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1. Bevezetés

Az erős kölcsönhatás alapelmélete a kvantumszíndinamika (QCD), amely a kvarkok és
gluonok, mint a hadronikus anyag alapvető építőköveinek kölcsönhatásait írja le. A QCD
precíz jóslatokat ad az ezidáig hadronikus ütközésekben megfigyelt fizikai jelenségekre.
A QCD egy kísérletileg jól ellenőrzött, alapvető jelensége a színbezárás, mely szerint
kvarkok a természetben csak szín-szinglett állapotban (hadronokba „zárva”) fordulhatnak
elő. Az elmélet egy másik fontos tulajdonsága az aszimptotikus szabadság, mely annak
a következménye, hogy az αS(Q2) futó csatolási állandó csökken a Q2 impulzusátadás
növekedésével.

A hadronütköztető kísérletek által elért GeV–TeV nagyságrendű ütközési energiákon,
nagy Q2 értékeknél a QCD perturbatív leírása jól alkalmazható, mely a kísérleti adatokkal
történő direkt, kvantitatív összehasonlítást teszi lehetővé. Ezzel szemben, alacsony im-
pulzus/energia értékeknél, ahol az αS(Q2) csatolás nagy (egységnyi) értéket vesz fel, a
perturbatív eljárás helyett fenomenológikus modellek, illetőleg rács QCD alklamazása
adja a folyamatok közelítő leírását. Rács számolásokkal megjósolható, hogy a közönséges
hadronikus anyag magas hőmérséklet és nagy energiasűrűség mellett, egy a kvarkok és
a gluonok erősen kölcsönható, plazmaszerű QCD fázisát alkotják, melyet kvark-gluon
plazmának (QGP) hívnak. Mai ismereteink szerint, úgy gondoljuk, hogy az anyag ezen
állapota töltötte ki a Világegyetemet az Ősrobbanás utáni néhány mikromásodpercben.
Földi körülmények között az anyag ezen állapotának kísérleti előállítása nagy részecske-
gyorsítókban, mint például a Relativisztikus Nehézion Ütköztető (RHIC) a Brookhaven
Nemzeti Laboratóriumban vagy mint az Európai Nukleáris Kutatási Szervezetnél (CERN)
működő Nagy Hadronütköztető (LHC) történik. Ezekben nehéz ionok—például arany vagy
ólom—ultrarelativisztikus sebességre történő gyorsításával, majd ütköztetésével lehetővé
vált, hacsak rendkívül rövid ideig is, az anyag ezen állapotának kísérleti előállítása. A
kialakult kvark-gluon plazma legfőbb karakteriszikus tulajdonságai a kollektív viselkedés és
a benne keletkezett, nagyenergiás folyamatok által létrejött, kollimált részecskezápor (jet)
közeggel szembeni áttetszősége (opacitása). A QGP kollektív tulajdonsága jól megfigyelhető
a részecskék transzverzális impulzuseloszlásainak hadrontömeg-szerinti változásával, mely
a radiális folyás jelenségével magyarázható. A plazma jetekkel való kölcsönhatása jól
megfigyelhető a nehézion ütközések kemény (nagy impulzusátadású) folyamataiban keletke-
zett partonoknak a QGP közegen történő keresztülhaladása során elszenvedett energiavesz-
tése által. Ez az úgynevezett partonikus energiavesztés jól megfigyelhető az ütközésekben
keletkezett nagy transzverzális impulzusú (pT) töltött hadronok, illetve a jetek hozamának
csökkenésével. A CERN Nagy Ionütköztető Kísérlete (ALICE) a nehézionütközésekben
keletkezett, erősen kölcsönható QGP állapot tulajdonságainak tanulmányozására speciali-
zálódott. Az ALICE kísérlet egyedülálló tuljadonsága a többi CERN-es kísérlethez képest
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a többféle módszert is alkalmazó kiváló részecskeazonosítási képessége a középrapiditás
tartományban (|η| < 0.9). Emellett kiemelkedő a részecskepályák széles pT tartományban
történő rekonstrukciója, mely a kísérletben alkalmazott alacsony mágneses térnek (B =
0.5 T) köszönhető. A részecskeazonosítás szükségessége elengedhetetlen, hiszen a nagy
transzverzális impulzusú töltött hadronok hozamának csökkenése korábbi (alacsonyabb
ütközési energiákon történt) megfigyelések alapján erősen függ a detektált részecskék
fajtájától. A középrapiditásnál keletkezett hadronok hozamának mérése LHC energiákon a
10−4 < x < 102 longitudinális impulzushányadú Bjorken-x tartományban új kísérleti
információt hordoz. Ez a kinematikai tartomány a korábbi kísérletekhez képest egy
nagyságrenddel kitolódik az alacsonyabb, ezidáig nem mért x értékek felé, ahol a részecs-
kekeletkezési folyamatokban jelenlevő gluonok szerepe jelentősen megnő. Következésképp,
az LHC energiákon mért azonosított töltött hadronok hozamának mérése fontos, új
megszorítást ad a gluonok töltött (könnyű) hadronokká (pionok, kaonok, stb.) történő
fragmentációjának tanulmányozása szempontjából—csökkentve az elméleti úton történő
meghatározásának bizonytalanságát. Az alacsony x régióban a nukleáris környezet hadron-
szerkezet modosító hatásainak felerősödése is várható. Ehhez kapcsolódóan, a proton-
ólom ütközések vizsgálata betekintést enged a kezdeti-állapotbeli effektusok nukleáris
környezetre gyakorolt hatásának mélyebb megértésébe. A nagy transzverzális impulzusú,
azonosított hadronok proton-ólom ütközésekben történő mérése segíti a nukleáris környezet
által módosított partonikus eloszlásfüggvények (nPDF), illetve a tenger-kvark nPDF-ek
ízfüggésének megértését.

