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➔ A-A és p-A ütközések általános tulajdonságai
◆ töltött részecskék keletkezése (Npart skálázás)
◆ két-részecske korrelációk (ridge effektus, kvarkszám skálázás)

➔ A-A ütközésekben kialakult sűrű forró közeg vizsgálata
◆ elliptikus folyás, magasabb rendű harmonikusok, viszkozitás
◆ jet keletkezés módosulása, parton energiaveszteség
◆ nehéz kvark-antikvark kötött állapotok keletkezése (J/Ψ, Υ)

➔ Hideg maganyag és kezdeti állapot vizsgálata
◆ p-A ütközésekkel összehasonlítás
◆ fotonok, Z és W bozonok (Ncoll skálázás, parton-eloszlásfüggvények)

Nehézion-ütközések az LHC-nál
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➔ LHC energián (2,76 TeV) lehetővé vált az elektrogyenge 
bozonok mérése nehézion-ütközésekben

➔ Az elektrogyenge bozonok keletkezését lényegében nem 
befolyásolja az ütközés során kialakult erősen kölcsönható 
közeg

➔ Első közelítésben az elemi nukleon-nukleon ütközések 
számával (Ncoll) skálázik a hozam

➔ Referenciaként szolgálhatnak más, a közegben módosuló 
folyamatok mérésénél (pl. jetek)

➔ Proton-ólom ütközések mérésével pontosíthatjuk tudásunkat 
az atommagok parton-eloszlásfüggvényeiről

Z bozonok nehézion-ütközésekben

3



Parton-eloszlásfüggvények az atommagban
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➔ Szabad proton PDF módosul az atommagban → nPDF

➔ Módosulási faktor R(Q2, x, A) bizonytalansága nagy

➔ Z bozon rapiditás direkt
összefüggésben a parton
impulzushányaddal



➔ LHC előtti mérések a fázistér kis tartományát fedik le

➔ Z és W bozonok az atommag valencia és tenger kvarkjaira 
érzékenyek

➔ Új fázistér tartományt
vizsgálhatunk

➔ Q2 ≈ m2, x ≈ 10-3 - 10-1

Parton-eloszlásfüggvények az atommagban
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CMS kísérlet
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➔ Ólom-ólom (Pb-Pb) adatfelvétel 2011 végén 2,76 TeV 
nukleonpáronkénti tömegközépponti energián

➔ Proton-proton (p-p) 2,76 TeV referencia 2013 elején

➔ Proton-ólom (p-Pb) adatfelvétel 2013 elején 5,02 TeV 
energián

◆ aszimmetrikus nyalábenergiák

◆ rapiditás boost Δy = (-)0,465

◆ az eredményeket úgy mutatom be, hogy a proton fragmentációját a pozitív 
rapiditás értékeknél (forward) vizsgáljuk

Vizsgált ütközések: p-p, p-Pb, Pb-Pb
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➔ Hadronikus rugalmatlan 
ütközések mellett hátterek

◆ Elektromágneses események

◆ Nyaláb-gáz ütközések

◆ Más nyaláb jelenléte által okozott 
hátterek

➔ Eseményválogatási feltételek

◆ Legalább egy kölcsönhatási vertex két 
töltött-részecske nyommal

◆ Legalább 3 beütés a HF kaloriméterben 
több, mint 3 GeV energialeadással

◆ a töltött-részecske nyomok legalább 25%-
a jó minőségű több, mint 10 nyomot 
tartalmazó eseményekben

Eseményválogatás
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➔ Centralitás impakt paraméter alapján

◆ kis impakt paraméter, centrális 
esemény, nagy multiplicitás

◆ nagy impakt paraméter, periferális 
esemény, kis multiplicitás

➔ Glauber-modell

◆ az egyes nukleonokat az atommagban 
függetlenként kezeli

◆ Saxon-Woods-eloszlás paraméterei bemenő változók

◆ a páronkénti nukleon-nukleon ütközések száma (Ncoll) és a résztvevő nukleonok 
száma (Npart) számolható

➔ Cél a mérhető mennyiségek alapján definiált centralitás-
osztályokat és a Glauber modellből számolt mennyiségeket 
összekötni

Centralitás és Glauber-modell
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➔ A HF kaloriméterekben leadott 
energia alapján osztályozzuk az 
eseményeket

➔ Az aszimmetrikus p-Pb 
ütközések esetén a torzítás 
miatt a vizsgált η tartományt 
optimalizáltam

➔ Azt találtam, hogy az ólom 
atommag irányában mért 
energiák adják a legkevésbé 
torzított osztályozást [1]

Centralitás és Glauber-modell
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Kétféle módszert használtam a Glauber-modell és a mért 
multiplicitások összekötésére
➔ szimulált események alapján illetve
➔ negatív binomiális eloszlások illesztésével
határoztam meg az átlagos Npart és Ncoll értékeket [1]

Centralitás és Glauber-modell
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Meghatároztam a centralitás-osztályokhoz tartozó átlagos Ncoll 
értékeket, melyek nem függenek attól, hogy a detektor melyik 
szögtartományát használtam az események osztályozására [1]

Eredmények − pPb ütközések centralitása
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Z bozonok analízise
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Pb-Pb és p-p @ 2,76 TeV [2]
p-Pb @ 5.02 TeV [3]



➔ S = kiválasztott müonpár események száma

➔ B = háttér események száma

➔ α = geometriai akceptancia

➔ ε = hatásfok

➔ Lint = vizsgált adatok integrált luminozitása

➔ Pb-Pb ütközésekben a minimum bias események számával 
normáljuk a Z bozonok hozamát
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Z bozon hatáskeresztmetszet



A külső müondetektorok és a belső nyomkövető detektorok 
kombinált információja alapján azonosítjuk a müonokat és mérjük 
a transzverzális impulzusukat.

