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Bevezetés
• Az erős kölcsönhatás felelős a nukleonok és atommagok 

stabilitásáért, kötött állapotáért

• Kis impulzusátadású folyamatok elméleti vizsgálata ma is 
kihívás 

• Kísérleti adatok mutatnak utat a tudományterület fejlődéséhez

• Nagy energiasűrűség esetén fázisátalakulás várható
– Természetben: Ősrobbanás utáni mikromásodpercekben

– Laborban: nehézion-ütközésekben

– Diagnosztizálása, igazolása közvetett módon lehetséges

• A nehézion-adatok általában nem önmagukban, hanem 
elemi(bb) részecskékkel való összehasonlításban igazán 
fontosak/informatívak. 
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Alapfogalmak

• Rapiditás:

• Pszeudorapiditás:

• Centralitás:
– b: impakt

paraméter
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Alapfogalmak
• Az ütközés geometriai viszonyait, 

centralitását Glauber-modell
segítségével jellemezzük

• Résztvevő nukleonok száma: Npart

• Nukleon-nukleon páronkénti
„ütközések” száma: Ncoll

• Mindezek a proton-proton 
ütközésekkel való össze-
hasonlításnál is fontosak

• Centralitás: a teljes rugalmat-
lan hadronikus hatáskereszt-
metszet százalékában 

Nucl.Phys.A757
28-101,2005
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Eseményválogatás ütközőnyalábos 
kísérletekben
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A PHOBOS kísérlet

NIM A 499
603-623, 2003
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PHOBOS Spektrométer trigger

• Szcintillátor alapú
rendszer

• Cserenkov-detektorok
adják meg az ütközési 
pontot

• Nagy impulzusú
részecskék válogatása

• 50 ns döntéshozatali idő
• d+Au ütközések 

mérésében fontos szerep
• Time of Flight: időmérés
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Az egyik spektrométer trigger fal
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Részecskeválogatás a triggerrel

Töltött részecskék
Időmérő falon áthaladó részecskék
Időmérő és trigger falon IS áthaladó részecskék
Nagy pT trigger feltételt is teljesítő részecskék

Trigger nélkül Triggerrel
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A CMS kísérlet
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Nyaláb-szcintillációs számlálók
Minimum-bias trigger
Nyaláb trigger
Nagy multiplicitás trigger
A CMS első ütközéseinek detektálása
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A QCD fázisátalakulás kísérleti 
igazolása
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A töltött részecskék száma - RHIC

Nucl.Phys.A757
28-101,2005
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Nagy transzverzális impulzusú részecskék 
elnyomása Au+Au ütközésekben

• (Au+Au)/(p+p) arány
• Npart-tal skálázva
• Nagy pT: a 

részecskehozam 
elmarad az Ncoll
skálázás alapján 
várttól (azaz, a N+N 
ütlözések inkoherens 
összegétől)

Phys.Lett.B578:297-303,2004
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d+Au: referencia-mérés

• A Spektrométer 
trigger fontos volt

• Kiderült, hogy d+Au
ütközésekben nincs 
elnyomás

• Az Au+Au-ban mért 
elnyomás tehát 
végállapoti effektus
– A fázisátalakulás 

egyik bizonyítéka

PRL, címlaponPhys.Rev.Lett.91:072302,2003
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PHOBOS időmérő fal

• Kalibrálás, áthelyezés
• Egyetlen publikált 

időmérésen alapuló
PHOBOS cikk 
megírása

• Azonosított 
részecskék 
spektrumainak 
mérése

• Szabályosságok 
feltárása
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Ionizáción alapuló
részecske-azonosítás 
kidolgozása
a PHOBOS félvezető
detektorokban

Repülési időmérésen 
alapuló részecske-
azonosítás kidolgozása, 
kalibrációkkal. Távoli 
mágneses tér 
feltérképezése

PRC 75 024910,2007
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• mT-skálázás d+Au
ütközésekben

