rDC,C(r)|Ψq(r)|2 (30)

ahol a kétrészcske teljes hullámfüggvénye szimmetrizáció után[21]:

Ψq(r) =
Γ(1 + iζ)√

2eπζ/2
{eiqrF (−iζ, 1, i(qr − qr) + e−iqrF (−iζ, 1, i(qr + qr))} (31)
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alakú lesz r relatív távolságú, q a relatív impulzusú részecskepárra. Γ a Gamma-
függvény, F az elfajult hipergeometrikus függvény, ζ pedig a Landau-paraméter:

ζ =
mc2α

2h̄qc
(32)

amiben α a finomszerkezeti állandó, m pedig a piontömeg.
Ennek a megoldásnak a numerikus alkalmazása nehéz és bonyolult, sokszor nem

megfelelően konvergáló illesztésekhez vezet. Ahhoz, hogy ezt a problémát megkerül-
jük, a Coulomb-kölcsönhatásra egy extra korrekciós taggként tekintünk.

2.5. Lévy-eloszlás

A korábbi alfejezetekben tárgyaltak során beláttuk, hogy a Bose–Einstein korrelációk
mérésével a részecskeforrás térbeli geometriája sejthető meg. Ezen vizsgálatok során
felmerülő fontos kérdés, hogy ez a korreláció milyen alakkal vehető figyelembe. A
korábbi évek során jellemzően egyszerű Gauss-szerű viselkedést feltételeztek, mellyel
szemben újabb mérések azt bocsájtják előre [22], hogy nem és nem is lehet Gauss ala-
kú a korrelációs függvény, helyette sokkal inkább valamilyen hatványfüggvény-szerű
lecsengést mutat. Egy táguló közegben az általánosított centralitás határeloszlás
tétele arra utal, hogy az anomális diffúzió határozza meg a forrásfüggvény alakját,
mellyel így a korreláció alakjára egy Lévy-eloszlás szerű alakot várhatunk [23, 24]. A
gömbszimmetrikus Lévy-eloszlás Fourier-transzformáltján keresztül definiáljuk:

L(α,R, r) =
1

(2π)3

∫
d3qeiqre−

1
2
|qR|α (33)

ami valójában egy általánosított Gauss-eloszlás. R az ún. Lévy-skálaparaméter, mely
a közeg homogenitásának hosszát adja meg, α pedig a Lévy-exponens, mely α = 1
értéknél a Cauchy-eloszlást, α = 2-nél a Gauss-eloszlást adja vissza, mely érték így
felfogható egyfajta stabilitási indexnek. α < 2 esetén kapjuk meg a korábban említett
hatványfüggvény-szerű lecsengést. mely háromdimenzióban r

R
→ ∞ határesetben

valamilyen

L(α,R, r) ∝
(
r

R

)−(3+α)

(34)

alakot vesz fel. Ha feltételezzük, hogy a mag forrásfüggvénye Lévy-eloszlású, akkor
a mag-mag párforrásfüggvény is az lesz:

SC(r) = L(α,R, r)⇒ DC,C(r) = L(α, 2
1
αR, r) (35)

A Bose-Einstein korrelációs vizsgálatok elemi részét képezi az R és α paraméterek
meghatározása is, vizsgálataim során ezekre is kitértem. Későbbi tárgyalás során
láthatjuk, hogy amíg R értékét hozzávetőlegesen könnyű meghatározni, addig α pa-
raméter megsejtése nehéz és mint illesztési paraméter rendre lefixálásra kerül valami-
lyen α ∈ [1; 2] értéknél és csak ritkán marad szabad. Ennek az az oka, hogy a nagyon
kis relatív impulzusú tartományokon jellemzően egyre csökken a statisztikánk, és ott
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nincs elég mérési pont α megfelelően jó megillesztéséhez. Az általam vizsgált újabb
adatsorokon azonban úgy tűnik, hogy van elég mérési pont, így vizsgálataim során
megkíséreltem α meghatározását.

Végezetül pedig, a Bose–Einstein korrelációra Lévy-eloszlást feltételezve, a 2.5.
alfejezetben kapott, Coulomb-kölcsönhatást tartalmazó a 30. egyenletbeli korreláci-
ós függvényt numerikus számolásoknál használható alakra tudjuk hozni, melyben a
Lévy-eloszlás is megjelenik [25]:

C2(q) = 1− λ+ λ
2πζ

e2πζ − 1

[∫ ∞
0

drr2L(α, 2
1
α , R, r)

∫ 2qr

0

dξ
1

qr
|F (−iζ, 1, iξ))|2+

+

∫ ∞
0

drr2L(α, 2
1
α , R, r)

∫ 1

−1

dye2iqryF (−iζ, 1, iqr(1−y)))F (iζ, 1,−iqr(1+y))

]
(36)

2.6. A korrelációs függvény kinematikai változói

Az első alfejezetben a kétrészecske korrelációs függvényt q négyesimpulzus-különbség
és K négyesimpulzus átlag függvényében tekintettük. Vizsgálatok során általában a
Lorentz-invariáns qinv vagy a longitudinális irányban együttmozgó rendszer |qLCMS|
(továbbiakban |q|) relatív impulzus függvényében tekintik a korrelációs függvényeket
a KT transzeverz impulzus tartományaiban. Ezek alakja kétrészecske esetén:

qinv =
√

(px1 − px2)2 + (py1 − py2)2 + (pz1 − pz2)2 − (E1 − E2) (37)

KT = 0.5
√
K2
x +K2

y (38)

|q|-t pedig az ún. Bertsch-Pratt koordináták bevezetésével kapjuk meg [26, 27]:

q = (qout, qside, qlong) (39)

ahol "long" jelöli a nyalábirányú (z tengellyel azonos irányú), "out" a (Kx, Ky)
transzverz impulzusvektor irányú, "side" pedig az utóbbi kettőre merőleges kom-
ponenst. Ebben a koordinátarendszerben qinv a következő alakban áll elő:

qinv =
√

(1− β2
T )q2

out + q2
side + q2

long (40)

ahol βT = 2KT
E1+E2

a részecskepár transzverz sebessége. Fontos következmény ebből,
hogy nullához közeli qinv érték mellett ezek a qout, qside és qlong tagok nem szükség-
szerűen tartanak nullához.

