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Szakmai életút
● Diplomamunka Veres Gábor (ELTE, Atomfizikai Tanszék) vezetésével a 

CMS Együttműködésben:

– Nehézion-specifikus mennyiségek mérési módszerei
– Még nincsenek LHC adatok → szimulációk használata
– A nehézion-ütközések azonban (akkor még) messze voltak

● Ez idő alatt is, de inkább a doktori iskola első éveiben

– Proton-proton ütközések analízisére való felkészülés Veres 
Gáborral és Siklér Ferenccel (RMKI) együtt dolgozva                    
→ kiértékelési módszerek                                                           
→ ezekhez szükséges eszközök kifejlesztése (ahol szükséges)

● Az LHC indulásával:

– A mérések elvégzése → azonosítatlan hadronok spektrumai
– Új módszerek, új mérések → ritka részecskék spektrumai
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Hadronok spektrumai
● Elsődleges töltött hadronok spektrumai

– A differenciális hatáskeresztmetszet integráljai

● Transzverzális impulzusuk (p
T
) eloszlása

● Szögeloszlásuk: η = -ln(tg(θ/2))

~
dN
dpT

,d 2N
dpT d 

dN
d 
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Mérési eszköz
● A CERN LHC-nél található CMS detektor

● Fontos aldetektorok:

– Hadronikus kaloriméter, „BSC”:
● Eseményfelvétel, eseményválogatás

– Nyomkövető detektor (Si):
● Eseményválogatás, mérés
● Geometriai sajátosságok: „pixelek”, „csíkok”
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Kidolgozott módszerek
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Pixel betöltöttség I.

● Módszer: töltött részecskék szögeloszlásának mérése a pixel rétegek 
                betöltöttsége alapján

● Háttérként jelenik meg:

– Kis-p
T
-s elsődleges részecskék detektoron való többszöri 

áthaladásai
– Gyenge bomlások bomlástermékei                                             

(K0
s
 → π+π-, Λ → pπ-, Λ → pπ+)

– Anyaggal való kölcsönhatásban keletkező másodlagos 
részecskék

– Átlapoló detektorelemek eredményezte többszörös beütések
– Klaszterek több részre való szakadása

● Minimális p
T
: 30 MeV/c
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Pixel betöltöttség II.

● Analízis lépések: ütközési pont meghatározása,  klaszterek szögének 
                            meghatározása, háttérlevonás, korrekciók                 
                            alkalmazása

● Háttérlevonás:

● Leadott töltés ~ megtett út

                     ↓                                                                                 
klaszter nyalábmenti hossza                                                             
              ~ |sinh(η)|
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Pixel betöltöttség III.

● A klaszterválogatás hatékonysága látható a klaszterek töltésének η 
segítségével korrigált eloszlásában (az úthossz ismeretlen)  

Válogatás előtti töltéseloszlás Válogatás utáni töltéseloszlás

Háttér adta csúcs, ezen 
klaszterekre a vertex-

feltevés hibás
Tiszta elsődleges csúcs 22ke-nél
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Nyomkövetés I.
● Az alacsony-p

T
-s nyomkövetést lehetővé tevő fejlesztés: Siklér Ferenc

● A nyomkövetés felépítésének kidolgozásában vettem részt

● A rekonstruált részecskepályák ismeretében korrigálni kell

● Geometriai hatásfok: ~95%, algoritmikus hatásfok: ~80-85%

● Hamis rekonstrukció: <<1%, többszörös rekonstrukció: <<1%



2011.12.19. Krajczár Krisztián 10

Nyomkövetés II.

● Geometriai hatásfok: a szoftveres rekonstrukcióhoz szükséges 
minimális feltételeket teljesítő elsődleges részecskék részaránya

η p
T
 [GeV/c]
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Nyomkövetés III.

● Algoritmikus hatásfok: a rekonstruálható elsődleges részecskék közül 
a ténylegesen rekonstruáltak részaránya

η p
T
 [GeV/c]
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Ritka részecskék I.

