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1. Bevezetés

A nagyenergiás �zika az Univerzum néhány alapvet® kérdésére keresi a

választ: Melyek az anyag elemi épít®elemei és milyen a közöttük ható

er®k természete? Az elemi részecskék és kölcsönhatások ma általánosan

elfogadott elmélete a részecske�zika standard modellje, amely hármat

egyesít a négy alapvet® kölcsönhatás közül. Az elektromágnesség, a

gyenge és az er®s kölcsönhatás egyesített kvantumelmélete meglep®en

jó leírását adja az elmúlt száz évben végzett különböz® részecske�zikai

kísérletekben meg�gyelt jelenségeknek. Mindemellett a részecske�zika

segít az Univerzumban az atomok keletkezése el®tt végbement korai fo-

lyamatok megértésében.

A standard modell elemi részecskékb®l épül fel, amelyeket a bels®

impulzusmomentumuk, spinjük alapján osztályozunk. Az anyagi ré-

szecskék feles spin¶ fermionok, amelyeket kvarkok és leptonok három

generációjára osztunk fel. A hétköznapi anyagokat az els® generáció

részecskéi építik fel: up és down kvarkokból állnak a protonok és a ne-

utronok minden atom magjában, amelyeket elektronok vesznek körül.

Az elemi részecskék közötti kölcsönhatásokat egész spin¶ bozonok köz-

vetítik. Ezek a nulla tömeg¶ fotonok, a nehéz W és Z bozonok valamint

az er®s kölcsönhatás gluonjai, amelyek maguk is rendelkeznek színtöl-

téssel. Ez a kép a Higgs bozon felfedezésével lett teljes 2012-ben, amely

az elemi részecskék tömegének megértéséhez kulcsfontosságú.

A kísérletekben nagy energiákra gyorsított részecskéket ütköztetünk

egymással, hogy nagy energias¶r¶séget hozzunk létre, ami lehet®vé te-

szi a nagyon kis távolságon ható kölcsönhatások vizsgálatát. A mért

mennyiségek a kísérletek komplex detektorrendszereivel azonosított kü-

lönböz® folyamatok teljes és di�erenciális hatáskeresztmetszetei. A ha-

táskeresztmetszet egy e�ektív felülettípusú mennyiség, amely a nyaláb

és a céltárgy részecskéi közötti kölcsönhatás valószín¶ségét határozza

meg. Ez általánosítható speciális folyamatok és jellegzetes típusú ese-
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mények hatáskeresztmetszetére, amelyeket a standard modell alapján

végzett elméleti számításokkal hasonlíthatunk össze.

Nagyenergiás részecske- és mag�zikai kísérleteket nagy laboratóriu-

mokban végeznek, mint például a CERN (Európai Nukleáris Kutatá-

si Szervezet), a Fermilab (Fermi National Accelerator Laboratory) és a

BNL (Brookhaven National Laboratory), ahol a mai legnagyobb részecs-

kegyorsítók az eddigi legnagyobb ütközési energiákat érik el. A dolgo-

zatomban a CMS (Compact Muon Solenoid) kísérlettel felvett protonok

és ólom atommagok ütközéseinek vizsgálatát mutatom be a CERN-i

LHC gyorsítónál. Az ólom-ólom (Pb-Pb) és a proton-ólom (p-Pb) ütkö-

zések vizsgálata és összehasonlításuk proton-proton (p-p) ütközésekkel

kivételes alkalmat nyújt az er®s kölcsönhatás és a maganyag extrém kö-

rülmények közötti tulajdonságainak vizsgálatára.

