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1. Bevezetés

Mai világképünk szerint az Univerzum (egy kezdeti exponenciális tágulás, az in�ációs sza-

kasz után) forró és s¶r¶ állapotban jött létre, majd tágult és h¶lt, és egy sor fázisátalakuláson

keresztülmenve az anyag felvette a ma ismert formáját. Az egyik ilyen fázisátalakulás, amely

mára kísérletileg is vizsgálhatóvá vált, a kvantumszíndinamika (QCD) kvarkanyag-hadronanyag

fázisátmenete. Napjaink nehézion�zikai kísérletei ennek tanulmányozására szolgálnak. A gyor-

sítókban (pl. SPS, RHIC, LHC) elektronhéjuktól teljesen megfosztott nehéz atommagokat (�ne-

hézionokat�) ütköztetnek egymással: ilyenkor forró és s¶r¶ anyag jön létre, mely rohamosan

tágul és h¶l, és mire az ütközési pont körüli detektorokba ér, már újra a szokásos (azaz az

elemirészecske-reakciók �zikájából jól ismert) részecskék halmaza. Ezek szám� és impulzusel-

oszlásainak, korrelációinak, stb. vizsgálatával lehet az ütközésben keletkezett anyag tulajdon-

ságait meghatározni.

Az egyik idevágó alapkérdés sokáig az volt, hogy vajon nagy h®mérsékleten és nyomáson

tényleg létrejön-e az elméletileg régóta várt [d1] ún. �kvark-gluon-plazma�, a hadronokból ki-

szabadult kvarkok és gluonok gáza. Erre a kérdésre csak nemrég sikerült választ adni: kiderült,

hogy elegend®en nagy energiájú nehézion-ütközésekben kialakul kvark� és gluon szabadsági

fokokat tartalmazó közeg, de ez sokkal inkább er®sen csatolt tökéletes folyadékra, mint gázra

emlékeztet [d2]. Ezt az állítást az alapján lehetett megfogalmazni, hogy a keletkezett anyag

kollektív tulajdonságait leírni próbáló modellek közül a hidrodinamikai modellek voltak a leg-

sikeresebbek. Az ilyen tulajdonságú �tökéletes kvarkfolyadék� megjelenését el®ször az amerikai

RHIC gyorsítónál sikerült bizonyítani; az LHC gyorsító eddigi nehézion�zikai mérési eredmé-

nyei az ottani nagyobb ütközési energián is lényegében hasonló képet sugallnak az ütközésben

keletkezett anyagról [d3].

A hidrodinamikai modellekben a keletkezett anyagot táguló t¶zgömbnek tekintjük, és a

részecskekeltést lokális termikus eloszlással modellezzük. A hidrodinamikát végs® soron azért

lehet sikeresen alkalmazni egymástól nagyon távol es® területeken (mint pl. az egész Univer-

zum tágulásától kezdve a köznapi méret¶ dolgokon át a nehézion�zikai folyamatok leírásáig),

mert az alapegyenletei nem tartalmaznak �zikai skálát (az egyenletek csupán a lokális termikus

eloszlásra felírt lokális töltés, energia� és impulzusmegmaradást fejezik ki). Egy ilyen leírás,

noha nyilván éppen az igazán érdekes mikroszkopikus szabadsági fokokra átlagol, sok új infor-

mációt adhat: a kezdeti állapot ismeretében így tudjuk összekötni a kísérleti eredményeket az

elméletekkel, másrészt pedig néhány kollektív tulajdonság (hangsebesség, állapotegyenlet, visz-

kozitás) önmagában is érdekes, hiszen információt ad az anyag mikroszkopikus természetér®l

is.
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A hidrodinamikai alapegyenletek ugyanakkor bonyolult csatolt parciális di�erenciálegyenle-

tek, megoldásuk gyakran csak numerikusan található meg. Mindazonáltal elméleti szempontból

is mindenképpen érdekes, ha sikerül egzakt megoldásokat találni rájuk: nemlineáris egyenletek

esetében ezek mindig segítenek az egyenletek mélyebb szerkezetének megértésében. Másrészt

ilyen megoldások, illetve a rajtuk alapuló modellek sokszor önmagukban is használhatóak a

kísérleti adatok leírására.