Ugyanebben a koordinátarendszerben |q| az egyszerű

|q| =
√
q2
out + q2

side + q2
long (41)
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alakot ölti, amelyen egyértelműen látszik, hogy habár qinv-vel szemben ez nem Lorentz-
invariáns, de itt nulla közeli |q| értéknél a többi tag is egyértelműen nullához kell,
hogy tartson, amely a korrelációs függvények vizsgálata során nem egy elhanyagol-
ható tulajdonság. Elvárjuk továbbá azt is, hogy ez egy olyan vonatkoztatási rend-
szert jelöljön ki, amiben a részecskepár nyalábirányban vett átlagos impulzusa nulla
(Kz = 0), mely így összhangban lesz a transzverz impulzussal. Ezzel |q| egy olyan
változó, mely a "long" irányú Lorentz-boostokra invariáns, alakja pedig:

|q| =
√
q2
out + q2

side + q2
long =

√
(px1 − px2)2 + (py1 − py2)2 + q2

long,LCMS (42)

ahol
q2
long,LCMS =

4(pz1E2 − pz2E1)2

(E1 + E2)2 − (pz1 − pz2)2
(43)

Az így bevezetett koordinátarendszerben a korrelációs függvények gömbszimmet-
rikusak és így függetlenek qLCMS irányára, ezért vizsgálataim során a korrelációs
függvényeket |q| függvényében tekintettem különböző KT tartományokon, illetve a
transzverz impulzussal ekvivalens mennyiség, a transzverz tömeg által kijelölt tarto-
mányokon. A transzverz tömeg definíció szerint:

mT =

√(
KT

c

)2

+m2 (44)

ahol m az adott részecske tömege. A Bose–Einstein korrelációk paramétereit (R,
α, λ, stb.) szokás a transzverz impulzus helyett a transzverz tömeg függvényében
ábrázolni.

2.7. Háttérkeverés

A korrelációs függvények mérésére az ún. háttérkeverés vagy eseménykeverés mód-
szerét szoktuk alkalmazni, ahol egy esemény alatt két atommag ütközését értjük. Egy
ütköztetés során rengeteg ilyen esemény kerül rögzítésre. A háttérkeverési módszer
lényege az egy eseményből származó részecskepárok eloszlásában megjelenő kineti-
kus, detektorakceptanciai és egyéb más effektusok kizárása. Ezt úgy érhetjük el,
hogy az éppen vizsgált eseményből származó részecskepárok eloszlását lenormáljuk
korábbi eseményekből képezett részecskepárok eloszlásával. Ez utóbbiak ugyanis –
tekintve, hogy különböző eseményekből származnak – nem hordozzák a Bose-Einstein
korrelációs effektust, de minden más effektust igen. A kettő hányadosa így egy olyan
korrelációs függvényt fog adni, amely tisztán a Bose–Einstein korrelációs effektusokat
tartalmazza.

A pillanatnyilag vizsgált – továbbiakban aktuális ("actual") – esemény eloszlását
jelöljük (az előző alfejezetben bevezetett relatív impulzus és -átlag függvényében)
A(q,K)-ként, ahol a párok mindig az adott eseményből származnak. Ez az elosz-
lás egyfajta valószínűségeloszlást jelöl, de valójában ez egy hisztogram lesz, amely
azt mondja meg, hogy mekkora valószínűséggel jelenik meg egy részecskepár egy q
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7. ábra. Különböző eseménykeverési módszerek szemléltetése.[6] Npool jelzi a hát-
térhalmazban eltárolt eseményeket, melyek részecskéit korreláljuk össze az aktuális
esemény részecskéivel a módszernek megfelelő elv alapján.

tartományban K átlagos impulzussal. Ezzel analóg módon vezessük be a háttérese-
ményekből képezett párok eloszlását - továbbiakban háttér ("background") esemény
-, jelöljük ezt B(q,K)-val. Ehhez az eloszláshoz különböző eseményekből képezett,
az aktuális esemény párjaihoz hasonló részecskepárok adnak járulékot, mellyel így
minden pár-kölcsönhatást kiszűrünk.

Magát a háttérhalmazt mindig az aktuális események eltárolásából képezzük, ma-
gát a háttéreloszlást azonban mindig az aktuális esemény tulajdonságainak függvé-
nyében konstruáljuk meg: a háttérhalmazból minden esetben csak olyan eseményeket
veszünk, amelyek az ütközési síkon vett longitudinális tengelyen való elhelyezkedé-
sük, centralitásuk és multiplicitásuk azonos az éppen kiválasztott azonos eseményé-
vel, illetve az aktuális eseménnyel azonos kinematikai, detektorakceptanciai és egyéb
effektusokat tartalmaz. Miután megvan a háttéreloszlás, az aktuális és háttéreloszlás
normált hányadosáként várjuk a korrelációs függvényt:

C2(q,K) =
A(q,K)

B(q,K)
·
∫ q2
q1
dqB(q,K)∫ q2

q1
dqA(q,K)

(45)

ahol az integrálokat olyan q ∈ [q1; q2] tartományon vesszük, melyen a kvantumstatisz-
tikus hatások már nem jelennek meg. Ezután az eredmény-korrelációs függvények q
függését vizsgáljuk K intervallumokon, ahol így a K-ra mint az adott tartományra
vett átlagértékre tekintünk.

A háttérkeverési eljárásra több módszer is van, ezeket szemlélteti a 7. ábra, a
módszerek elvei pedig a következőképpen alakulnak:

• Az "A" jelű – hagyományos – módszernél egy előre megadott méretű háttérbe
tároljuk el minden iterációnál az eseményeket, és az új aktuális esemény minden
részecskéjét párosítjuk a korábbi események összes részecskéivel.