Doktori munkám elsősorban a proton-proton (pp) és proton-ólom (p–Pb) ütközések
során a CERN LHC ALICE kísérlete által felvett adatok elemzéséről szól. Ezek, a QGP
tulajdonságainak pontos értelmezéséhez elengedhetetlen úgynevezett referenciamérések.
Korábbi elképzelések szerint, ezen típusú ütközésekben nem várható a QGP kialakulása.
Ennek ellenére, a közelmúltban történt nagy részecskemultiplicitású pp és p–Pb ütközések
vizsgálata az ólom-ólom (Pb–Pb) ütközésekben megismert kollektív effektusokra hasonlít.
E váratlan új jelenségek pontos oka ma még csak részlegesen ismert. Dolgozatomban ezen
jelenségek mélyebb megértéséhez kívánok hozzájárulni az említett pp és p–Pb ütközésekben
keletkező azonosított töltött hadronok hozamának vizsgálatával.

2. Célkitűzések

Doktori dolgozatom elsődleges célja az azonosított töltött hadronok spektrumainak percíz,
széles transzverzális impulzustartományban történő mérése a középrapiditás régióban. A
pT = 20GeV/c-ig megmért nagy transzverzális impulzusú töltött pionok (π±), kaonok (K±)
és (anti)protonok (p(p̄)) hozamát vizsgáltam rugalmatlan pp és nem-egyszeresen diffraktív

2



p–Pb ütközésekben, rendre az ütközési energia (
√
s) és a részecskemultiplicitás függvényé-

ben. Ezen vizsgálatok új, eddig még nem tanulmányozott kinematikai tartományokban
történő elvégzése jelentős mértékben hozzájárul a hadronprodukció pontosabb elméleti
leírásához. Ezzel egyrészről percízebb mérés végezhető a közepes pT tartományban (pT ≈
2 − 10GeV/c), ahol (i) a kezdetiállapot-effektusok (mint például az atommagon belüli
árnyékolás és a Cronin effektus) nukleáris környezetre gyakorolt hatásai tanulmányozhatóak,
(ii) a K/π és a p/π részecskearányok Pb–Pb ütközéskben megjelenő végallapoti effektusok
módosító hatásai is markánsan érvényesülnek. Másrészről vizsgálható, hogy a kezdetiállapot-
effektusok hogyan befolyásolják a p–Pb ütközésekben meghatározott nukleáris módosulási
faktort (RpPb), mely fontos információval szolgál a partonok és a kvark-gluon plazma
kölcsönhatása során történő energiavesztési mechanizmusról. Továbbá a töltött hadronok
minimum bias pp ütközésekben történő mérése, egyfelől fontos referenciaként szolgál a
p–Pb és Pb–Pb ütközésekben jelenlevő nukleáris effektusok tanulmányozásához, másfelől
nélkülözhetetlen a Monte Carlo eseménygenerátorok paramétereinek hangolásához, mely a
kérdéses fizikai folyamatok pontosabb leírásához vezet.
A doktori munkám során elvégzett méréseket az alábbi pontokban foglalom össze:
• Inkluzív, azonosított, töltött hadronok pT spektrumainak mérése minimum bias pp