A nehézion-ütközések fenomenológiájában az volt az általános várakozás, hogy a mikrosz-

kopikus ütközési folyamatokon alapuló modellek sikeresek lesznek a meg�gyelhet® mennyiségek

leírásában. Az adatokban mutatkozó, meglep®en egyszer¶ skálaviselkedések viszont arra a nem

várt eredményre vezettek, hogy az egyszer¶ analitikus, táguló t¶zgömböt leíró hidrodinamikai

megoldások a tágulási dinamika lényegét ragadják meg1 [d4]. Ha az ilyen hidrodinamikai meg-

oldásokban szabad, �zikai jelentéssel bíró paraméterek vannak, akkor ennek az adatok alapján

való meghatározása segíthet a reakció térid®beli képének feltárásában.

2. A munka célkit¶zései, alkalmazott módszerek

Ezen a nyomon elindulva kezdtem foglalkozni az egzakt hidrodinamikai megoldások keresé-

sével. Ezek analitikus, egyszer¶ formában adhatják meg a kezd®� és a végállapot kapcsolatát,

ellentétben a (más szempontból nyilván el®nyösebb) numerikus hidrodinamikai modellekkel.

Ezen témakörben (témavezet®mmel közösen) az alábbi célkit¶zéseket fogalmaztuk meg:

1. Egzakt, egyszer¶, realisztikus (azaz a nagyenergiás nehézion-reakciók térid®beli képéhez

minél jobban illeszked®) relativisztikus hidrodinamikai megoldások keresése. A nemrelati-

visztikus hidrodinamikai egyenleteknek több egzakt, táguló t¶zgömböt leíró megoldása volt

már ismeretes [d5,d6], és a nemrelativisztikus hidrodinamikán alapuló modellek meglep®en

jól használhatóak az adatok leírására (egy példa erre pl. a részecskespektrumok e�ektív

h®mérséklet-paraméterének értelmezése [d7]). Mindazonáltal sok olyan mérési adat van,

amelyek leírásában lényeges szerepe van a relativisztikus kinematikának (pl. az ún. rapidi-

táseloszlás ill. a rapiditásfügg® azimutális anizotrópia hidrodinamikai leírásában találkozunk

ezzel [d8]). A rapiditáseloszlás leírásával kapcsolatban születtek az els® legfontosabb relati-

visztikus hidrodinamikai egzakt megoldások [d9], és ismert volt egy önhasonló relativisztikus

megoldás-osztály [d10]. Kínálkozott a kérdés, hogy lehet-e ezekhez hasonló egyszer¶ megol-

dásokat találni pl. gyorsuló esetben.

1 Ez nem jelenti azt, hogy a nehézion-reakciókban keletkezett t¶zgömb tágulása matematikailag pontosan

valamilyen egyszer¶ egzakt megoldással írható le, de az ilyenek a valódi dinamika jó közelítéseinek foghatók fel,

ami elvi jelent®ség¶ eredmény.
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2. Az ütközésmentes gázkinetikai egyenlet és a hidrodinamikai egyenletek kapcsolatának vizs-

gálata. Az egyik fontos ismert nemrelativisztikus hidrodinamikai megoldást úgy fedezték

fel, hogy megvizsgálták egy speciális hidrodinamikai parametrizációnak megfelel® fázistér-

beli eloszlásfüggvény id®fejl®dését, és kiderült, hogy a folyásban résztvev® mikroszkopikus

részecskék ütközésmentes mozgása a hidrodinamikai egyenletekre is megoldást generál [d6].

Ez azt jelenti, hogy speciális mikroszkopikus kezdeti feltételek esetén a folyásban résztvev®

részecskék ütközésmentes mozgása során is megmarad a lokális termikus eloszlás. Kérdés-

ként merült fel, hogy létezik-e más, esetleg még ismeretlen, hasonló tulajdonságú megoldás,

illetve, hogy lehet-e ezt a gondolatot relativisztikus esetre általánosítani, ill. hogy a meg�-

gyelhet® mennyiségekben ez az �ütközésmentesség� hogyan jelentkezik.

3. A meg�gyelhet® mennyiségek egzakt vagy fél-analitikus kiszámítása. Megkíséreltem még

nem teljesen megértett viselkedés¶ mennyiségek leírását új hidrodinamikai megoldásokkal.