• A "B" jelű módszernél véletlenszerűen választunk a háttérhalmazból az aktuális
esemény multiplicitásával azonos korábbi eseményeket, majd ezek részecskéivel
párosítjuk az aktuális esemény összes részecskéjét
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• A "C" jelű – ún. mixed events – módszernél véletlenszerűen választunk a
háttérhalmazból az aktuális esemény multiplicitásával azonos korábbi esemé-
nyeket, majd ezekből véletlenszerűen kiválasztunk megfelelő számú részecskét
és ezeket egymással párosítjuk

Ezekből a háttérkeverési módszerből jellemzően csak a hagyományos és mixed events
módszereket alkalmazzák, vizsgálataim egyik fő részét képezte ezek egyenértékűségé-
nek belátása. A hagyományos módszer előnye (és talán egyben hátránya is), hogy kis
háttérhalmazra már alkalmazható, szemben a mixed events módszerrel, amely tipi-
kusan nagy háttérhalmaz (tehát kellően sok adat) esetén használható csak. A mixed
events módszer előnye, hogy a nagy háttérhalmazből és a véletlenszerű kiválasztásból
adódóan jobban kilehet zárni a nemkívánt effektusokat.
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3. Eredmények

3.1. Korrelációs függvények reziduális viselkedése

A korrelációs függvények elkészítéséhez a 2.7. alfejezetben tárgyaltaknak megfelelően
első körben megkell konstruálni az aktuális és háttéresemény-eloszlásokat. Ugyaneb-
ben a fejezetben tárgyaltam a háttéresemény-eloszlás számolásának lehetséges három
módját is, melyből egyről ("B" jelű) biztosan tudjuk, hogy nem jó. A másik ket-
tőt – a hagyományost és az event mixing módszert munkám során párhuzamosan
vizsgáltam.

a 2.6. alfejezet végső konklúziója az volt, hogy a számunkra érdekes kinemati-
kai változó a longitudinális irányban együttmozgó rendszer relatív impulzusa, ennek
megfelelően az aktuális és háttértesemények eloszlását ezen |q| függvényében kerül
számolásra. Ennek eredményére példaként szolgál a 8. ábra.
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8. ábra. Példa az előző fejezetben tárgyalt aktuális és háttéresemények együttes
ábrázolására. Kék jelzi az aktuális eseményekből, kék a háttéreseményekből képezett
hisztogramot.

A háttéresemények eloszlásának megalkotásához az eseményeket ún. eseményosz-
tályokba soroljuk és csak az egy eseményosztályba tartozó, nagyon hasonló események
részecskéit korreláljuk össze. Az eseményosztályok számát meghatározó paraméte-
rek:

• Npoolsize: annak a száma, hogy hány darab eseményt tartunk egyszerre a hát-
térhalmazban.

• Ncent: annak a mértéke, hogy mekkora centralitású események azok, amelyeket
még azonos centralitásúnak tekintünk és amelyeket így még összekorrelálunk
(például ha Ncent = 10, az azt jelenti, hogy 10% és 20% centralitású eseménye-
ket még összekorreláljuk, de a 10% és 21% centralitású eseményeket már nem.
Ncent növelésével ezeket az tartományokat szűkítjük.

• Nzvertex: vertex az adott esemény a (z-tengellyel azonos) nyalábirányban vett
ütközési centrumtól mért távolsága. Alapértelmezetten ez ±15cm, ami azt je-
lenti, hogy az ekkora távolságot lefedő tartományokon belül történő ütközés
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részecskéit korreláljuk csak össze. Nzvertex értékének növelésével ezen tartomá-
nyok száma növelhető.

• Nmixedevents: ez a paraméter a statisztikus hibát csökkenti, alapesetben 1-nek
választjuk meg.

• Nneta: η rapiditások figyelembevételéhez használt paraméter, alapesetben 1-nek
választjuk meg.

Ezekkel a részecskéket osztályokba soroljuk, és csak az egy osztályba tartozó részecs-
kéket korreláljuk össze. Az osztályok száma: Neventclass = Ncent ·Nzvertex ·Nmixedevents.
Ezeket ezután hisztogramként ábrázoljuk, a 2. fejezetben tárgyaltaknak megfele-
lően aktuális eseményeket és háttéreseményeket együtt ábrázolva, majd ezek a 45.
egyenletnek megfelelő hányadosukat képezve kapjuk meg a Bose–Einstein-korrelációs
függvényeket.

