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A tudományos kíváncsiságunk csaknem ha
tártalan. Egyrészt ûrteleszkópokat küldünk
föl a földi légkörön túlra, hogy még tisztább
képet kaphassunk az Univerzumról, a tízmil
liárd fényévnyi (10+26 m) távolságban lévõ
objektumokról. Másrészt 10-20 kilométer
hosszú alagutakat vájunk a föld alá, hogy
nagyenergiás atommaggyorsítók segítségé
vel betekinthessünk a femtométeres (10-15
m) hosszskálán uralkodó törvények mûkö
désébe, az anyag ott található formáiba. A
két méret között negyven nagyságrend a
különbség. De ami a legérdekesebb, hogy
amit a méretskála két végén látunk, az szoro
san kapcsolódik egymáshoz. Hiszen 13-14
milliárd fényévnyire olyan objektumokat
látunk, amelyek az Univerzum nagyon korai
állapotában léteztek, s az akkori viszonyokról
üzennek. Ugyanakkor a gyorsítókban létre
hozott relativisztikus nehézion-ütközések
ben olyan nagy energiasûrûségû állapotokat tudunk létrehozni, amelyek csak az
Univerzum kezdetén, annak kialakulásakor
uralkodhattak, s ezért közvetlenül befolyásol
hatták a korai Univerzum szerkezetét.
Azaz a nehézion-ütközések vizsgálata során
kapott eredmények alakíthatják a Világegyete
münkrõl, különösen annak korai szakaszáról
alkotott képünket. A nehéz atommagok (Au,
Cu, Pb, U, In) ütköztetésével azonban csak
femtométeres méretben alakul ki a vizsgálni
kívánt õsanyag, ráadásul csak rövid ideig

(Csörgõ – Lévai, 2004). Ha meg akarjuk tud
ni, hogy milyen részecskékbõl áll, miként
viselkedik, milyen fizikai tulajdonságokkal
jellemezhetõ ez az anyagminta, akkor ehhez
új diagnosztikai módszereket kell kifejlesz
tenünk és alkalmaznunk.
Ez a cikk egy új vizsgálati módszerrõl, a
kvark-tomográfiáról, valamint az eljárás segít
ségével szerzett új ismeretekrõl szól. Az eljárás
alapötlete tizenöt évvel ezelõtt merült föl (Gyulassy – Plümer, 1990): a nehézion-ütközésben
keletkezõ kisszámú, de nagyon nagy energiás
részecskéket használjuk fel arra, hogy lemérjük
az anyagminta tulajdonságait, ahol az anyag a
nagy számban jelen lévõ, de alacsony energiás
részecskékbõl áll. A nagyenergiás részecskék
energiát veszítenek az anyagmintán való
áthaladáskor, mert a sokszoros ütközés és
kölcsönhatás sugárzás kibocsátására kényszeríti õket. Ha összehasonlítjuk a nehézionütközésekben mért részecskeeloszlásokat
a proton-proton ütközésekben mért eloszlásokkal, illetve azok megfelelõ szuperpozíciójával, akkor világosan leolvasható
lesz az energiaveszteség. (A proton-proton
ütközések helyes felösszegzését Roy Glauber
mutatta meg a 60-as években, ez a 2005-ben
Nobel-díjjal elismert optikai koherencia kutatási eredményeinek egyik következménye
volt.) Így megmondhatjuk, hogy mekkora
sûrûségû a kialakult kollektív állapot. Az
analízis elvégzéséhez azonban szükség
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volt a nagyenergiás részecskék indukált
energiaveszteségének kvantitatív leírására
egy olyan környezetben, amelyet az erõs
kölcsönhatás határoz meg. Az elméleti
háttér részletes kidolgozása 2000-re meg is
történt (lásd például a Gyulassy et al., 2000,
2001 cikkeket), és ezzel a gyakorlatban is
alkalmazhatóvá vált a kvark-tomográfia a
nehézion-ütközésekben.
2005. augusztus 4-9. között Budapesten
zajlott a XVIII. Quark Matter konferencia
(Csörgõ Tamás et al., 2006). A konferencia
nyitó elõadását Roy Glauber tartotta. Ez egy
részt azt mutatja, hogy eredményei mennyire
fontosak a magfizika területén, másrészt azt
is mutatja, hogy a nagyenergiás magfizika
legújabb eredményei mennyire szorosan
kapcsolódnak a fizika legkiválóbbnak tartott alkotóihoz. A konferencián elhangzott
kísérleti eredmények, valamint azok elméleti analízise kiváló alkalmat nyújt arra, hogy
összefoglaljuk, mit is lát a kvarktomográfia a
nehézion-ütközésekben, mit sikerült megértenünk az elmúlt öt év során.