A választott mennyiség a keletkez® részecskék rapiditáseloszlása, amely kapcsolatban áll a

reakcióban létrejöv® energias¶r¶séggel is.

Az új megoldások keresése során lehetséges numerikus, illetve a már ismert egyszer¶ megol-

dások körüli perturbációszámításon alapuló módszereket alkalmazni, mégis leghatékonyabbnak

az alapegyenletek közvetlen vizsgálata bizonyult: sok különböz® átalakítást, számolási trükköt

kellett bevetni, kipróbálni. Az említett �ütközésmentességi problémakör� viszont lényegében

igen egyszer¶ (bár tudtommal még nem vizsgálták): a hidrodinamikai egyenletekhez csatolt

Boltzmann-féle kinetikai egyenlet egyszer¶ átalakításaira van csupán szükség. Ez a módszer a

tézispontokban részletezett, korábban nem ismert, forgó egzakt megoldásokhoz is elvezetett.

A keletkez® részecskék rapiditáseloszlásának kiszámításakor analitikus integrálformulát is

felírtam, amit numerikusan kiértékeltem, illetve egy nyeregponti integráláson alapuló közelít®

módszert is használtam: ennek (a numerikus eredménnyel való összehasonlítás alapján kapott)

hibája nem bizonyult számottev®nek. A BRAHMS kísérlet által mért rapiditáseloszlásokhoz

való illesztéskor tehát a közelít® formulát használtam2. A kapott eredményekkel sikerült a kez-

deti energias¶r¶ség becslésére széles körben használt Bjorken-féle módszert egy nagyságrendileg

100%-os korrekcióval pontosítani.

3. Tézisek

1. A Hwa-Bjorken-féle hidrodinamikai megoldás általánosításaként megtaláltam az els® olyan,

a nagyenergiás reakciók fenomenológiájához illeszked® relativisztikus hidrodinamikai meg-
2 A kísérleti adatokkal való összehasonlításra, adatillesztésre és az ábrák készítésére a Minuit könyvtárat ill.

a CERN ROOT programcsomagot használtam.
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oldásosztályt, ahol a termodinamikai mennyiségek és a sebességpro�l a térid®koordináták

explicit és egyszer¶ függvényei, továbbá a sebességpro�l nemelt¶n® gyorsulású. Ilyen tulaj-

donságú megoldások korábban nem voltak ismertek. Mint egy bonyolult csatolt nemlineáris

egyenletrendszer megoldásai, ezek a megoldások önmagukban, matematikai �zikai értelem-

ben is érdekesek. Egyik lehetséges alkalmazásuk a numerikus hidrodinamikai módszerek

tesztelése [a1,a2].

2. A relativisztikus kinetikus egyenlet és a hidrodinamikai egyenletek szimultán vizsgálatá-

val bebizonyítottam, hogy léteznek olyan folyási- és h®mérsékletpro�lok, amelyek egyszerre

relativisztikus hidrodinamikai megoldások és a nekik megfelel® fázistérbeli termikus eloszlás-

függvény kielégíti az ütközésmentes Boltzmann-egyenletet. Ezekben az esetekben a folyásban

résztvev® részecskék lokális termikus eloszlása a mikroszkopikus ütközések szerepét®l függet-

lenül fennmaradhat, akár nemelt¶n® gyorsulású kollektív mozgás esetén is. Megtaláltam az

összes ilyen tulajdonságú relativisztikus hidrodinamikai megoldást [a3].

3. Az ütközésmentes új megoldások általánosításaként megtaláltam az els® gömbszimmetrikus-

nál általánosabb szimmetriájú és forgó egzakt relativisztikus hidrodinamikai megoldásokat.

További realisztikus egzakt megoldásokat tartalmazó osztályt is találtam, amely alkalmas

véges térbeli kiterjedés¶ rendszerek leírására. A forgó áramlási pro�lok azért is jelent®sek,

mert a nemcentrális nehézion-ütközésekben a keletkezett anyagnak nemzérus impulzusmo-

mentuma van, és az általam talált megoldások az ilyen t¶zgolyó tágulásának leírására, az

impakt paraméter szerepének analitikus vizsgálatára lehetnek használhatóak [a3].