• Ez a skálázás sérül Au+Au
ütközésekben
– Itt kollektív effektusok 

játszanak szerepet
Au+Au

d+Au
d+Aud+Au

JPhysG 30 S1143, 2004
PRC 75 024910,2007
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Barion-megállás
• A nettó protonok száma arányos az 

ütközésben résztvevő nukleonok 
számával

• Barion-megállás és párkeltés egyensúlya

PRC 75 024910,2007
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CMS: jet-ek energiavesztesége

• Felkészülés az LHC-re: jet-triggerek alkalmazása a 
hadoronok elnyomásának mérésére

szimuláció szimuláció

Phys.G34:2307-2455,2007
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További felkészülés az LHC-re

• Felkészülés a jet fragmentációs
függvények módosulásának mérésére

Phys.G34:2307-2455,2007
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Szabályosságok a részecske- és 
atommag-ütközésekben
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Teljes részecskeszám: e++e- , d+Au, Au+Au

• Npart determines total
multiplicity

• p+p, dAu does not have
the full √s available for
particle production

Nucl.Phys.A757
28-101,2005
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Impulzus-eloszlások
• A pT-eloszlások centralitásfüggése

független az ütközési energiától

PRL 94 082304,2005
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Szögeloszlások: p+A ütközések
• η-eloszlások bizonyos tartományban 

szintén függetlenek az ütközési energiától

Nucl.Phys.A757
28-101,2005
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Szögeloszlások: A+A ütközések
• η-eloszlások bizonyos tartományban 

szintén függetlenek az ütközési energiától

Nucl.Phys.A757
28-101,2005
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Kitekintés: szögeloszlások az LHC-n

• A CMS kísérlet első két publikációja
JHEP 1002:041,2010
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Azimutszög-eloszlások
szabályosságai

• Az azimutszög-
eloszlások
második 
Fourier-
komponense is 
független az 
ütközési 
energiától

Nucl.Phys.A757
28-101,2005
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A nehézion-ütközések geometriai 
viszonyainak szerepe
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Excentricitás és definíciói

• A résztvevő-excentricitással figyelembe 
vesszük, hogy az átfedő tartomány nem 
folytonos maganyag, hanem véges számú
nukleonból áll

PRC 77 014906,2008
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Az excentricitás 
szerepe 

• Az azimutszög-eloszlás
aszimmetriáját 
érdemes az 
excentricitáshoz 
hasonlítani

• Nem mindegy, melyik 
definíciót használjuk

• Különböző atommagok 
összehasonlítása 
nagyon tanulságos

PRC 77 014906,2008
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Az excentricitás fluktuációi
• …megegyeznek az azimutszög-eloszlások

aszimmetriájának eseményenkénti 
fluktuációival

PRC 77 014906,2008
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Az excentricitás momentumainak kiszámítása
A részecske-szögeloszlások kumulánsait az excentricitás hasonló kumulánsaival kell
összehasonlítani. Ez utóbbiak Npart-függésének kiszámítása tehát fontos. A standard 
és résztvevő-excentricitás nem egyezik meg, a pontos számítással az irodalomban
szereplő eredményeket sikerült helyesbíteni. 

PRC 77 014906,2008
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Részecske-korrelációk
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Kétrészecske-korrelációk

• A nagy impulzusú trigger-részecskéhez
asszociált részecskék száma különös 
tulajdonságokat mutat

p+p Au+Au

PRL 104 062301,2010
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Kitekintés: korrelációk az LHC-n

• Pb+Pb és nagy multiplicitású p+p 
eseményekben is megjelenik

Pb+Pb p+p

JHEP 07 076,2011
JHEP 1009 091,2010



39

Összefoglalás
• Eseményválogatás ütközőnyalábos kísérletekben

– PHOBOS kísérlet
– CMS kísérlet

• A QCD fázisátalakulás kísérleti igazolása
– Részecskeszám
– Nagy pT: elnyomás
– Azonosított részecskék spektrumai
– Jet-ek energiavesztesége

• Szabályosságok a részecske- és atommag-
ütközésekben

• A nehézion-ütközések geometriai viszonyainak 
szerepe

• Részecske-korrelációk