Válogatási feltételek:

➔ Müonok a pT > 20 GeV/c és |η| < 2,4 tartományban 
(kinematikai feltételek)

➔ Ellentétes töltésű müonpárok

➔ A pár egyik tagja triggerelte az eseményt

➔ Z bozonok a 60 - 120 GeV/c2 invariánstömeg tartományban

Müonok és Z bozonok válogatása
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➔ Jól azonosítható Z bozon csúcs mindhárom ütközési rendszer 
esetén

➔ A háttér kicsi, amit az azonos töltésű müonpárok kis száma is 
demonstrál

➔ A hátteret elektron-müon párok számolásával becsültem meg 
és vontam le

Invariánstömeg spektrum és háttér

16



generált Z bozon események száma, ahol mindkét müon 
megfelel a kinematikai feltételeknek

összes generált Z bozon események száma

➔ a Z bozon keletkezés elméleti leírásától függ, ami a 
bizonytalanságokat is adja

Korrekciók − geometriai akceptancia
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α =



Korrekciók − hatásfok
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rekonstruált Z bozon események száma

generált Z bozon események száma, ahol mindkét müon 
megfelel a kinematikai feltételeknek

➔ A szimulációban a detektor válaszának pontos leírása 
szükséges

➔ Különbségeket a valós és szimulált adatok között figyelembe 
vettem

➔ A müonok hatásfokát az adatok alapján is kiszámítottam, amit 
a szimuláció pontosítsára használtam

➔ Mindezt centralitás, rapiditás és transzverzális impulzus 
függvényében számoltam ki

ε =



A hozam nem függ a centralitástól a nukleon-nukleon ütközések 
átlagos számával való leosztás után → megerősíti 
várakozásainkat a kemény folyamatok skálázási tulajdonságaival 
kapcsolatban [2]

Eredmények - Z bozonok Pb-Pb ütközésekben
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A referencia p-p ütközésekben mért hatáskeresztmetszet alapján 
kiszámoltam a Z bozonok nukleáris módosulási faktorát → RAA = 1 
centralitástól függetlenül [2]

Eredmények - Z bozonok Pb-Pb ütközésekben
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A rapiditás és transzverzális impulzus függvényében mért hozam 
konzisztens az elméleti várakozásokkal [2]

Eredmények - Z bozonok Pb-Pb ütközésekben
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A rapiditás és transzverzális impulzus függvényében mért 
nukleáris módosulási faktor konzisztens eggyel → a lehetséges 
kezdeti állapoti nukleáris effektusok a mérési 
bizonytalanságokon belül vannak [2]

Eredmények - Z bozonok Pb-Pb ütközésekben
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Megmértem a Z bozonok teljes keletkezési hatáskereszt-
metszetét pPb ütközésekben a müon csatornában

σp-Pb→Z→μμ = 135,6 ± 3,0 (stat.) ± 7,2 (sziszt.) ± 4,6 (lumi.) nb

Bizonytalanságokon belül megegyezik az elektron csatornában 
mért eredménnyel 

σp-Pb→Z→ee = 143,5 ± 3,8 (stat.) ± 7,4 (sziszt.) ± 5,0 (lumi.) nb

Elvégeztem a mérések statisztikus kombinációját 

σp-Pb→Z→ ll = 138,1 ± 2,4 (stat.) ± 8,6 (sziszt.) ± 4,8 (lumi.) nb

A kombinált eredmény konzisztens a skálázott elméleti p-p 
hatáskeresztmetszettel

σpp NLO POWHEG × A = 136,1 ± 6,8 nb

Eredmények − Z bozonok p-Pb ütközésekben
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A transzverzális impulzus függvényében mért differenciális 
hatáskeresztmetszet a legalacsonyabb impulzusoktól eltekintve 
konzisztens az elméleti várakozással [3]

Eredmények − Z bozonok p-Pb ütközésekben
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A rapiditás függvényében mért differenciális hatáskereszt-
metszet az előre és hátra szóródási tartományokban eltérést 
mutat a nukleáris effektusokat nem tartalmazó elméleti 
jóslatoktól [3]

Eredmények − Z bozonok p-Pb ütközésekben
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Az előre-hátra aszimmetria megerősíti, hogy a p-Pb ütközésekben 
mért eredmények jobb egyezést mutatnak, ha figyelembe 
vesszük a nukleáris effektusokat az elméleti számolásokban [3]

Eredmények − Z bozonok p-Pb ütközésekben
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➔ Megmutattam, hogy első közelítésben az elemi nukleon-
nukleon ütközések számával skálázik a Z bozonok hozama 
ólom-ólom és proton-ólom ütközésekben egyaránt

➔ Az eredményeket összehasonlítottam NLO pQCD 
számításokkal

➔ Az ólom-ólom ütközések eredményei a mérési 
bizonytalanságokon belül megegyeznek a skálázott proton-
proton eredményekkel és az elméleti számításokkal

➔ A proton-ólom mérések a fázistér eddig elérhetetlen 
tartományában szolgálnak mérési pontokkal az atommagok 
parton-eloszlásfüggvényeinek tanulmányozásához

➔ Az eredmények utalnak nukleáris effektusokra, de több 
adatra van szükség pontosabb állításokhoz

Összefoglalás
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