● A korábbi módszerekben a ritka részecskék bomlásai: háttér

● A korrekciók kicsik voltak, szimulációból származtak

● Most: cél a ritka részecskék spektrumainak direkt mérése              

● Bomlási csatornák: K0
s
 → π+π-  (69.2%), Λ → pπ-, Λ → pπ+ (63.9%)

● Módszer:

– A töltött bomlástermékek rekonstrukciója a korábbi 
nyomkövetési eszközzel

– Geometriai kritériumok a kombinatorikus háttér csökkentésére
● Az eredő impulzus visszamutatása
● A leányok egymástól való legnagyobb távolsága
● …

– Optimalizáció: magas hatásfok (nagy „tisztasággal” szemben)



2011.12.19. Krajczár Krisztián 13

Ritka részecskék II.

● Tömegcsúcsok illusztrációként: nagy hatásfok a nagy tisztasággal 
szemben



2011.12.19. Krajczár Krisztián 14

Ritka részecskék III.

● A tömegcsúcsbeli V0 darabszámok korrekciókra szorulnak:

– Geometriai hatásfok: azok elsődleges V0-k részaránya,            
           amelyek mindkettő bomlásterméke teljesíti a                   
           rekonstruálhatóság minimális feltételeit

– Rekonstruálhatóság: az előző V0-k közül azok részaránya,       
           amelyekre a szoftver ténylegesen rekonstruálja a           
           bomlástermékek pályáit (esély a V0 rekonstruálására)

– Algoritmikus hatásfok: a ténylegesen megtalált rekonstruálható 
          V0-k aránya

● A megjelent cikkhez az én módszeremet kombináltuk egy függetlenül 
fejlesztett módszerrel 
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Ritka részecskék IV.

● Geometriai hatásfok. Tartalmazza a bomlási valószínűségeket is        
(K0

s
: 69.2%, Λ: 63.9%)! 
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Ritka részecskék V.

● Algoritmikus hatásfok. Magas hatásfokra optimalizált beállítások.
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Mérési eredmények
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Eredmények: szögeloszlások
● Azonosítatlan részecskék 0,9, 2,36 és 7 TeV-es ütközési energiákon

Pszeudorapiditás-eloszlások 0,9, 2,36 és 7 
TeV-en különböző módszerekkel

Pszeudorapiditás-eloszlások 0,9, 2,36 és 7 
TeV-en, a három módszer kombinálva

JHEP, 02:041, 2010
PRL, 105:022002, 2010
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Eredmények: szögeloszlások
● V0-k általam mért rapiditás-eloszlása 0,9 és 7 TeV-es ütközési 

energián

Rapiditás-eloszlások K0

s
 esetén 0,9 és 7 

TeV-en

Rapiditás-eloszlások Λ esetén 0,9 és 7 
TeV-en

CMS Note AN-2010/144
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Eredmények: p
T
-eloszlások

● V0-k általam mért p
T
-eloszlása 0,9 és 7 TeV-es ütközési energián

p
T
-eloszlások K0

s
 esetén 0,9 és 7 TeV-en p

T
-eloszlások Λ esetén 0,9 és 7 TeV-en

CMS Note AN-2010/144
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Energiafüggés
● A mért értékek illeszkednek a korábbi kísérleti értékek kijelölte trendbe

● Azonban erősebb növekedést mutat, mint azt a Pythia vagy Phojet 
eseménygenerátorok alapján előzetesen várni lehetett

A V0-kra vonatkozó jóslatok: 
következő dia

PRL, 105:022002, 2010
JHEP, 05:064, 2011



2011.12.19. Krajczár Krisztián 22

Várakozások V0-kra
● A mért részecskehozamok és a növekedésük lényegesen nagyobb, 

mint a Pythia különböző paraméterezései által jósoltak

JHEP, 05:064, 2011
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Várakozások V0-kra
● A legnépszerűbb Pythia paraméterezések a mért p

T
-spektrumok 

alakját sem nem reprodukálják

JHEP, 05:064, 2011
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Összefoglalás
● Több kifejlesztett módszer és kísérleti eszköz