ütközésekben középrapiditásnál az LHC Run 1 és Run 2 futási periódusokban,
√
s =

7TeV és
√
s = 13TeV tömegközépponti energiákon. Ezen mérési adatok megléte fontos

a tanulmányozott részecskehozamok, részecskearányok és az átlagos transzverzális
impulzus energiafüggésének meghatározásához.

• Inkluzív, azonosított, töltött hadronok pT spektrumainak mérése √sNN = 5, 02TeV
nukleonpáronkénti tömegközépponti energiájú nem-egyszeresen diffraktív p–Pb ütkö-
zésekben középrapiditásnál, az eseményben mért részecskemultiplicitás függvényében,
melyet az előreszórási (Pb fragmentációs oldali) régióban adtam meg. A tanulmányozott
részecskehozamokat és részecskearányokat multiplicitás-osztályokban határoztam meg.

• Új,
√
s = 5, 02TeV energiás pp referencia-adatsorokat készítettem felhasználva a korábbi

√
s = 2, 76TeV energiás pp és a jelen munkában tanulmányozott

√
s = 7TeV energiás

pp adatsorokat, valamint meghatároztam a nukleáris módosulási faktort (RpPb) az
említett hadronokra.

3. Alkalmazott módszerek

Az ALICE detektor által a Run 1 és Run 2 futási periódusokban rögzített hatalmas
mennyiségű adat kulcsfontosságú a nagy transzverzális impulzusú azonosított töltött
hadronok tanulmányozása szempontjából. Az ALICE detektorral 2010-ben és 2015-ben
jelentős statisztikájú pp ütközéseket mértünk, rendre

√
s = 7TeV és

√
s = 13TeV
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tömegközépponti energiákon, illetve 2013-ban p–Pb ütközéseket is √sNN = 5, 02TeV
nukleonpáronkénti tömegközépponti energián. A kísérletben a nehézion-adatsorok kiérté-
kelése mellett fontos szerep jut a pp ütközések tanulmányozásának is, amely az ALICE
detektor kiváló részecskeazonosítási és nyomkövetési tulajdonságait alkalmazva kiegészíti
a többi CERN kísérlet pp programmját.