4. A RHIC
√
sNN = 200 GeV tömegközépponti energiájú arany-arany ütközéseiben a longitu-

dinális (nyalábirányú) kollektív folyási képet az egyik újonnan talált, paraméteres gyorsuló

megoldással modellezve numerikusan is és analitikus közelít® formulával is kiszámítottam a

reakcióban keletkez® töltött hadronok rapiditás� és pszeudorapiditás-eloszlását. A BRAHMS

együttm¶ködés által megmért kísérleti adatsorokkal való összehasonlításból megállapítot-

tam, hogy ez az egyszer¶ modell jól illeszthet® a mért adatokhoz: a gyorsulás �gyelembevé-

tele teszi lehet®vé az eloszlás véges szélességének leírását. Az illesztéssel meghatároztam a

longitudinális gyorsulás paraméterét, és ezen eredmény alkalmazásaként továbbfejlesztettem

és lényegesen pontosítottam a nehézion-reakciók kezdeti energias¶r¶ségének becslését. A fo-

lyás gyorsuló voltát (azaz a gyorsulás közben végzett munkát) is �gyelembe vev® új becsléssel

a RHIC gyorsító maximális,
√
sNN = 200 GeV energiájú Au+Au ütközéseire (a Bjorken-

becsléssel kapott 5 GeV/fm3 helyett) 10 ± 0.5 GeV/fm3 értéket kaptam. Egy általánosabb

állapotegyenletekre vonatkozó sejtéssel ehhez a becsléshez képesti további másfélszeres nö-

vekményt kaptam a kezdeti energias¶r¶ségre [a1,a2].
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4. Következtetések és kitekintés

Az egzakt megoldások keresése izgalmas elméleti munka, mely során sokféle kísérletet tettem

a hidrodinamikai egyenletek megoldására. Dolgozatomban az eredményes, sikeres próbálkozá-

saimat foglaltam össze. Az eredményekb®l is látszik, hogy a numerikus módszerek mellett a

nehézion�zikai kollektív modellezésben szerepet kapnak az egzakt megoldások is, és érdemes

ilyenek fejlesztésével foglalkozni. Az újonnan talált egzakt relativisztikus hidrodinamikai meg-

oldások pedig használhatóak lehetnek a �zika más ágaiban is (pl. asztro�zika, kozmológia).

A kezdeti energias¶r¶ség ismerete igen fontos a nehézion�zikai kísérletekben mért ada-

tok elméleti értelmezése szempontjából; ahhoz, hogy a mérési pontokat el tudjuk helyezni a

h®mérséklet-bariokémiai potenciál diagrammon. Az energias¶r¶ségre vonatkozó leírt (2008-

ban közölt) eredményeim összhangban vannak a PHENIX kísérlet kés®bb, 2010-ben publikált

mérésével (amely az arany-arany ütközésekben kialakuló kvark-gluon-plazma kezdeti h®mérsék-

letét a direkt fotonok spektrumából határozza meg), és azt mutatják, hogy már a RHIC gyorsító

energiáin elérjük az eredetileg az LHC-nél várt kezdeti energias¶r¶ségeket, kb. 15 GeV/fm3-et.

Ennélfogva tehát az LHC-nél a korábban vártnál is nagyobb kezdeti energias¶r¶ségek alakul-

nak ki. A RHIC-re vonatkozóan pedig meger®síthetjük a Bjorken-féle becsléssel kapott adatra

alapozott következtetést: a kialakuló energias¶r¶ség messze a rács-QCD számolások alapján a

fázisátalakulás kritikus értékének tekintett kb. 1 GeV/fm3 érték felett van.

A talált egzakt megoldások (talán egészen új módszereket is igényl®) általánosítása nagy

érdekl®désre tarthatna számot. Érdekes lenne pl. olyan egzakt, gyorsuló megoldásokat találni a

relativisztikus hidrodinamika egyenleteire, amelyek általánosabb, ellipszoidális szimmetriájúak,

hiszen ezek illeszkednének legjobban egy nehézion-ütközés geometriájához. Fontos lenne más,

általánosabb állapotegyenleteket is vizsgálni. Új kutatási irányt jelent annak vizsgálata, hogy

létezik-e a tárgyalt megoldásosztályoknak a viszkozitást is �gyelembe vev® általánosítása.
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