● Ezen módszerek és eljárások kísérleten belüli bemutatása, megvédése

● A módszerek alkalmazása kísérleti adatokon

● Az eredmények kísérleten belüli megvédése, a publikációk elkészítése 
és publikálásig való eljuttatása

● Módszerek utóélete:

– A pixel betöltöttség módszerét három publikáció során is 
alkalmaztam (2 pp, 1 PbPb)

– A „minimum bias tracking” is többször lett használva: ~4 publikáció
● Potenciálisan hasznosak lesznek az első pPb méréseknél is!
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Tartalék diák
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A CERN gyorsítórendszere
● Bonyolult gyorsítási struktúra

● Lineáris gyorsítóval indul, majd 
szinkroton gyorsítók következnek

● A világ legnagyobb energiájú 
részecskegyorsítója: LHC

● Proton-proton és ólom-ólom 
ütközések

Tömegszám: 1

Tömegszám: 207
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CMS „körcikk”
● Milyen módon detektálunk részecskéket? A kölcsönhatásuk alapján.
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Események válogatása
● Analizálandó események válogatása a felvettek közül:

● Háttér:

– Nem tökéletes vákuum: nyaláb - nyalábcső-gáz ütközések

– Nyalábbal együtt érkező “halo”
– Kozmikus müonok: ~1 Hz, elhanyagolható

● Nyaláb-nyaláb ütközési események kiválogatása:

– Két betöltött csomag 

– Legalább egy track
– Kétoldali jel a hadronikus “forward” kaloriméterben
– Vétó a nyaláb halo-ra: BSC-beli jelek ideje alapján
– “Klaszter/vertex kompatibilitás” (lásd a következő oldalakon)
– Megtalált kölcsönhatási pont 

NSD ütközésekre a 
leghatékonyabb, 
erre korrigálunk
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Nyomkövetés alacsony p
T
-n

● Cél: töltött részecskék szög- és transzverzális impulzus-eloszlásának  
       (p

T
) mérése

● Szükséges: részecskék nyomkövetése alacsony (~100 MeV/c) p
T
-ig

● Erre a szoftver nem képes: bizonyos részeinek cseréje szükséges

– A „trackek” kiindulásául szolgáló                                           
pixel-hármasok generálásának                                         
módosítása

– A klaszterek alakjában tárolt információs                          
használata hamis trackek szűrésére

– Iteratív eljárás a kombinatorikus                                           
háttér fokozatos csökkentésére
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Nyomkövetési korrekciók

● A rekonstruált részecskepályák ismeretében korrigálni kell

● Geometriai hatásfok: a hatásfok (algoritmusfüggő) felső határa,      
       ~95% |η|<2 és p

T
>200 MeV/c esetén 

● Algoritmikus hatásfok: az egyáltalán rekonstruálható trackek hány 
       százalékát rekonstruáljuk, ~80-85% középrapiditásban 

● Hamis rekonstrukció: nem létező trackek „megtalálása”, <<1%

● Többszörös rekonstrukció: létező trackek többszörös megtalálása, 
       <<1%

● Mivel elsődleges (a proton-proton ütközésben keletkezett) 
részecskéket szeretnénk mérni

● Elsődlegesnek látott nem-elsődleges részecskék levonása: <2%
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A bírálók kérdései
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Trócsányi Zoltán, I.
● Használták, használják-e a kidolgozott eljárásokat más jellegű 

adatkiértékelésekben az LHC kísérletei?

● Pixel számlálás: a „klaszter-alak – ütközési ponthoz képesti pozíció” 
korreláción alapuló háttérelnyomás a PbPb ütközések esetén végzett 
ún. „tracklet” analízisbe is bekerült. Továbbá ez motiválta az 
eseményválogatásnál említett klaszter-vertex kompatibilitási változót 
is.

● Minimum bias tracking: a dolgozatban említett felhasználásán 
(transzverzális-impulzus spektrum, eseményenkénti multiplicitás 
mérése, ritka részecskék spektruma) kívüli egyéb felhasználásáról 
nem tudok.