Vizsgálataim első részét az képezte, hogy megnézzem, mennyire függ a korrelációs
függvény alakja a mérés során használt beállítástól. Változtatva az Npoolsize, Ncent,
Nzvertex és egyéb paramétereket az adódott, hogy korrelációs függvények alakja kisebb
centralitástartományokban (0% − 20%) elszakadt egymástól, ennek mértéke pedig
nagyban függött a paraméterek megválasztásától. Minden paraméter megváltozta-
tásának volt hatása, ezek közül legnagyobb hatása az Npoolsize, Ncent paramétereknek
volt, így vizsgálataim során ezzel haladtam tovább. Ezeket nagy tartományokon
külön-külön vizsgáltam (Npoolsize ∈ [1000; 5000] 500-as lépésközzel, Ncent ∈ [10; 30]
2-es lépésközzel). Összehasonlítva a különböző beállításokat a 9. és a 10. ábrán
láthatjuk.
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9. ábra. A korrelációs függvények Npoolsize paramétertől való függése kis transzverz
impulzusú és centralitástartományban. A mérés során minden más értéket konstan-
son tartottam. Felső ábra mutatja a nagy relatív impulzusú tartományt, az alsó ábra
pedig a hozzátartozó HBT-csúcsot. Látható, hogy amíg a nagyobb |q| tartományon
tisztán látszik a beállítástól való függés, addig ez a HBT-csúcson nem látszik. Te-
kintve, hogy fizikai jelenséget a HBT-csúcsban keresünk, ezért a nagy |q| tartomány
észlelhető jelenségnek egyelőre nem tulajdoníthatunk fizikai jelentőséget.
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10. ábra. A korrelációs függvényekNpoolsize paramétertől való függése nagyobb transz-
verz impulzusú és centralitástartományban. A mérés során minden más értéket kons-
tanson tartottam. Felső ábra mutatja a nagy relatív impulzusú tartományt, az alsó
ábra pedig a hozzátartozó HBT-csúcsot. Látható, hogy ezeken a tartományokon a
különböző beállításokhoz tartozó korrelációs függvények már nem szakadnak el egy-
mástól, hanem közel azonosan haladnak. A HBT-csúcsban ehhez hasonlóan nincs jele
hibánál nagyobb eltérésnek, tehát a beállításoktól való függés itt továbbra sem jele-
nik meg itt. Tekintve, hogy ez kezdeti függés nagyobb tartományokban szép lassan
eltűnt, azt mondhatjuk, hogy ennek a jelenségnek tényleg nincs fizikai háttere.
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11. ábra. A korrelációs függvények Nncent paramétertől való függése kis transzverz
impulzusú és centralitástartományban. A mérés során minden más értéket konstan-
son tartottam. Felső ábra mutatja a nagy relatív impulzusú tartományt, az alsó ábra
pedig a hozzátartozó HBT-csúcsot. A korábbiakhoz hasonlóan itt is látható, hogy
amíg a nagyobb |q| tartományon tisztán látszik a beállítástól való függés, addig ez
a HBT-csúcson nem látszik. Tekintve, hogy fizikai jelenséget a HBT-csúcsban ke-
resünk, ezért a nagy |q| tartomány észlelhető jelenségnek itt sem tulajdoníthatunk
fizikai jelentőséget.
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12. ábra. A korrelációs függvények Ncent paramétertől való függése nagyobb transz-
verz impulzusú és centralitástartományban. A mérés során minden más értéket
konstanson tartottam. Felső ábra mutatja a nagy relatív impulzusú tartományt,
az alsó ábra pedig a hozzátartozó HBT-csúcsot. A korábbiakhoz hasonlóan itt is lát-
ható, hogy ezeken a tartományokon a különböző beállításokhoz tartozó korrelációs
függvények már nem szakadnak el egymástól, hanem közel azonosan haladnak. A
HBT-csúcsban ehhez hasonlóan nincs jele hibánál nagyobb eltérésnek, tehát a be-
állításoktól való függés itt továbbra sem jelenik meg itt. Tekintve, hogy ez kezdeti
függés nagyobb tartományokban szép lassan eltűnt, azt mondhatjuk, hogy ennek a
jelenségnek tényleg nincs fizikai háttere.

Ezen vizsgálatok során tehát azt az eredményt kaptam, hogy a HBT-csúcs alak-
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ja, mely az általunk keresett fizikai jelenségeket hordozza, úgy tűnik nem függ a
megválasztott mérési paraméterektől, hibán belül mind megegyeznek. Ennek fontos
implikációi lehetnek például akkor, ha a méréshez szükséges időt tekintjük. Vizs-
gálataim során 15 milliós eseményből álló adathalmazt analizáltam, mely óriásinak
tekinthető. Az erre a célra kitüntetett szervergépeken is ekkora adathalmaz feldolgo-
zása legjobb esetben is egy napot vesz igénybe, nagyobb paraméterekkel vett beállítás
feldolgozása pedig jellemzően több időt vesz igénybe. További vizsgálat részét ké-
pezheti még ezeknél is nagyobb paraméterektől való függés vizsgálata, de egyelőre
azt mondhatjuk ki, hogy a számunkra fontos eredmények beállításoktól függetlenül
kereshetőek, és minden beállítás hasonlóan jónak tekinthető.

3.2. Eseménykeverési módszerek összehasonlítása

A háttérkeverési módszerek ismertetésénél bevezettem erre három lehetséges eljárási
módot. Ezek a módszerek jól ismertek, vizsgálatok során pedig a hagyományos ("A"
jelű) és az ún. mixed events ("C" jelű) módszert használják jellemzően. Vizsgálatom
ezen szakaszában a kettő egyenértékűségét szerettem volna meghatározni.

Korábbi vizsgálatok során megállapították, hogy a két módszer hasonlóan jó és
az eredmények nem mutatnak eltérést. Jelen esetben nekem lehetőségem volt ugyan-
ezt belátni, nagy ütközési energiákon, sok eseményre tekintve. Az előző alfejezet-
ben ismertetett vizsgálathoz hasonlóan a hagyományos módszernél is megnéztem,
megjelenik-e a korrelációs függvény alakjában valamilyenfajta függés eltérő beállí-
tásoknál. Ennek eredményeit mutatja a 13. és a 14. ábrák, melyeken különböző
beállításoknál együtt látható a két eseménykeverési módszer eredménye.
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13. ábra. A hagyományos és a mixed events módszerből kapott korrelációs függvé-
nyek Ncent és Npoolsize paramétertől való függésének összehasonlítása kis transzverz
impulzusú és centralitástartományban. Az összehasonlított korrelációs függvények
további, az ábrán nem feltüntetett paraméterei minden esetben azonosak. Látha-
tó, hogy ezeken a tartományokon nagy relatív impulzusnál a korrelációs függvény
alakja módszerenként és beállításonként eltérnek. Megemlítendő továbbá, hogy a
hagyományos módszerből számolt korrelációs függvény alakjának Ncent-től való füg-
gése nem olyan erős, mint a mixed events módszeré, az ehhez tartozó HBT-csúcsban
azonban azonban ez semmilyen formában nem tükröződik, és a két módszer eltérő
beállításoknál is átfed.