2. Motiváció

A BNL nehézion-�zikai kísérletei azt találták, hogy atommag-atommag

ütközésekben egy er®sen kölcsönható közeg keletkezik, amely majdnem

tökéletes folyadékként viselkedik. Ezen események fontos tulajdonsága

az ütközés kezdeti geometriája, amelyet a két bejöv® atommag impakt

paramétere alapján jellemzünk, és centralitásnak is hívunk. A részecske-

keletkezés az ütközések centralitásától függ, amit kihasználunk az egyes

eseményosztályokat jellemz® résztvev® nukleonok átlagos számának és

az elemi rugalmatlan nukleon-nukleon ütközések átlagos számának meg-

határozásakor. A kemény folyamatok, mint például az elektrogyenge

bozonok és jetek keletkezése, várhatóan a páronkénti nukleon-nukleon

ütközések számával skáláznak.

Az LHC-nál elért ütközési energiák els® alkalommal nyitották meg a

lehet®ségét a nagy tömeg¶ elektrogyenge bozonok keletkezésének és vizs-

gálatának proton-atommag és atommag-atommag ütközésekben. A Z és

W bozonok mérése fontos viszonyítási alap, mivel keletkezésük várható-
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an csak az ütközés kezdeti geometriájától függ, és az ütközésekben ke-

letkez® forró és s¶r¶ közeg nem módosítja. A Z bozon bomlása elektron-

vagy müonpárokra különös érdekl®désre tart számot, mert a leptonok

nem vesznek részt az er®s kölcsönhatásban, így gyakorlatilag szabadon

keresztüljutnak a közegen. Ez lehet®séget ad arra, hogy ellen®rizzük

a kemény folyamatok skálázási tulajdonságait nehézion-ütközésekben,

és hogy a Z bozonokat referenciaként használjuk módosult folyamatok,

mint például nagyenergiájú partonok és hadronzáporok elnyomásának

tanulmányozásakor.

Mindazonáltal a Z bozonok keletkezését módosíthatja proton-proton

ütközésekhez képest a nehézion-ütközések kezdeti állapota, ilyen pél-

dául az izospin hatása és a parton-eloszlásfüggvények módosulása az

atommagban. A kvarkok és gluonok atommagbeli eloszlása szükséges

nem-perturbatív bemen® paramétere a nagyenergiájú folyamatok elmé-

leti számolásának, és fényt deríthet az atommag kötésének természetére

nagy energiákon. A gyenge bozonok keletkezésének pontos mérésével

az LHC-nál megszoríthatjuk a parton-eloszlásfüggvények atommagbeli

módosulásának bizonytalanságát egy új fázistér régióban: nagy energia-

skálán és alacsony parton-impulzushányadnál.

3. Kísérleti módszerek

A CMS kísérlet nagy mennyiség¶ adatot gy¶jtött össze Pb-Pb ütközé-

sekb®l 2,76 TeV nukleonpáronkénti tömegközépponti energián 2011-ben

és referencia p-p adatokat ugyanezen energián 2013-ban az 5,02 TeV

energiás p-Pb adatokkal együtt. Mindkét adatfelvételi id®szakban részt

vettem az adatok min®ségi ellen®rzésében illetve a p-Pb ütközések ese-

ményválogatási feltételeinek kidolgozásában.

A minimum bias események válogatása szükséges azzal a céllal,

hogy egy tiszta eseménymintát kapjunk hadronikus rugalmatlan ütkö-

zésekb®l. A háttéreseményeket, mint például a nyaláb-gáz ütközéseket
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és más, a nyaláb jelenléte által okozott háttereket eltávolítjuk az elekt-

romágneses ütközésekkel együtt a következ® eseményválogatási feltéte-

lekkel:

• legalább két töltöttrészecske-nyommal rendelkez® els®dleges kölcsön-

hatási pont (vertex) található a nyaláb közelében,

• a kölcsönhatási pont mindkét oldalán legalább 3 beütés az el®reszó-

ródó (forward) kaloriméterben mindegyik több, mint 3 GeV energia-

leadással,

• a töltöttrészecske-nyomok legalább 25%-a jó min®ség¶, ha az ese-

ményben legalább 10 nyomot rekonstruáltunk.