Az ALICE által felvett adatok kiértékeléséhez elengedhetetlen az együttműködés által
fejlesztett és karbantartott hivatalos szoftvercsomagok használata. Ezek, a nagyrészt
nagyenergiás részecskefizikai kiértékelésekhez kifejlesztett ROOT programra épülnek,
amelyek kiegészülnek számos más szoftverrel, így alkotva az ún. ALICE ROOT (AliRoot)
szoftverkörnyezetet. Az AliRoot programot napi szinten fejlesztjük, mely így naprakész
környezetet biztosít számos kiértékelés számára (például adatfelvétel és részecskepálya
rekonstrukció). Általános szabályt követve, a kísérletben minden adatkiértékeléshez az
AliRoot programot használjuk, mely objektum orientált programozási nyelv használatát
követeli meg. A megírt kiérétkelő program egyéb programmokkal (Monte Carlo ese-
ménygenerátorokkal, illetve részecske-transzport kódokkal, mint a GEANT3/GEANT4)
könnyen összekapcsolható. Doktori munkámban a pp és p–Pb ütközésekben felvett adatok
kiértékeléséhez ilyen jellegű programkódokat írtam és fejlesztettem. Az adatkiértékelés során
a rugalmatlan pp és a nem-egyszeresen diffraktív p–Pb ütközésekből származó adatsorokat
minimum bias trigger alkalmazásával rögzítette a kísérlet, elhanyagolható háttér mellett,
amely jórészt egyszeresen diffraktív és elektromágneses folyamatokból származott. A p–Pb
adatsor több multiplicitás binben történő felosztása az előreszórási (Pb fragmentációs oldali)
régióban elhelyezkedő scintillátorokban mért integrált töltés meghatározásával történt.
Az ütközés elsődleges töltött részecskéi az időprojekciós kamra (TPC) és a szilícium
alapú belső nyomkövető detektor-rendszer (Inner Tracking System, ITS) segítségével
rekonstruálhatóak. Ezen részecskék a legnagyobb transzverzális impulzusokig (egészen pT =
20GeV/c-ig) a TPC gáztérfogatán keresztülhaladva a dE/dx fajlagos energiavesztésük
által azonosíthatóak. Mivel a dE/dx elméletileg csak a detektált részecske sebességétől függ,
ezért annak m tömege és így a részecske fajtája a pályarekonstrukcióból meghatározott p
impulzus ismeretében megadható. A részecskék energiavesztésének méréséhez a dE/dx
rekonstrukciója szükséges, mely kísérletileg nem csak a βγ = p/m kifejezéstől, hanem a
részecskepályák elhajlási szögétől is függ, amelyet a detektor felület síkjával zárnak be
(ahol β a részecske sebessége c fénysebesség egységben mérve és γ = γ(β) a relativisztikus
Lorentz faktor). Mivel a mérendő π±, K± és p(p̄) közötti szeparáció jelentősen csökken a
detektálandó részecskék impulzusának növekedésével, így a dE/dx minél jobb rekonstruk-
ciója szükséges a részecskeazonosítás hatékonyságának növelése érdekében. Az átlagos
dE/dx (〈dE/dx〉) rekonstrukció utáni pontosabb kalibrációja ehhez elengedhetet-
len, amelyet minden kiértékelt adasor esetében elvégeztem.
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Munkám során meghatároztam a nagy transzverzális impulzustartományban
(egészen pT = 20GeV/c-ig) mért invariáns π±, K± és p(p̄) hozamokat. Megha-
tároztam a TPC-ben mért dE/dx energiavesztést a Bethe–Bloch görbe relativisztikus
emelkedési tartományában és a kapott dE/dx eloszlásokból kiszámítottam a részecskék
pT függő korrigálatlan hozamát. Az említett hozamokat normáltam az inkluzív töltött
hadronok hozamával és azokat szűk |η| pszeudorapiditás binekben állítottam elő a részecs-
keazonosítási módszer hatásfokának növelése érdekében. A felhasznált dE/dx módszert
p–Pb ütközésekben a (Pb fragmentációs oldalán mért) részecskemultiplicitás függvényé-
ben is alkalmaztam, ahol a dE/dx multiplicitásától való függését is figyelembevettem a
szisztematikus hibák számolásánál.

A π±, K± és p(p̄) hozamok korrekcióit Monte Carlo generátorokkal szimulált
események felhasználásával végeztem. Az alkalmazott MC szimulációkban a rekonstrukció
és részecskeazonosítás során használt kiértékelési eljárást alkalmaztam, melynek része
a GEANT3 programmal történő, az ALICE detektoron keresztülhaladó részecskepályák
szimulációja is. Mint kiderült, az alkalmazott korrekciók közül az akceptanciával korrigált
részecskenyomkövetési hatásfok (A× ε) a legjelentősebb. Meghatároztam a p–Pb mérések
rapiditásablakában az inkluzív töltött hadronok spektrumát, mely szükséges az azonosított
töltött hadronok normálásához. Megállapítottam, hogy az A × ε hatásfok részecske-
multiplicitástól való függése elhanyagolható az azonosított és az azonosítatlan töltött
hadronok esetében. Ezért a kiértékelés során minimum bias értékeket használtam minden
egyes multiplicitás tartományban. A töltésösszegzett pion és proton részecskehozamo-
kat (MC szimulációk felhasználásával) korrigáltam a másodlagos gyenge bomlásokból
származó pion, illetve proton hozamokkal, melyeket végül a valós adatból meghatározott
másodlagos részecskék hozamával skáláztam. A végső, korrigált, azonosított részecskeho-
zamokat az egyes |η| pszeudorapiditás binekben mért hozamok átlagolásával kaptam. A
meghatározott minimum bias pT eloszlásokat normáltam a rugalmatlan, illetve a nem-
egyszeresen diffraktív események számával, figyelembe véve az esemény triggerelési és az
elsődleges vertex rekonstrukciós hatásfokából adódó korrekciókat. A multiplicitás binekben
mért spektrumokat normáltam az elsődleges vertex rekonstrukciós hatásfokából adódó
korrekciót figyelembe véve. Ez 4% körülinek adódott a legalacsonyabb multiplicitású
eseményekre, míg elhanyagolhatónak bizonyult a többi multiplicitás-osztályra (< 0, 1%).