A kvark-tomográfiás eljárás jobb megér
tése szempontjából hasonlítsuk össze ezt a
módszert az orvostudományból jól ismert, a
centiméteres skálán alkalmazott tomográfiás
eljárásokkal (Faigel, 2005):
A.) CT – Computer Tomography, azaz
számítógépes tomográfia – a legelterjedtebb
orvosi képalkotó módszer. A 3D objektumokon
külsõ forrásból eredõ lágy röntgensugárzást
bocsátunk keresztül. Megmérjük a szövetek
abszorpcióját sok-sok egydimenziós vonal
mentén, majd ezekbõl az adatokból egy ma
tematikai eljárással helyreállítjuk a szövetek
sûrûségének kétdimenziós metszeti képét.
Egymás mellé rakva ezeket a 2D-szeleteket,
megkaphatjuk a teljes test szövetsûrûségét
három dimenzióban. Nemcsak az egészség
ügyben, hanem a szilárdtestfizikai mintáknál
is használható ez az eljárás. Nagyobb energiá
jú röntgensugárzást és hosszabb besugárzási
idõt alkalmazva speciálisan keveredõ vagy
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olvadékból megszilárduló anyagokról,
azok belsõ szerkezetérõl roncsolás nélkül ké
szíthetõek 3D-felvételek. A képélesség 1-2 mm.
B.) PET – Positron Emission Tomography, azaz pozitron emissziós tomográfia.
Gyorsan bomló radioaktív fluor izotópot
(F18) tartalmazó cukorszerû vegyületet juttatunk a véráramba, amely ott dúsul fel, ahol
sejtaktivitás folyik (különösen a dagantos
sejteknél). A fluor izotóp pozitronkibocsátás mellett elbomlik. A keletkezett pozitron
annihilálódik egy jelen lévõ elektronon, és
két darab monoenergiás (E=511 keV) γ-foton
keletkezik, amelyek egymással ellentétes
irányban elhagyják a vizsgált testrészt. A test
köré helyezett ã-detektorokkal geometriailag
elég pontosan meghatározható a keletkezési
pont. Nagyszámú γ-foton pár beérkezése
után kirajzolható a nagy élettani aktivitást
mutató területek háromdimenziós térképe.
A képélesség 2-5 mm.
C.) QT – Quark Tomography, azaz kvarktomográfia. Az anyagminta belsejében nagy
impulzussal, párban keletkezõ, egymással ellentétes irányba elinduló kvarkok attól függõen
veszítenek energiát, hogy mekkora sûrûségû
közegen haladnak keresztül. Forrásként a
proton-proton ütközésekben meghatározott
kezdeti kvarkeloszlást használhatjuk. Mivel
az energiaveszteség mértékét elméletileg, a
végállapoti hadronok kvarkokból való keletkezését pedig kísérletileg elég jól ismerjük,
ezért a mérhetõ hadroneloszlásokban látott
változásokból multidimenziós integrálok
elvégzésén keresztül meghatározhatjuk a
forró tartomány sûrûségének idõbeli átlagát.
Dinamikai ütközési modellek alkalmazásával
az idõbeli átlagot szétbonthatjuk, és meghatározhatjuk a kezdeti sûrûséget. Amennyiben
mindkét, ellentétes irányba kirepülõ kvarkot
detektálni tudjuk, s a keletkezett hadronok
szögeloszlását is megmérjük, akkor a sûrûség
térbeli eloszlására is pontos információt
kaphatunk. A módszer jelenlegi felbontási
képessége 3-5 femtométer.
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Amint látjuk, az eljárásokban sok
hasonlóság, de némi különbség is van. A
kvark-tomográfiában keveredik a CT-ben
alkalmazott energiaelnyelõdés a PET azon
tulajdonságával, hogy a vizsgálati eszköz (a
nagyenergiás kvark) magában az anyagban
keletkezik, s onnan jön ki a detektorhoz.