28



0 1 2 3 4 5 6 7 8
|q| [GeV/c]

0.94

0.96

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

C
(|

q|
)

-
 h

-
=1.0-1.2 GeV/c, 30-40% cent., h

T
C(|q|), K

Mixed events method: 

=10
C

=1000, NPv1: N

=12
C

=1000, NPv2: N

=16
C

=1000, NPv3: N

=30
C

=1000, NPv4: N

=10
C

=1500, NPv5: N

=10
C

=3500, NPv6: N

=10
C

=5000, NPv7: N

Regular method: 

=10
C

=1000, NPv8: N

=20
C

=1000, NPv9: N

=30
C

=1000, NPv10: NCMS work in progress
PbPb 5.02 TeV

-
 h

-
=1.0-1.2 GeV/c, 30-40% cent., h

T
C(|q|), K

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
|q| [GeV/c]

0.95

1

1.05

1.1

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

C
(|

q|
)

-
 h

-
=1.0-1.2 GeV/c, 30-40% cent., h

T
C(|q|), K

Mixed events method: 

=10
C

=1000, NPv1: N

=12
C

=1000, NPv2: N

=16
C

=1000, NPv3: N

=30
C

=1000, NPv4: N

=10
C

=1500, NPv5: N

=10
C

=3500, NPv6: N

=10
C

=5000, NPv7: N

Regular method: 

=10
C

=1000, NPv8: N

=20
C

=1000, NPv9: N

=30
C

=1000, NPv10: NCMS work in progress
PbPb 5.02 TeV

-
 h

-
=1.0-1.2 GeV/c, 30-40% cent., h

T
C(|q|), K

14. ábra. A hagyományos és a mixed events módszerből kapott korrelációs függvé-
nyek Ncent és Npoolsize paramétertől való függésének összehasonlítása kis transzverz
impulzusú és centralitástartományban. Az összehasonlított korrelációs függvények
további, az ábrán nem feltüntetett paraméterei minden esetben azonosak. A felső
ábrán látható nagy relatív impulzusú tartományokon való összehasonlítás. Az lát-
szik, hogy nagyobb centralitás és relatív impulzus tartományokon módszerenként és
beállításonként is eltűnik a különbség és a korrelációs függvények ezeketől függetlenül
átfednek. Az alsó ábrán látható az ehhez tartozó HBT-csúcs, mely ugyanezt tükrözi.

a 14. ábrára tekintve azt mondhatjuk, hogy nagyobb centralitás- és transzverz
impulzustartományokban a két módszerből kapott korrelációs függvény alakja átfed.
Az előző fejezetben levont konklúzió tehát itt is érvényes, miszerint a korrelációs
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függvény alakja nem függ az általam vizsgált mérési beállításoktól, így azok hason-
lóan jónak bizonyulnak. a 14. ábrák alsó ábrája mutatja a korrelációs függvényhez
tartozó HBT-csúcsot. Látható, hogy ezen minden esetben erős az átfedés, legfőképp
pedig az, hogy a két ismertetett háttérkeverési módszer egyenértékűnek bizonyult.

Mint ahogy azt a 2. fejezetben leírtam, a különbség a két módszer között nem
csak a háttérkeverés módjában mutatkozik meg. Fontos implikációja ezeknek az ered-
ményeknek, hogy ha bármilyen hibán kívüleső, tartós eltérés lenne az eredmények
között (például látványosan elszakadnának egymástól a korrelációs függvények vagy
a HBT-csúcsok bármilyen tartományban), az megkérdőjelezné valamelyik használ-
hatóságát. Ez azért okozna gondot, mert mind a két módszert aktívan használják a
részecskefizikai kutatásokban - a hagyományos módszert jellemzően kis adathalmazo-
kon, a mixed events módszert pedig jellemzően nagy adathalmazokon. Kis adathal-
mazokon a mixed events módszer nem alkalmazható, mert a véletlen kiválasztáshoz
nagy háttérre van szükség, annak megtöltéséhez pedig sok (> 100000) eseményre.
A hagyományos módszer azonban hasonlóan jól kell működjön bármekkora méretű
adathalmazon, ugyanígy az általam vizsgált 15 millió eseményt tartalmazó adathal-
mazon is. Nyilvánvaló hátránya a hagyományos módszernek azonban, hogy az ezzel
végzett mérés hozzávetőlegesen 2-szer annyi időt vesz igénybe, mint a mixed events
módszerrel való mérés, mely nem elhanyagolható abban az esetben, ha a gyorsabb
módszerrel is egyetlen mérés minimum egy napot vesz igénybe.

Vizsgálatom ezen része során azt tudom kimondani, hogy az általam tekintett
paramétertartományokon a két módszer hasonlóan jónak bizonyult.

3.3. A háttéreffektusok kiszűrése, illesztések

Analízisem további részét képezte a HBT-csúcsra való Lévy-eloszlás illesztési paramé-
tereinek fizikai interpretációja. A 2. fejezetben tárgyaltam a Coulomb-kölcsönhatásnak
és egyéb háttéreffektusoknak a korrelációs függvény alakjára vett szerepét. Elméleti
számolások azt vetik előre, hogy nagyobb relatív impulzusoknál a C2|q| értéke 1-hez
kell, hogy tartson. Jellemzően kis relatív impulzus- és centralitástartományon ez a
vizsgálataim során sok esetben meg is valósult, azonban továbbhaladva ezek az ef-
fektusok egyre jobban előkerültek. Ilyen hatások lehetnek például a detektor nem
megfelelő hatékonysága, vagy mini jet-ek megjelenése, ezeket pedig kollektíven ki-
szeretnénk szűrni. Úgy láttuk, hogy a korrelációs függvény ezen háttéreffektusokat
tartalmazó része két Gauss-függvény szorzatához hasonló, tehát az illesztett görbe
egyenletét a következőképpen választottuk meg:

bg(|q|) = N

(
1− λ1e

−(|q|R2
1)

)(
1 + λ2e

−(|q|R2
2)

)
(46)

Egy ilyen függvénnyel vett illesztés látható a 15. ábrán.
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15. ábra. Példa a háttéreffektusok kiszűrésére. a 46. egyenletnek megfelelő gör-
bét illesztve jutunk a jobb felső ábrához, az ábrán az illesztés paraméterei vannak
feltüntetve, hibákkal. Ezután leosztva a háttérre illesztett görbével jutunk el a hát-
téreffektusoktól mentes korrelációs függvényhez, melynek HBT-csúcsat vizsgálhatjuk
következő lépésként.