Meghatároztam a pp és p–Pb ütközések kiértékelésénél alkalmazott korrekciókból
eredő szisztematikus hibákat. A p–Pb adatok kiértékelésénél továbbá kiszámoltam
a részecskemultiplicitással nem korreláló szisztematikus hibákat az összes multiplicitás-
osztályra. A mérésből adódó legjelentősebb szisztematikus hibaforrás a 〈dE/dx〉 és a
dE/dx felbontás meghatározásából ered—kivéve a pionok esetében, ahol az esemény és
részecskepálya szelekcióból adódó hiba a legnagyobb mértékű.

5



A nukleáris módosulási faktor (RpPb) kiszámításához nélkülözhetetlen a p–Pb rendszer
ütközési energiájával azonos energián mért pp adatsor. Mérési adatok hiányában meg-
határoztam ezen pp referencia pT spektrumokat, felhasználva az alacsonyabb és
magasabb energiákon megmért pp spektrumokat. Ezt a feladatot interpolációs módszerrel
végeztem, kihasználva, hogy a differenciális hatáskeresztmetszet ütközési energiától való
függése egy adott pT érték esetén hatványfüggvény szerint változik. A kapott referencia
adatsor birtokában meghatároztam a nukleáris módosulási faktort és megadtam
annak szisztematikus hibáit. Az RpPb mennyiséget a p–Pb ütközések nem-egyszeresen
diffraktív eseményeire határoztam meg, melyhez a minimum bias pT spektrumokat a
multiplicitás binekben megmért pT spektrumok összegzésével és megfelelő korrigálásával
állítottam elő.

Proton-proton ütközésekben tanulmányoztam az azonosított részecskeprodukció
skálázási tulajdonságait az xT (= 2pT/

√
s) változó függvényében. Ehhez meghatároz-

tam a különböző energiákon mért differenciális hatáskeresztmetszetek arányainak xT

szerinti változását. Emellett meghatároztam a
√
s = 13TeV energiás mezon részecskespek-

trumok transzverzális tömeg szerinti skálázását a K/π részecskearány esetében.
Elvégeztem a különböző pT tartományokban mért részecskespektrumok egyesítését,

a lehető legszélesebb pT tartomány elérése érdekében, ami elengedhetetlen az integrált
részecskehozamok és azok arányainak minél pontosabb meghatározásához.

A pp és p–Pb ütközésekben mért pT eloszlásokat összehasonlítottam széleskörű-
en használt Monte Carlo eseménygenerátorok és perturbatív QCD számolások
eredményeivel.

A nehézion ütközésekre jellemző, de a nagy-multiplicitású pp ütközésekben is megfigyelt
kollektív jellegű effektusok eredetének jobb megértéséhez Monte Carlo szimlációk haszná-
latával tanulmányoztam a jetek jelenlétének hatását különböző multiplicitású
pp eseményekben. Az effektusok elemzésére a széleskörűen használt blast wave modellt
alkalmaztam a Pythia 8 és Epos 3 MC eseménygenerátorokkal kapott π±, K± valamint
p(p̄) pT spektrumok esetében. Az eloszlásokat a vizsgált részecskékre szimultán módon
illesztve meghatároztam a modell paramétereinek, az átlagos radiális tágulási se-
bességnek és a kinetikus kifagyási hőmérsékletnek a részecskemultiplicitástól
és a jet transzverzális impulzusától való függését.