● Ritka részecskék mérése: ehhez a méréshez nem volt szükség új 
eszközök kifejlesztésére; itt a már meglévő eszközöket kombináltam 
össze a mérés elvégzéséhez.
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Trócsányi Zoltán, II.
● A dolgozat említ néhány esetet arról, hogy mi a töltött-részecske 

spektrumokra kapott eredmények hatása eseményszimulációkra. 
Vannak-e újabb fejlemények az eseményszimuláló programok 
finomhangolásának terén, ahol a mérés eredményei felhasználást 
nyertek? Használják-e a ritka részecskék spektrumaira kapott 
eredményeket finomhangolásra? Összeegyeztethetők-e a 
modellezés szintjén töltött, valamint a ritka részecske-spektrumokra 
kapott eredmények, vagy úgy tűnik, a jelenlegi eseményszimuláló 
programokat nem lehet úgy javítani, hogy minden spektrumot jól 
leírjanak? 
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Trócsányi Zoltán, II.
● A CMS-en belül a University of Florida egyetemről Rick Field (CDF, 

CMS) foglalkozik a Pythia paraméterezések finomhangolásával.

● A hangolás alapja a „minimum bias” és az „underlying event” 
megfigyelhető mennyiségek → Z1 (és Z2) parametrizáció

Λ-ra a leírás nem ilyen jó
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Trócsányi Zoltán, II.
● Csak ritka részecskék esetén is vannak már eredmények: Pythián 

alapuló PACIAE hadron kaszkád modell (arxiv:1103.2618) hangolása:
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Trócsányi Zoltán, II.
● A töltött és a ritka részecskék spektrumaira kapott eredmények a 

DPMJET-III modellben összeegyeztethetőnek tűnnek, azonban 
(egyelőre?) nem tökéletes a leírás (arxiv:1110:6403):
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Varga Dezső, I.
● A dolgozat bevezetőjében (3. oldal teteje) elhangzik, hogy a rugalmas 

szórást az elektromágneses kölcsönhatás okozza, ami nyilvánvalóan 
téves állítás. Kérem a jelöltet, hogy két mondatban kommentálja 
milyen információk vannak az LHC energiákon a proton-proton 
elasztikus szórással kapcsolatban. Fizikailag lehetséges-e, hogy 
elasztikus szórásból származó protonokat detektáljon a CMS?
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Varga Dezső, I.
● Elasztikus ütközések valóban nem csak elektromágneses 

kölcsönhatás folytán jöhetnek létre. Rajzolhatók olyan erős 
kölcsönhatás diagramok, amik csak (például) a kvarkokat rendezik át, 
de nem eredményeznek új részecskét 

● A teljes proton-proton hatáskeresztmetszet 7 TeV-en körülbelül 110 
mbarn. Ebből ~40 mbarnért a rugalmas ütközések felelősek. Ez 
egyelőre csak extrapoláció, nyilvános mérési eredmény még nincs.

● Az elasztikus ütközésekből származó protonok nem láthatók a CMS 
detektorral, mert azok az eredeti nyalábiránytól csak kicsit térülnek el. 
Ehhez speciális „forward” detektorokra van szükség (TOTEM).

● Fizikailag azonban elvileg lehetséges, de nagyon valószínűtlen 
elasztikus ütközésből származó részecskék detektálása a CMS-sel. 
Ha valamelyik proton nagy energiájú fotont sugároz ki, a proton 
bekerülhet a detektor érzékeny tartományába.
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Varga Dezső, II.
● Mekkora a Si tracker „háttere” (hamis kalszterek megjelenéséne 

valószínűsége) olyan részecskéktől, amelyek nem a ténylegesen 
triggerelt kölcsönhatásból származnak? Mekkora a beam-gas háttér, 
van-e nyoma radioaktív felaktiválásból származó jeleknek, illetve az 
off-time háttér? Ez utóbbi mennyire jelent (ha jelent) problémát a 
jelenleg 40Hz-en üzemelő detektorrendszernek, illetve releváns-e a 
jelen dolgozat eredményei szempontjából?
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Varga Dezső, II.
● Szimuláció segítségével megnéztem a „feltekeredő” (looper) 

részecskék időben utolsó beütésének idejét

● A pixel számlálása analízisben a looper korrekció eleve kicsi, továbbá 
a következő ütközésbe „átlógó” looper beütések részaránya is kicsi     
                     → eltekinthetünk ettől az effektustól



2011.12.19. Krajczár Krisztián 41

Varga Dezső, II.
● A beam-gas háttér nagyon alacsony: eseményválogatási szinten 

kiszűrjük a beam-gas eseményeket. Teszt: empty-bunch „ütközések”

● Felaktiválódásból származó hátteret nem figyeltünk meg. A speciális 
pixel aktivitás trigger nem mutatott zajt.