A következő lépésben az így illesztett görbével való leosztás a cél. Fontos itt meg-
jegyezni, hogy ennek a hányadosképzési lépésnek több formája is ismert és használt:

• CSS,OS
2

bgfit
– az egyszerűbb eset, amikor is az adott korrelációs függvényre illesz-

tett görbét a saját magára vett illesztési paramétereivel vesszük figyelembe, és
azzal osztjuk le a korrelációs függvényt (mind azonos előjelű (SS – Same Sign),
mind különböző előjelű (OS – Opposite Sign) párokból képezett korrelációs
függvények esetén),

• CSS,DT
2

CSS,MC
2

– ún. Hybrid Cluster Substraction módszer, mely kicsivel bonyolultabb

a fentinél. Ennél az esetnél megillesztjük a háttérgörbét, majd az összetartozó
(azonos transzverz impulzusú és centralitású) SS és OS illesztési paramétereket
egymás függvényében ábrázoljuk (pl. λSS1 (λOS1 )), majd erre egyenest illesztünk.
Ezután Monte-Carlo szimulációbeli adatokkal is megalkotjuk a korrelációs függ-
vényeket, megillesztjük a saját hátterüket és ábrázoljuk az összetartozó SS és
OS esetek paramétereit, és erre is illesztünk egy-egy egyenest. A Monte-Carlo
szimulációs adatokra illesztett görbe paramétereire illesztett egyenest egyenle-
tébe ezután behelyettesítjük az ide tartozó, adatokból kapott OS-hez tartozó
paramétert, amiből kapunk egy SS-hez tartozó értéket. λ1 paraméterre például
így lehet leírni egyszerűen:

λSS,MC
1 = fMC(λOS

1 ), (47)

ahol fMC az adott Monte-Carlo adatokra illesztett görbe egy összetartozó SS és
OS paraméterének SS és OS eset ábrázolásából illesztett egyenesének egyenlete.
Végül ezt elvégezve minden paraméterre (N , λ1, λ2, R1, R2) visszakapunk
öt új paramétert, amit ezután visszahelyettesítve a 46. egyenletbe kapunk
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egy új görbét, és ezzel a görbével osztjuk le a korrelációs függvényt a háttér
eltüntetéséhez (ha az jól illeszkedik).

Jelen esetben én az egyszerűbb esettel dolgoztam, amikor is az adott korrelációs
függvényre illesztett görbét a saját magára vett illesztési paramétereivel vettem fi-
gyelembe, és azzal osztottam le a háttéreffektusoktól mentes korrelációs függvény
megalkotásához. Az illesztéseket |q| = 0.2− 8GeV/c tartományon végeztem.

Következő lépésben az így most már Coulomb-korrigált Lévy-függvény illesztése
a cél. Ehhez a 2.6 fejezetben felírt a 36. egyenletet kell felhasználni, viszont hogy
numerikusan könnyebben tudjuk ezt használni, szükséges lehetséges egyszerűsítése-
ket végezni. Ehhez a CMS kísérlet publikációjában [28] ismertetett közelítéseket
alkalmaztam. Ezen közelítésekkel élve és a Bowler-Sunyokov-módszer [29, 20], által
a glória hatását is figyelembe véve jutunk a végső, numerikusan is jól használható
alakú forrásfüggvényre:

C2(|q|) = 1− λ+ λ ·KC(|q|)
(

1 + e−(|q|R)α
)

(48)

ahol

KC(|q|) =
2πζ

e2πζ − 1
·

(
1 +

πζ R
h̄c
|q|

1.26 + |q| R
h̄c

)
. (49)

Az illesztés pontosítása végett továbbá hozzáadok a 48. egyenlethez egy normálási
faktort, és végezetül

C2(|q|) = N

(
1− λ+ λ ·KC(|q|)

(
1 + e−(|q|R)α

))
(50)

alakú függvényt illesztettem a HBT-csúcsokra. Az illesztéseket |q| = 0.02−0.2GeV/c
tartományokon végeztem, ugyanis az általunk vizsgált effektus megjelenését ezen a
tartományon várjuk. A függvény négy illesztési paramétert tartalmaz: N normá-
lási faktor, λ korrelációs erősség, R skálaparaméter, α lefutási meredekség, mely
utóbbi a kritikus viselkedés indikátora lehet. Ez utóbbi paramétert szokás 1-nek
megválasztani, ha a rendelkezésre álló adathalmazzal nem érhető el kellő precizitás a
meghatározásához. Reményeink szerint az általam használt adathalmaz elegendően
nagy ahhoz, hogy ezt ne kelljen lefixálni. Ennek egy eredménye látható a 16. ábrán.
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16. ábra. HBT-csúcsra illesztett a 48. egyenletbeli görbe. A bal oldali ábrán az α
paraméter szabadon volt hagyva, a jobb oldali ábrán α = 1 fixált. Látható, hogy α
lefixálása vagy szabadon hagyása erősen befolyásolja a többi paraméter értékét és az
illesztés jóságát.

A λ korrelációs erősség határozza meg, milyen magasra szalad fel a csúcs. R
adja meg a csúcs szélességét, α pedig a lefutás meredekségét. Ezeket a mennyisé-
geket szokásosan a transzverz impulzus, vagy az ezzel ekvivalens transzverz tömeg
függvényében ábrázoljuk. Ezek eredményei láthatóak a 17., a 18. és a 19. ábrákon,
centralitástartományok szerint klaszterezve.
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17. ábra. R skálaparaméter negatív-negatív hadronpárokra vett illesztésből a transz-
verz tömeg függvényében ábrázolva (pozitív-pozitív esetben hasonló). Fontos meg-
jegyezni, hogy α = 1 lefixálásakor R értékei nagyobbra adódnak. R értéke fm (fem-
tométer) skálán értendő.
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18. ábra. λ korrelációs erősség negatív-negatív hadronpárokra vett illesztésből a
transzverz tömeg függvényében ábrázolva (pozitív-pozitív esetben hasonló). Fontos
megjegyezni, hogy α = 1 lefixálásakor λ értékei nagyobbra adódnak.
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19. ábra. α kitevő negatív-negatív hadronpárokra vett illesztésből a transzverz tömeg
függvényében ábrázolva (pozitív-pozitív esetben hasonló).