Tudományos munkám során az MTA Wigner FK Lendület Innovatív Detektorfejlesztő
Kutatócsoportjában (REGARD) új típusú, gáztöltésű sokszálas proporcionális kamrák
(MWPC-k) kutatás-fejlesztésével és azoknak az LHC ALICE kísérlet számára történő
megépítésével is foglalkoztam. Ezen munkámhoz kapcsolódóan a REAGRD csoport által
kifejlesztett technológiákon alapuló kisméretű detektor prototípusokat terveztem
és építettem. A prototípus MWPC-k által detektált részecskepályákat rekonstruáltam
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és meghatároztam a detektorok helyfelbontását a felvett analóg és digitális jelek
alapján. A töltésmegosztás módszerének felhasználásával a detektorok helyfelbontásában
szignifikáns javulást mutattam ki, melyet a 2 mm szegmentációval rendelkező térformáló
szálsíkon kialakult töltéseloszlás vizsgálatával kaptam.

4. Eredmények

Doktori munkám tudományos eredményeit az alábbi tézispontokban foglalom össze:

1. A legújabb, nagyenergiás kísérletek által széleskörűen alkalmazott Monte Carlo esemény-
generátorokkal (Pythia 8 és Epos 3) szimulált pp eseményekben tanulmányoztam
töltött pionok, kaonok és (anti)protonok hozamának az esemény multiplicitásától és
az eseményben talált jetek pjet

T változójától való függését. Azt találtam, hogy a jet
jelenléte az eseményekben jelentősen befolyásolja a kis ütközési rendszereknél megfigyelt
radiális folyás jelenségét, ami a nagyobb Pb–Pb rendszerekre tipikusan jellemző kollektív
effektus. Az alacsony multiplicitású eseményekben találtam olyan eseményosztályt (a
pjet

T alkalmas megválasztásával), ahol a radiális folyás jelensége markánsan jelen van,
eltekintve attól, hogy ezekben az eseményekben a generátorok által jósolt kollektív
és hidrodinamikai effektusok meglehetősen gyengék. Megmutattam, hogy a szimulált
pT spektrumok blast wave modell szerinti leírása javítható a pjet

T növelésével, ami azt
jelzi, hogy a jetek jelenléte hatással van a kollektív jellegű effektusok kialakulásánál.
Megállapítottam, hogy a blast wave modell 〈βT〉 paramétere, mely a rendszer átlagos
transzverz tágulási sebességét méri, szignifikánsabb multiplicitás-függő fejlődést mutat
a Pythia 8 generátor esetében, szemben a (hidrodinamikán alapuló) Epos 3 modellel.
Mindemellett azt találtam, hogy az Epos 3 modellel szimulált nagy multiplicitású
eseményekben a közepes pT tartományban mért p/π részecskearány nagysága fordított
arányban változik a jetek pjet

T transzverzális impulzusával. A Pythia modell esetében
ilyen összefüggés nem áll fenn, hiszen a részecskeösszetétel a tekintett eseményosztályokra
a két modellben különböző. Eredményeimet az [1] referenciában tettem közzé, melyek
kísérleti adatokon történő ellenőrzése az effektusok további mélyebb megértéséhez
vezethet.

2. Megmértem a nagy transzverzális impulzusú π±, K± és p(p̄) invariáns hozamokat
nem-egyszeresen diffraktív √sNN = 5, 02TeV energiás p–Pb ütközésekben egészen pT =
20GeV/c-ig, a részecskemultiplicitás függvényében, középrapiditásnál. Azt találtam,
hogy a közepes pT tartományban (2 < pT < 10GeV/c) a p/π arány a részecske-
multiplicitással monoton nő, hasonlóan a Pb–Pb eseményekben megfigyeltekkel, noha
a részecskeprodukció mechanizmusa különböző lehet. Hasonló pT szerinti fejlődést a
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K/π aránynál nem tapasztaltam. Megállapítottam, hogy nagy pT (> 10GeV/c) esetén
az integrált részecskearányok függetlenek az ütközési rendszerek (pp, p–Pb és Pb–Pb)
méretétől [3, 12].