Ezeket a minimum bias eseményeket centralitás osztályokba csoportosít-

juk a forward kaloriméterekben leadott teljes transzverzális energia alap-

ján. Proton-ólom ütközésekben a kaloriméterek különböz® szögtartomá-

nyait használtam annak az érdekében, hogy csökkentsem a centralitás

osztályozás által okozott torzítást, illetve vizsgáltam a töltöttrészecske-

nyomok számát is, mint a centralitás mértékét.

A kölcsönhatásban résztvev® nukleonok átlagos számát és a pá-

ronkénti nukleon-nukleon ütközések átlagos számát minden egyes centra-

litás osztályra két különböz® módszerrel határoztam meg, amelyekben

a Glauber-modell szimulációt kötöttem össze a mérhet® mennyiségek-

kel. Az els® módszerben Monte Carlo esemény generátorokat használ-

tam, amelyek a Glauber-modellt és a detektor válaszát is szimulálják,

így minden eseményosztályra megbecsülhettem a résztvev® nukleonok

átlagos számát. A másik módszerben a mért multiplicitás vagy transz-

verzális energia eloszlását illesztettük negatív binomiális eloszlások és a

Glauber-modellb®l kapott nukleon-nukleon ütközések számának konvo-

lúciójával. Ezen feladatokért felel®s centralitáscsoport koordinátoraként

a centralitást rekonstruáló szoftver fejlesztésében és a 2015-ös adatfel-

vételre való felkészülésben is vezet® szerepem volt.

A Z bozonok keletkezési hatáskeresztmetszetét úgy határoz-

tam meg, hogy megszámláltam a Z bozonnal jelölt eseményeket, levon-
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tam a hátteret, korrigáltam a geometriai akceptanciára, a detektor ha-

tásfokra és felbontásra, végül leosztottam a feldolgozott adatok integrált

luminozitásával. Az eseményeket egy müontrigger válogatta ki minden

ütközési rendszer esetében, amely egy relatíve nagy transzverzális impul-

zusú (pT) müont követel meg az eseményben. A rekonstruált müonoktól

megköveteltem, hogy pT > 20 GeV/c a háttér minimalizálása érdekében

és a pszeudorapiditásnál a CMS müondetektorainak lefedettségi tarto-

mányára |η| < 2.4-re korlátoztam. A Z-bozon-jelöltek számát az ellen-

tétes töltés¶ müonpárok számolásával határoztam meg, amelyek a 60�

120 GeV/c2 invaránstömeg-tartományba esnek. A más elektrogyenge és

er®s kölcsönhatási folyamatokból származó néhány százalékos hátteret

az elektron-müon párok és az azonos töltés¶ müonpárok számlálásával

becsültem meg.

A mért Z-bozon-hozam korrekcióit Monte Carlo generátorokkal szi-

mulált események alapján határoztam meg, amelyek a CMS detektor

válaszának teljes szimulációját tartalmazzák. A szimulált események

ugyanazon triggerek emulációján és esemény-rekonstrukciós eljáráson

mennek keresztül, mint a valós adatok. A geometriai akceptanciát úgy

számoltam ki, hogy vettem azon generált részecskék hányadát az összes

generált Z bozonos esemény közül, amelyekben a müonpár mindkét tag-

ja megfelel a kinematikai kritériumoknak. A detektor és a rekonstrukció

hatásfoka de�níció szerint a kiválasztott és rekonstruált Z bozonos ese-

mények és az összes geometriai akceptanciába es® generált események

számának hányadosa. Mind az akceptanciát, mind a hatásfokot a Z bo-

zonok transzverzális impulzusának és rapiditásának függvényében hatá-

roztam meg. A müonpárok viszonylag alacsony pT-felbontása miatt a

pT-spektrumot korrigáltam a válaszmátrix inverzével, amelyeket a szi-

mulációból a generált és a rekonstruált pT értékek alapján határoztam

meg.