A R skálaparaméter átlagos transzverz tömegtől való függésében minden centra-
litásosztálynál csökkenő trendet fedezhetünk fel, mely alátámasztja a hidrodinamikai
számításokból származó sejtést [30].
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λ korrelációs erősség értékére - tekintve, hogy a végállapoti kölcsönhatásokat el-
hanyagolva a kétrészecske-forrásfüggvény értéke 2, melyből - a 23. egyenlet alapján
λ = 1 adódik, definíció szerinti értéke:

λ ≡ lim
|q|→0

C2(|q|)− 1. (51)

a 18. ábrára tekintve mégis azt látjuk, hogy kis mT értékeknél λ értéke jóval kisebb,
nagy mT -kre pedig sokkal nagyobb, mint 1. Fontosnak tartom megjegyezni itt, hogy
α = 1 fixált értékkel való illesztés növeli a többi illesztési paramétert, és kis mT

tartományon λ értéke 1 fölött mozog.
Az α lefutási meredekség értékét szabadon hagyva azt kaptuk, hogy kis transzverz

tömegnél elég magas az értéke, azonban a transzverz tömeg növekedésével α értéke
folyamatosan csökken. α = 2 eset a Gauss-eloszlást adja vissza, α alacsony transzverz
impulzusnál α ≈ 2 értékről indul el. Kicsivel magasabb transzverz tömegnél eléri
a Lévy-eloszlást tükröző α ≈ 1 értéket. Még nagyobb transzverz tömeg értékek
felé haladva azonban α értéke még tovább csökken, és eléri az α ≈ 0.5 értéket,
mely várakozások szerint alacsonyabb ütközési energiákon lehetséges, ugyanis ez a
kritikus pont körüli viselkedés indikátora lehet. Ennek megfelelően ez semmiképpen
sem lehet kritikus pont jele, így ezen eredmények részletesebb körüljárást igényelnek,
az illesztések javítandóak, az eredmények pontos jelentése további vizsgálat tárgyát
képezik.

Tekintve, hogy a szabadon hagyott α illesztési paraméter értékére így még nem
lehet biztos konklúziót felállítani, áttérek az α = 1 fixált eset tárgyalására. Eh-
hez motivációként szolgál a CMS kísérlet publikációja [28], amiben α = 1 értéket
használtak. Ezen illesztések eredményeit mutatják a 20. és a 21. ábrák.
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20. ábra. R skálaparaméter negatív-negatív hadronpárokra vett illesztésből a transz-
verz tömeg függvényében ábrázolva (pozitív-pozitív esetben hasonló), α = 1 fixált
értéknél. R értéke fm (femtométer) skálán értendő.
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21. ábra. λ korrelációs erősség negatív-negatív hadronpárokra vett illesztésből a
transzverz tömeg függvényében ábrázolva (pozitív-pozitív esetben hasonló), α = 1
fixált értéknél.

R skálaparaméter értékére itt is csökkenő trendet fedezhetünk fel, α értéke ezt
nem befolyásolta, tehát a fenti konklúzió, miszerint ez a kollektív folyást támasztja
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alá, itt is érvényes.
A λ korrelációs erősség értékére is hasonló eredményt kaptunk, azonban itt λ ér-

téke megnövekedett és az 51. egyenletbeli határeset körül mozog. Ahogy korábban
tárgyalva volt, a végállapoti és erős kölcsönhatásokat elhanyagolva a korreláció erős-
sége határesetben 1-re kell, hogy adódjon, általánosan pedig λ ∈ [0; 1], mely sejtést
ezek az eredmények is hibán belül jól megközelítenek.

Mint láthattuk, erős a korreláció az illesztési paraméterek között, tehát nagyon
fontos ezek részletesebb vizsgálata.

3.4. A mért adatok összehasonlítása Monte-Carlo szimuláció-
beliekkel

A 3.3. alfejezetben ismertetésre került a háttéreffektusok eltüntetésére használható
két módszer: az egyszerűbb, illesztett háttérrel való lenormálás, és a kicsit bonyo-
lultabb, ún. Hybrid Cluster Substraction módszer. Az egyszerűbb módszerrel az a
gond, hogy a korrelációs függvények önmagukra vett illesztésével kerülnek korrigálás-
ra, ami így nem tünteti el a korrelációs függvényből az esetleges belső korrelációkat,
vagy a nagyon hosszútávú (nagy |q| tartományú) korrelációkat. A Hybrid Cluster
Substraction módszernek az az előnye, hogy a mért adatoktól független, tehát ezeket
a hibákat nem hordozza. A módszer nehézségét az képezi, hogy ha az adatokra vett
illesztésekben bárhol is valamiért hibásak, az egyértelműen befolyásolja az egyenesil-
lesztést és így a visszaillesztést is.