3. Megmértem a nagy transzverzális impulzusú π±, K± és p(p̄) invariáns hozamokat
rugalmatlan pp ütközésekben

√
s = 7 és 13TeV-es tömegközeépponti energiákon,

egészen pT = 20GeV/c-ig, középrapiditásnál. Új,
√
s = 5, 02TeV-es referencia pp

adatsorokat határoztam meg felhasználva korábbi
√
s = 2, 76TeV-es pp és a jelen

munkámban megmért
√
s = 7TeV-es pp adatsorokat és megkonstruáltam a nukleáris

módosulási faktort (RpPb) az említett hadronokra. Azt találtam, hogy a közepes
pT tartományban az RpPb (anti)protonokra közel háromszoros Cronin növekedést mutat
a töltött hadronokhoz képest, míg nagy pT értékekre az RpPb a vizsgált részecskékre a
páronkénti nukleon-nukleon ütközések számával skálázik. Eredményeimet összevetettem
perturbatív QCD alapú számolásokkal, ameyek az EPS09 nukleáris partoneloszlásfügg-
vény használata mellett jól leírják a mérési adatokat az említett pT tartományban. Az
RpPb közepes pT tartománybeli alakja a korábbi azonosítatlan hadronoknál történt
megfigyelésekkel összevetve arra utal, hogy az RpPb töltött rëszecskéknél tapasztalt
enyhe megnövekedése a szóbanforgó pT régióban a proton spektrumok alakjának pp és
p–Pb ütközések közötti megváltozásával magyarázható [3, 9, 12].

4. A
√
s = 13TeV energiás pp adatokat kiértékelve azt találtam, hogy a π±, K± és

p(p̄) pT spektrumok a kemény szórási régióban követik az empirikus xT skálázást,
míg a K/π részecskearánynál pT = 6GeV/c alatt jelentősen sérül a transzverzális
tömeg szerinti empirikus skálázás. Méréseim alapján megmutattam, hogy a közepes
pT tartományban a p/π arány az ütközési energia (

√
s = 7TeV-ről

√
s = 13TeV-re

történő) növekedésével enyhe eltolódást mutat nagyobb pT értékek felé; hasonló effektust
a K/π aránynál nem tapasztaltam. Kimértem, hogy az integrált részecskehozamok az
LHC kinematikai tartományában szaturációt mutatnak, illetve az átlagos transzverzális
impulzus monoton nő a tömegközépponti energia növelésével és a hadrontömegek szerinti
rendeződés is jól teljesül [10, 13]. Eredményeimet perturbatív QCD alapú számolásokkal
összehasonlítva azt találtam, hogy az elmélet felülbecsüli a mérési eredményeket, ami a
felhasznált, LHC energiákon alkalmazott fragmentációs függvények további, elméleti
oldalról történő pontosítását teszi szükségessé.

5. Az MTA Wigner FK Lendület Innovatív Detektorfejlesztő Kutatócsoportja (REGARD)
által kifejlesztett módszereken alapulva [2] megépítettem és teszteltem egy új típusú,
kisméretű, gáztöltésű, sokszálas proporcionális kamrát az ALICE Nagyon Nagy Im-
pulzusú Részecskeazonosító Detektorához (VHMPID) [5, 6]. Ezen prototípus kamra
analóg jeleit vizsgálva meghatároztam annak helyfelbontását és megmutattam, hogy
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vele kiváló (90 µm ± 4%) helyfelbontás érhető el [2]. Ezzel hozzájárultam az ALICE
VHMPID fejlesztési és tesztelési munkáihoz. Ezen kívül a VHMPID projekt Letter Of
Intent dokumentumához kétrészecske-korrelációs MC szimulációkat készítettem, melyek
eredményeit annak 4.2.2. fejezetében foglaltam össze [4, 8].

A fentebb felsorolt eredmények az [1–5] cikkekben, a [8–11] konferencia kiadványokban
és a [12, 13] analízisjegyzetekben kerültek közlésre. 2019. március 1-ig ezen munkáimra 34
független hivatkozás történt. Elért eredményeimet 10 hazai és külföldi konferencia előadáson
és workshopon ismertettem. E mellett 7 alkalommal tartottam szemináriumot különböző,
hazai és külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben. Tudományos eredményeimből 3 konfe-
rencia poszter is született.

A közel 7 éves CERN ALICE együttműködésbeli tevékenységem alatt 2019. március 1-ig
további 216 cikk társszerzője voltam. Az ALICE együttműködésben időszakos szervízmun-
kákat végeztem, illetve folyamatosan, heti rendszerességgel részt vettem az analízisemhez
szorosan kapcsolódó CERN-es munkamegbeszéléseken. 2016-ban az együttműködés meg-
bízott egy az LHC Run 2 periódusban felvett adatokon alapuló cikk [7] elkészítésének
vezetésével, melyhez jelentős személyes hozzájárulásom van.
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