Egy fontos különbség, hogy a CT-ben az
elektromágneses kölcsönhatás írja le az
energiaveszteséget, a QT-ben pedig az erõs
kölcsönhatás. A kvark-tomográfiás analízis
nagyon jelentõs numerikus erõfeszítést igényel, s a kapott eredmények megkövetelik
azok továbbgondolását, kiértékelését.
Mielõtt bemutatnánk, milyen eredményre
vezet a kvark-tomográfia alkalmazása, néhány
szót szólnunk kell arról, hogy milyen körül
mények jönnek létre a nagyenergiás nehézion ütközésekben, milyen tulajdonságokkal
rendelkezik az az anyag, amelyet vizsgálni
kívánunk, milyen kvalitatív adatokat várunk a
diagnosztikai eljárásunk alkalmazása során.
Az atommagok pozitív töltésû protonokból
és semleges neutronokból állnak, ezeket
közös néven nukleonoknak hívjuk. Például
az arany atommagban 79 proton és 118 neut
ron, azaz 197 nukleon található. A protonok
és neutronok tömege magfizikai egységek
ben kifejezve 940 MeV (millió elektronvolt),
azaz közel 1 GeV (milliárd elektronvolt).
Mivel a sugaruk kb. 1 fm, ezért az általuk
hordozott energiasûrûség kb. 0,3 GeV/fm3.
A brookhaveni RHIC (Relativistic Heavy Ion
Collider) gyorsítóban az arany atommagokat
100 GeV/nukleon energiára gyorsítják, azaz
nyugalmi tömegük százszorosára. Ekkor már
nagyon erõteljesen jelentkeznek a relativisz
tikus effektusok, például az arany atommag
mérete a mozgási irányában ún. Lorentzkontrakciót szenved, közel századrészére
lapul össze. Azaz ha két arany atommagokat
tartalmazó nyalábot egymással szemben ke
ringetünk a gyorsítóban, akkor az ütközési
pontokban 13 femtométer átmérõjû, de 0,1
femtométer vastagságúvá összepréselõdött

arany atommagok ütközéseit látjuk. Ekkor
az arany atommag közel 40 000 GeV moz
gási energiája egy, a laboratóriumból 13
fm3-nek látszó térfogatba koncentrálódik. Ha
a két atommag teljesen lefékezõdne, akkor
3000 GeV/fm3 energiasûrûség jönne létre, a
protonok és neutronok eredeti energiasûrû
ségének tízezerszerese. Mivel azonban az
atommagok csak részlegesen állnak meg
egymáson, valamint a Lorentz-kontrakció
is kissé bonyolultabban érvényes az atom
magokra, ezért a kísérletben ennél sokkal
kisebb energiakoncentráció jön létre, az
elméleti számolások szerint kb. 100 GeV/fm3.
Ilyen energiasûrûségen kérdéses, hogy vajon
léteznek-e még protonok és neutronok.
Az erõs kölcsönhatást leíró kvantum-szín
dinamika (QCD) szerint a kiterjedt protonok
és neutronok még elemibb részecskékbõl,
pontszerûnek tekintett kvarkokból és gluo
nokból állnak. A QCD egyenleteinek egzakt
megoldásait nem ismerjük. Numerikus meg
oldásokat viszont kaphatunk, ha egy diszkrét
téridõ rácson oldjuk meg az elméletet. Ez a
rács-QCD. A számítások azt mutatják, hogy
kb. 2 GeV/fm3 energiasûrûség elérése esetén
a kvarkok és gluonok kiszabadulnak a nukleonokból. Ez azt is jelenti, hogy 100 GeV/fm3
esetén már ezzel a QCD-anyaggal, szokásos
nevén kvark-gluon plazmával találkozunk.
Sõt, amíg a nagy energiakoncentráció le nem
csökken a kritikus 2 GeV/fm3-re, addig ez a
plazmaállapot tölti ki a reakciótérfogatot. A
táguló forró anyag csak a Tc=170-200 MeV kritikus hõmérséklet elérése esetén alakul vissza
protonokká, neutronokká, valamint más hadronikus részecskékké. Ezt a visszaalakulási
folyamatot hadronizációnak nevezzük.
Ha változtatjuk az atommaggyorsító
energiáját, akkor változik az ütközésben elért
energiakoncentráció nagysága, és a vizsgálni
kívánt anyagmintánk hosszabb vagy rövi
debb idõt tölt a kvarkok és gluonok által do
minált állapotban. De végeredményképpen
a forró anyag tágulásának végén, minden
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esetben visszajutunk a kb. 2 GeV/fm3 ener
giasûrûséghez, ahol lejátszódik a hadronizá
ció, és az ideiglenesen szabaddá vált kvarkok
és gluonok visszazárulnak a hadronokba.