Különböz® módszerekkel ellen®riztem, hogy a szimuláció a detektor

válaszát jól írja-e le. Az els®dleges kölcsönhatási vertex pozíciója és
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az eseményenkénti átlagos multiplicitás alapján a szimulált eseményeket

újrasúlyoztam, hogy az eloszlások megegyezzenek az adatokban meg-

�gyelttel. Az egyes müonok rekonstrukciós és kiválasztási hatásfokát

kiszámoltam tag-and-probe módszerrel mind a valós, mind a szimulált

Z bozonos eseményekben, és ebb®l egy kis korrekciót határoztam meg a

szimulációhoz. Az analízis összes komponensének szisztematikus bizony-

talanságát megbecsültem. A legnagyobb szisztematikus bizonytalansá-

got a luminozitás kalibrációs bizonytalansága adja p-p és p-Pb ütközések

esetében és a minimum bias eseményválogatási hatásfok bizonytalansága

Pb-Pb ütközések esetén.

A Z bozon keletkezési hatáskeresztmetszetét a transzverzális impul-

zus és a rapiditás függvényében számoltam ki. A centralitás-függést

is tanulmányoztam Pb-Pb ütközésekben és az el®re-hátra aszimmetriát

p-Pb ütközésekben, ahol a luminozitás bizonytalansága kiesik. Az elekt-

ronpárok analízisében is részt vettem, amelyet hasonlóan végeztünk el,

mint a müonpárok tanulmányozását. Az eredmények kombinációját a

két bomlási csatorna alapján a legjobb lineáris torzítatlan becslés mód-

szerével számítottam ki a két mérés közös kinematikai tartományában,

és el®készítettem a publikációt.

4. Eredmények

A f®bb eredményeimet a következ® pontokban foglalom össze:

1. A résztvev® nukleonok és a páronkénti nukleon-nukleon ütközések

számát a különböz® eseményosztályokban kétféle módszerrel határoz-

tam meg, amelyekben a Glauber-modellb®l származó mennyiségeket

a kísérletileg mérhet® mennyiségekkel kötöttem össze. Az átlagos ér-

tékekre ugyanazokat az eredményeket kaptam attól függetlenül, hogy

melyik, a detektor különböz® szögtartományaiban mérhet® mennyi-

ség alapján osztályoztam az eseményeket [1, 2].
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2. Megmutattam, hogy a Z bozonok hozama Pb-Pb ütközésekben a pá-

ronkénti nukleon-nukleon ütközések átlagos számával való skálázás

után nem függ az események centralitásától. Ez meger®síti várako-

zásainkat a kemény folyamatok geometriai skálázási tulajdonságai-

val kapcsolatban. Ugyanezen következtetésre jutottam a Z bozonok

nukleáris módosulási faktorának alapján, amihez a p-p ütközésekben

mért Z-bozon-keletkezési hatáskeresztmetszetet használtam fel [3, 4].

3. Megmértem Z bozonok hozamát Pb-Pb ütközésekben a transzver-

zális impulzus és a rapiditás függvényében, és azt találtam, hogy

megegyezik a p-p ütközésekben mért hatáskeresztmetszettel és az el-

méleti várakozásokkal. Ez demonstrálja, hogy a lehetséges kezdeti

állapoti nukleáris e�ektusok kicsik és a mérési bizonytalanságokon

belül vannak [3, 4].

4. Meghatároztam az inkluzív Z-bozon-keletkezési hatáskeresztmetsze-

tet p-Pb ütközésekben, és az megegyezett a p-p elméleti várakozá-

sokkal, miután felszoroztam az Pb atommagban lév® nukleonok szá-

mával. Ez meger®síti, hogy els® közelítésben a Z bozonok keletkezése

a páronkénti nukleon-nukleon ütközések számával skálázik p-Pb üt-

közésekben is [5, 6, 7].