Ezen vizsgálat kezdeti szakaszában a 3.3. alfejezetben tárgyaltaknak megfele-
lően először megkell illeszteni a paraméterekre vett egyeneseket mind a mért adat
esetében, mind a Monte-Carlo adat esetében, majd ezeket összehasonlítani. Ennek
eredményét mutatják a 22.-26. ábrák.
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22. ábra. Az azonos centralitástartományú és transzverz impulzusú korrelációs függ-
vények összetartozó SS és OS eseteire vett N illesztési paramétereinek egymás függ-
vényében való ábrázolása, és az arra vett egyenesillesztés. Bal oldali ábra a mért
adatokból, a jobb oldali a Monte-Carlo szimulációs adatokból készült. Az ábrák
jobb felső sarkában az illesztett egyenesek paraméterei vannak feltüntetve, hibákkal.
Az illesztett egyenes egyenlete: f(x) = m · x+ b.
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23. ábra. Az azonos centralitástartományú és transzverz impulzusú korrelációs függ-
vények összetartozó SS és OS eseteire vett λ1 illesztési paramétereinek egymás függ-
vényében való ábrázolása, és az arra vett egyenesillesztés. Bal oldali ábra a mért
adatokból, a jobb oldali a Monte-Carlo szimulációs adatokból készült. Az ábrák
jobb felső sarkában az illesztett egyenesek paraméterei vannak feltüntetve, hibákkal.
Az illesztett egyenes egyenlete: f(x) = m · x+ b.
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24. ábra. Az azonos centralitástartományú és transzverz impulzusú korrelációs függ-
vények összetartozó SS és OS eseteire vett λ2 illesztési paramétereinek egymás függ-
vényében való ábrázolása, és az arra vett egyenesillesztés. Bal oldali ábra a mért
adatokból, a jobb oldali a Monte-Carlo szimulációs adatokból készült. Az ábrák
jobb felső sarkában az illesztett egyenesek paraméterei vannak feltüntetve, hibákkal.
Az illesztett egyenes egyenlete: f(x) = m · x+ b.
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25. ábra. Az azonos centralitástartományú és transzverz impulzusú korrelációs függ-
vények összetartozó SS és OS eseteire vett R1 illesztési paramétereinek egymás függ-
vényében való ábrázolása, és az arra vett egyenesillesztés. Bal oldali ábra a mért
adatokból, a jobb oldali a Monte-Carlo szimulációs adatokból készült. Az ábrák
jobb felső sarkában az illesztett egyenesek paraméterei vannak feltüntetve, hibákkal.
Az illesztett egyenes egyenlete: f(x) = m · x+ b.
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26. ábra. Az azonos centralitástartományú és transzverz impulzusú korrelációs függ-
vények összetartozó SS és OS eseteire vett R2 illesztési paramétereinek egymás függ-
vényében való ábrázolása, és az arra vett egyenesillesztés. Bal oldali ábra a mért
adatokból, a jobb oldali a Monte-Carlo szimulációs adatokból készült. Az ábrák
jobb felső sarkában az illesztett egyenesek paraméterei vannak feltüntetve, hibákkal.
Az illesztett egyenes egyenlete: f(x) = m · x+ b.

A vizsgálat következő lépését képezi ezen illesztések pontosítása, végső soron pe-
dig annak megtekintése, hogy az így visszahelyettesített paraméterekkel vett háttér
mennyire illeszkedik jól a mért adatok korrelációs függvényére.
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4. Összefoglalás
Dolgozatomban a CERN-i CMS kísérlet által rögzített, 5,02 TeV-es ólóm-ólóm üt-
közések több oldalú analízisével foglalkoztam, hozzávetőlegesen 15 millió eseményt
tartalmazó adatsoron. Munkám során megvizsgáltam, hogyan függ a Bose–Einstein-
korrelációs függvény alakja különböző centralitásosztályok, zvertex-osztályok, hát-
térméretek és további paraméterek eltérő variációjú használatától. Megvizsgáltam,
milyen eredményt adnak a manapság korrelációs függvények megalkotásához hasz-
nált háttérkeverési módszerek, végső soron pedig egy beállításnál a háttéreffektusok-
tól mentes korrelációs függvény HBT-csúcsára Coulomb-korrigált Lévy-típusú függ-
vényt illesztettem.

A vizsgálatok eredményeképpen azt kaptam, hogy a Bose–Einstein korrelációs
függvények alakja kis centralitás és transzverz impulzusú tartományokon függ a be-
állítás paramétereitől, de ez a kezdeti függés nagyobb tartományokon eltűnik és a
korrelációs függvények átfednek. A korrelációs függvények számolásához ma hasz-
nált háttérkeverési módszer összehasonlításaképpen azt kaptam, hogy a beállításoktól
az előzőekhez hasonlóan csak kezdeti függést mutat, nagyobb tartományokon azo-
nosan jól alkalmazható a két módszer. Végső soron pedig az illesztésekből kapott
paramétereket a transzverz tömeg függvényében ábrázolva mindkét esetben (α sza-
bad, illetve α = 1 fixált) az adódott, hogy az R skálaparaméter csökkenő trendet
mutat, mely a kollektív viselkedést, a tökéletes folyadék képet tükrözi. A λ paramé-
ter kis transzverz tömegnél hibán belül a λ ∈ [0; 1] tartományban van, az α szabad
paraméterként való kezelése és az ehhez tartozó eredmények pedig további vizsgálat
tárgyát képezik. A mért adatokra vett illesztéseket Monte-Carlo szimulációbeliekkel
is összehasonlítottam, az analízis ezen részének folytatása is cél.

Vizsgálat további célját képezi az illesztések pontosítása és javítása, több beállí-
tásra vett illesztések összehasonlítása, illetve a mért adatok Monte-Carlo szimuláci-
óbeliekkel való összehasonlítása, felhasználhatóságuk további vizsgálata.
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5. Köszönetnyílvánítás
Köszönetem szeretném kifejezni témavezetőmnek, Csanád Máténak, aki bevezetett
a nehézion-fizikai kutatások világába, és aki rengeteget segített az analízisem során.
Segítségére és vezetésére mindig számíthattam, a közös munkánk pedig nagyban
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éveim és kutatásaim alatt.
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Nyilatkozat
Alulírott, Zsigmond István, kijelentem, hogy munkám a CERN-i CMS kísérleti együtt-
működés kereteiben készült. A dolgozatban bemutatott eredmények a saját (téma-
vezetés mellett elvégzett) munkám eredménye, azonban nem minősülnek hivatalos
CMS eredményeknek, mert elkészítésüket nem előzte meg széleskörű egyeztetés, az
eredmények jelenleg még nem publikusak és nem is véglegesek. Ennek megfelelően
kérem az eredmények diszkrét kezelését.

a hallgató aláírása

Budapest, 2019. május 29.
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Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a szakdolgozat/diplomamunka (a
továbbiakban: dolgozat) önálló munkám eredménye, a dolgozat készítése során
betartottam a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezéseit, valamint az
Egyetem által előírt, a dolgozat készítésére vonatkozó szabályokat.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben bizonyítható,
hogy a dolgozatot nem magam készítettem vagy a dolgozattal kapcsolatban szerzői
jogsértés ténye merül fel, úgy az Eötvös Loránd Tudományegyetem megtagadja a
dolgozat befogadását.

Tudomással bírok arról is, hogy a szerzői jog megsértése miatt az arra jogosultak
velem szemben felléphetnek, és az egyéb jogkövetkezményekkel – így polgári jogi,
szabálysértési jogi, illetve büntetőjogi következményekkel – járhat.
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