Ráadásul ez a kritikus energiasûrûség kb.
ugyanahhoz a kritikus hõmérséklethez
tartozik minden esetben, azaz a keletkezett had
ronok mérhetõ spektruma nagyon hasonló
lesz. Jórészt csak a keletkezett hadronok száma
emelkedik az ütközési energia logaritmu
sával. Minket azonban a QCD-anyag tulaj
donságai érdekelnek. Elsõ pillantásra úgy
tûnik, hogy a végállapoti hadronokból nehéz
pontos információt szerezni az ütközés korai
állapotáról. Hogyan tudnánk az anyagot ak
kor tanulmányozni, amikor az kvarkokból
és gluonokból áll? Hogyan láthatnánk bele
a nagy energiasûrûségû állapotokba?
Ennél a pontnál lép be a kvark-tomográ
fia, mely eljárás pont a kölcsönhatás meglétén alapul: az ütközés korai állapotában kelet
kezõ nagyenergiás kvarkok részt vesznek az
erõs kölcsönhatásban, és „látják” a vizsgálni
kívánt anyagmintát. Érdekes kérdés, hogy
mely kvarkokat tudjuk legjobban használni,
mi az az energiaablak, ahol a legtisztábban
látunk. A QCD alaptulajdonságai közé
tartozik az aszimptotikus szabadság (ennek
felismeréséért kapta meg a fizikai Nobel-díjat
David Gross, David Politzer és Frank Wilczek
2004-ben). Azaz minél nagyobb energiavagy impulzuscsere jön létre két színtöltéssel
rendelkezõ objektum összetalálkozása során,
annál kisebb a folyamat erõssége (egyben
valószínûsége). Így a szuper nagy impulzusú
(pT=50-80 GeV/c) kvarkok kölcsönhatása a
QCD-anyaggal nagyon kicsi lesz, azok szinte
háborítatlanul folytatják útjukat, így jó referenciaként szolgálhatnak. Azonban ahogy
csökken az áthatoló kvarkok impulzusa,
úgy erõsödik föl ez a kölcsönhatás. Jelenleg
képesekvagyunkapT=15-20 GeV/c impulzusú
hadronok azonosítására, kimérésére. Ez azt
jelenti, hogy kb. pT=20-25 GeV/c impulzusú kvarkokról kaphatunk információt. A

572

számunkra érdekes tartomány alsó határa
ugyanakkor pT=2-3 GeV/c, mert az ennél alacsonyabb impulzusú részecskék már magát
az anyagmintát alkotják, s nem választhatóak
el. Azaz vizsgálati eszközeink a 2 < pT < 20
GeV impulzustartományba esõ kvarkok
lesznek. (Tárgyalásunk során a pT transzverzális impulzust azért használjuk, mert az
eredetileg ütközõ protonok és neutronok
csak longitudinális impulzussal rendelkeztek,
azaz minden nagy transzverzális impulzusú
részecske a két atommag átfedése során,
kölcsönhatás eredményeként keletkezett, és
szóródott ki a merõleges irányba.)
A kvarkok energia- és impulzusvesztése
egy nagyon érdekes jelenség. A közelmúltban
elvégzett elméleti számolásaink (lásd Ref. 3)
azt mutatták, hogy a színtöltéssel rendelkezõ
közeg indukált gluon-sugárzást vált ki a rajta
áthaladó, színtöltéssel rendelkezõ kvarkból
és gluonból. Minél sûrûbb a közeg, annál
intenzívebb a sugárzás, azaz annál több
impulzust veszít a tesztrészecske. A pertur
batív QCD keretei között elvégzett számolás
során sikerült úgy átrendeznünk a kölcsön
hatási gráfokat, hogy az átvilágítandó anyag
sûrûségét, pontosabban opacitását tartalma
zó sorfejtést kaptunk, amely nagyon gyorsan
konvergál, és kvantitatív eredményeket ad
az impulzusveszteség meghatározásához.