5. Megmértem p-Pb ütközésekben a Z bozon keletkezésének di�erenci-

ális hatáskeresztmetszetét a rapiditás függvényében. Eltérést talál-

tam a p-p elméleti várakozásokhoz képest a el®re- és hátra-szóródási

tartományokban, amely e�ektust feler®sít, ha az aszimmetriát szá-

moljuk ki. Az eredmények jobb egyezést mutatnak a nukleáris ha-

tásokat is tartalmazó elméleti számításokkal, habár a mérés statisz-

tikus pontossága nem elegend® dönt® állításokhoz. Ezek az új kí-

sérleti eredmények az atommag parton-eloszlásfüggvényeinek ponto-

sabb meghatározását teszik lehet®vé egy eddig felderítetlen fázistér-

tartományban [5, 6, 7].
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Ezeket az eredményeket különböz® nemzetközi konferenciákon mutat-

tam be a CMS együttm¶ködés képviseletében [8, 9, 10, 11].

Hivatkozások

[1] S. Tuo, Q. Xu, and A. J. Zsigmond, �Centrality determination for

pPb data 2013�, CMS Detector Performance Note

CMS-DP-2013-034, 2013.

[2] E. Appelt, S. M. Dogra, F. Sikler, S. Tuo and A. J. Zsigmond,

�Centrality determination for pPb data 2013�, CMS Analysis Note

CMS-AN-2013-060, 2013.

[3] CMS Collaboration, �Study of Z production in PbPb and pp

collisions at
√
sNN = 2.76 TeV in the dimuon and dielectron decay

channels�, JHEP 03 (2015) 022,

doi:10.1007/JHEP03(2015)022, arXiv:1410.4825.

[4] L. Benhabib, A. J. Zsigmond, M. Gardner, and R. Granier de

Cassagnac, �Z boson production in PbPb and pp collisions in

CMS�, CMS Analysis Note CMS-AN-2012-085, 2013.

[5] CMS Collaboration, �Study of Z boson production in pPb

collisions at
√
sNN = 5.02 TeV�, submitted to Phys. Lett. B (2015)

arXiv:1512.06461.

[6] A. J. Zsigmond, �Study of Z boson production in the muon decay

channel in pPb collisions at 5.02 TeV�, CMS Analysis Note

CMS-AN-2013-310, 2014.

[7] C.-M. Kuo, S.-Y. Tseng, and A. J. Zsigmond, �Measurement of Z

boson production in the electron channel in pPb collisions at 5.02

TeV�, CMS Analysis Note CMS-AN-2014-123, 2015.

8

http://cds.cern.ch/record/1627306
http://cds.cern.ch/record/1627306
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP03(2015)022
http://www.arXiv.org/abs/1410.4825
http://www.arXiv.org/abs/1512.06461


[8] A. J. Zsigmond (CMS Collaboration), �Electroweak bosons in

heavy ion collisions in CMS�, Nucl. Phys. A 926 (2014) 34,

doi:10.1016/j.nuclphysa.2014.02.016. Proceedings of

International Conference on the Initial Stages in High-Energy

Nuclear Collisions (IS2013).

[9] A. J. Zsigmond (CMS Collaboration), �Z and W boson production

in pPb collisions with CMS�, Nucl. Phys. A 931 (2014) 718,

doi:10.1016/j.nuclphysa.2014.07.039. Proceedings of 24th

International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus

Collisions (Quark Matter 2014).

[10] A. J. Zsigmond (CMS Collaboration), �Study of Z boson

production in pp, pPb and PbPb collisions in CMS�, J. Phys.

Conf. Ser. 612 (2015) 012011,

doi:10.1088/1742-6596/612/1/012011. Proceedings of Hot

Quarks 2014: Workshop for Young Scientists on the Physics of

Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions (HQ2014).

[11] A. J. Zsigmond (CMS Collaboration), �CMS results on

electroweak probes from LHC Run1�, submitted to Nucl. Phys. B

(Proc. Suppl.) CMS�CR�2015�155. Proceedings of 7th

International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of

High Energy Nuclear Collisions (Hard Probes 2015).

9

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2014.02.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2014.07.039
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/612/1/012011
https://cds.cern.ch/record/2048630
https://cds.cern.ch/record/2048630

	Bevezetés
	Motiváció
	Kísérleti módszerek
	Eredmények

