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2. A kutató(k) neve(i)
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3. A kutatási terület és
annak kulcsszavai

nagyenergiás magfizika, QGP, kvark-gluon plazma

4. A kutatás célkitűzései (12 mondatban)

A kutatás célja a nagy sűrűségű, magas hőmérsékletű anyag és a
kvark-gluon plazma tulajdonságainak vizsgálata.

5. A kutatás leírása és az
eddig elért eredmények
(részletesen, legfeljebb
1500 karakterben)

A Relativisztikus Nehézion-ütköztető (RHIC) építésekor az egyik
célkitűzés az volt, hogy a gyorsító nehézionokat tudjon olyan
energiákra gyorsítani, amelyek lehetővé teszik a kvark-gluon
plazma (QGP) megfigyelését. A RHIC-en épült detektorok (amelyek
egyike a PHENIX) minél többféle, a nehézionok ütközésekor
végbemenő folyamatot igyekeznek megmérni és beazonosítani,
hogy a QGP minél többféle szignatúráját fel tudjuk térképezni. Ezen
kutatás korai eredményeit a a „Formation of dense partonic matter
in relativistic nucleus-nucleus collisions at RHIC: Experimental
evaluation by the PHENIX collaboration” című 2005-ös cikkben
foglaltuk össze. A további kutatások az anyag ezen új
halmazállapota különböző tulajdonságainak részletes vizsgálatát
tűzték ki célul.
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central Au+Au collisions at S(NN)**1/2 = 200 GeV. By PHENIX
Collaboration (Stephen Scott Adler et al.). p.6. Phys. Rev. Lett.
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