A numerikus számolások azt mutatták, hogy
a kvarkok és gluonok energiavesztesége a
számunkra érdekes pT-tartományban a kö
zeg opacitásával (sûrûségével) négyzetesen
növekszik, saját impulzusának nagyságától
függetlenül. Ez egyben azt is jelenti, hogy az
energiaveszteség az anyagmintában befutott
hossz négyzetével arányos. (Azaz sokkal
intenzívebb, mint az elektromos töltések
esetén, amikor az energiaveszteség csak a
befutott hosszal arányos.) Másrészt azt láttuk,
hogy a kvarkok és a gluonok a színtöltésük
kel arányosan sugároznak. Miután a gluonok
színtöltése (CA= 3) nagyobb a kvarkok szín
töltésénél (CF=4/3), ezért a gluonok 2,25-ször

Lévai Péter • Kvark-tomográfia…
több impulzust veszítenek ugyanolyan sûrû
ségû közegen való áthaladáskor. Ebbõl az is
látszik, hogy ugyanazon az anyagon a gluo
nok nagyon könnyen elveszíthetik az összes
energiájukat, és gyorsan beolvadhatnak a
vizsgálni kívánt anyagba. Ezzel szemben a
kvarkok még mindig jól azonosíthatóak ma
radnak, ezek még további kiolvasható infor
mációkat hordoznak. Ezért is kapta az eljárás
a kvark-tomográfia nevet. Másik érdekes
elméleti eredmény, hogy míg a leggyakrab
ban elõforduló, könnyû u, d és s kvarkok kb.
azonos mértékben veszítenek energiájukból,
addig a ritkán keletkezõ, jóval nehezebb
c és b kvark (mc=1,5 GeV , mb= 4,5 GeV)
várhatóan jóval kisebb energiaveszteséget
szenved ugyanazon közegben. Így a könnyû
és nehéz kvarkok energiaveszteségének
tanulmányozása, a kapott értékek egymáshoz való hasonlítása további információval
szolgálhat a keletkezett anyagról.
Tekintsük elõször a kísérletileg mért
egyrészecske-eloszlásokat, például arany
atommagok ütközésekor mért pion-eloszlást. Ekkor a RHIC gyorsítóban azt látjuk,
hogy a centrális atommagütközésekben a
pionok száma a vizsgált 2 < pT < 20 GeV
tartományban közel ötödére csökkent ahhoz
az értékhez képest, amelyet a proton-proton
ütközések Glauber-féle felösszegzése után
kapnánk, amikor nem tekintünk semmiféle
közbensõ kollektív állapotot. Azaz a QCDanyag a keletkezett nagyenergiás kvarkok
energiájának 80 %-át felemésztette. Ehhez
1100-1200 színtöltés (alacsony impulzusú
kvark és/vagy gluon) jelenléte szükséges.
Mivel a hideg proton-neutron anyag esetén
csak 150-200 színtöltésünk van, biztosan
állíthatjuk, hogy a kvarkok energiavesztése
a színes részecskék sûrûségének ugrásszerû
megnövekedését jelenti. Felmerülhet, hogy
jó-e a referenciánk, jól alkalmazzuk-e a
Glauber-elméletet a proton-proton ütközések felösszegzésekor. A választ a centrális
arany-arany ütközésekben mért fotonok adják

meg. A fotonok nem vesznek részt az erõs
kölcsönhatásban, nem látják a kialakult
kollektív állapotot, energiaveszteség nélkül
szökhetnek meg az ütközési térfogatból. A
2005 elején ismertté vált mérési adatok szerint
a fotonok követik a Glauber-elméletet, és
ahogy vártuk, semmiféle elnyomást nem
mutatnak. Azaz jó a leírásunk, a kvarkokat
tényleg elnyeli a közeg. Az arany-arany ütközésben keletkezõ fotonok spektrumát a
RHIC PHENIX együttmûködés kimérte, és
meghatározta a sugárzást kibocsátó anyag
hõmérsékletét. Eredményül azt kapták, hogy
a kollektív állapotban T=350 MeV körüli
átlagos hõmérséklet uralkodik, ami akár T0=
570 MeV kezdeti hõmérsékletet is jelenthet a
t0=0,15 femtomásodperc idõpontban. Ilyen
magas hõmérsékleten már csak a plazmaállapot létezhet. Ezek a hõmérsékletértékek
további pontosításra várnak még, de az
elõzetes eredmények nagyon biztatóak.