● Az LHC nagy ütközési frekvenciáinál az egyidejű ütközéseke száma 
is nagy. Ezek a körülmények nem kedveznek minimum bias 
mérésnek. Ezért a trigger lényegében csupán ritka események 
felvételére van/lesz beállítva (nagy-p

T
-s jetek, fotonok, Higgs és 

SUSY kandidátus események, etc.). Az off-time háttér ezen 
csatornákban végzett fizikai analízisek szempontjából kevésbé 
lényeges. 

● A dolgozatban leírt méréseim idejében éppen a másik véglet volt 
igaz: alacsony ütközési ráta. Mind a beam-gas, mind a halo-müon, 
mind a dolgozatban PKAM-nak nevezett nagy multiplicitású hátteret 
az eseményválogatáskor kiszűrjük. Teszt: empty-bunch „ütközések”
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Varga Dezső, III.
● A 4.5 táblázat szerint a jelölt felsorolja a gyengén bomló, töltött 

részecskék számában hátteret jelentő részecsketípusokat. Milyen 
meggondolásból maradt ki ezek közül a negatív Szigma (és 
antirészecskéje)?

● A Σ- kimaradásának oka, hogy az 99,9%-kal nπ- -ra bomlik (nincs p 
vagy p bomlástermék). Az elsődleges részecskeként rekonstruált 
pionok számához képest a Σ- -ból származó elsődlegesnek látott 
pionok részaránya elhanyagolhatóan alacsony. Protonok esetén a Σ+ 
-ból jövő elsődlegesnek látott protonok részaránya viszont már eléri 
az ~1%-ot, ezért azt már feltüntettem a táblázatban.  
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Varga Dezső, IV.
● A jelölt utal arra (pl. 5.4 fejezet), hogy az eredmények alapján a 

fenomenologikus modellek finomhangolása, pontosítása felgyorsult. A 
jelölt szerint jelenti-e ez azt, hogy a fenomenologikus modellek fizikai 
megértés szempontjából fejlődnek, vagy pusztán a leírás, a mérések 
reprodukálása a céljuk?

● Az eseménygenerátorok adta leírások esetében nem volt szükség új 
mechanizmus beépítésére, „csupán” a már meglévők paramétereinek 
hangolásával elérhető az adattal való jó egyezés. Mivel elméleti 
szempontból az alacsony-p

T
-nél meghatározó paraméterek nem 

hozzáférhetők pQCD számolásokkal, ezek azok eddig is mérések 
alapján lettek „beállítva”. Egyelőre úgy tűnik, hogy egy adott 
(alacsonyabb) energia esetén fennálló egyezés (jelentős) elrontása 
nélkül hangolható a nagyobb energiás viselkedés (erre vonatkozó 
illusztráció látható a következő dián).
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Varga Dezső, IV.
● Ábra Rick Field (University of Florida) egyik előadásából (PIC 2011, 

Vancouver)
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Varga Dezső, V.
● Mi az oka annak, hogy a mérések szerint (dolgozatban 5.11 ábra) a 

kis centralitású ólom-ólom ütközésekben a centrális részecskeszám 
alacsonyabb, mint ugyanilyen energiájú proton-proton 
kölcsönhatásokban?
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Varga Dezső, V.
● A kérdéses ábrán bemutatott eredmény időközben megjelent a 

JHEP-ben

● Az 85-90% centralitásnak megfelelő eredmény 1 szigmán belül 
kompatibilis mind az NSD, mind az rugalmatlan pp méréssel


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46