Ha kétrészecske-korrelációkat kezdünk
el vizsgálni, akkor tovább mélyíthetjük az
ismereteinket. A legfontosabb eredmény,
hogy ha kiválasztunk egy nagyenergiájú had
ront, ezzel egy nagyenergiás kvarkot vagy
gluont, akkor √s=200 AGeV-en elvégzett
centrális arany-arany ütközésben a párjaként keletkezett másik nagyenergiás kvark
és/vagy gluon, illetve a belõle keletkezett
hadron nem jelenik meg a detektorban: a
keletkezett forró anyag felemészti annak
minden energiáját. Az energia azonban nem
oszlik el teljesen, a mért részecskeeloszlásokat lökéshullámok kialakulásával magyarázhatjuk. Mint amikor a hangsebességet
túllépõ repülõ hangrobbanást idéz elõ, a
nagyenergiás kvark is lökésfrontot hoz létre,
és az energiáját a front emészti föl. A lökésfrontok vizsgálatából a közegben uralkodó
hangsebességre következtethetünk, ami
szorosan kapcsolódik az anyag mikroszkopikus szerkezetéhez. Igazán nagy energiájú
hadronok esetén persze újra megtaláljuk a
két, ellentétes irányú kvarkot, illetve kevésbé
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centrális ütközésekben szintén megjelennek
ezek a párok – hogy aztán periferikus ütközésben visszaálljon a proton-proton vagy
deutérium-arany ütközésekbõl ismert állapot.
Az elvégzett elméleti számolások lehetõséget
adnak arra, hogy a különbözõ centralitású
ütközéseket együtt vizsgálhassuk. Az átfedési tartományok geometriai jellemzõit
kitranszformálva azt látjuk, hogy a centrális és
közel-centrális ütközésekben létrejön a nagy
sûrûségû, kvark-gluon plazmaszerû állapot,
míg a periferikus ütközések felé haladva
fokozatosan csökken a kialakult sûrûség. A
lökéshullámok megjelenése azonban abba
az irányba mutat, hogy további információkat a háromrészecske-korrelációk kísérleti és
elméleti vizsgálatából szerezhetünk.
Amint láthatjuk, nagyon sok jel utal a
kollektív kvark-gluon plazmaállapot megjele
nésére. Egy koherens kép kialakulásához
fontos adalékot jelentene a nehéz bájos
kvarkra vonatkozó kísérleti eredmények
analízise. A Quark Matter konferencián kerül
tek bemutatásra a legújabb adatok a bájos
kvarkot tartalmazó D-mezon spektrumában
látható elnyomás mértékérõl centrális és ke
vésbé centrális arany-arany ütközésekben.
Azt vártuk, hogy jóval szerényebb lesz az
effektus, mint például a pion esetében. Ezzel
szemben azt láthatjuk, hogy a D-mezon spekt
rumában látható elnyomás közel akkora,
mint a pionoké. Ez az eredmény kérdések

sorát veti föl, amelyek megválaszolásához
további adatokra és elméleti vizsgálatokra
van szükség. Hogyan tud olyan sûrû és inten
zíven kölcsönható lenni a kvarkanyag, hogy
a nehéz kvarkok is energiát veszítsenek?
Hogyan képesek a nehéz kvarkok együtt
mozogni a könnyû kvarkokkal, ahogy azt
a kollektív mozgást azonosító elemzések
mutatják (lásd az áramlási kép magasabb
momentumait, mint például az „elliptikus
folyás”)? Megannyi megválaszolásra váró
kérdés.
Amit biztosan tudunk állítani, hogy a
brookhaveni RHIC gyorsítóban arany atom
magok ütköztetésével igen különös, új anya
got sikerült létrehoznunk, amely nagyon sok
energiát képes elnyelni, felemészteni, ami
színes részecskéket (kvarkokat és gluonokat)
tartalmaz nagyon nagy sûrûségen, és amely
igazi anyagmintaként jelenik meg, mert kollektív jelenségeket tudunk benne azonosítani. 2004-2005-ben hatalmas meny-nyiségû
adatot gyûjtöttek össze a RHIC gyorsító
detektorainál, amelynek csak kis részét sikerült analizálni a Quark Matter konferenciára.
Amint a teljes anyag kiértékelése befejezõdik,
várhatóan választ kapunk még meglévõ
kérdéseinkre is, többek közt a kvark-tomográfiás
eljárás közvetlen alkalmazásával.
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