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Töltött hadronok spektrumai
● Elsődleges töltött hadronok spektrumai

– A differenciális hatáskeresztmetszet integráljai

● Transzverz impulzus (p
T
) eloszlásuk

● Szögeloszlásuk: η = -ln(tg(θ/2))

● Származtatható mennyiségek:

– Átlagos hadronszám, ennek energiafüggése
– Eseményenkénti részecskeszám eloszlás, ennek momentumai 

– <p
T
>, ennek energiafüggése, részecskeszám függése

~
dN
dpT
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Ütközési típusok
● Elasztikus: Coulomb-kölcsönhatás, nincs jel a detektorban

● Inelasztikus:

● Diffraktív disszociáció: pomeron csere, kevés részecske

– Lehet egyszeresen (SD) vagy duplán (DD) diffraktív
● Nem-diffraktív (“hard core” vagy ND): színtöltés csere

● Nem-egyszeresen diffraktív (NSD):                                                  
  Inelasztikus, nem egyszeresen diffraktív

– SD leírása nehézkes, korábbi mérési adatok is NSD-re adottak
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Pixel detektor
● Szilícium alapú, két alrendszer: “pixel” és “strip”

● Pixel detektor: 

– a nyalábhoz legközelebb lévő detektor: 4, 7 és 10 cm

– 66 millió 150x100 μm2 felületű lap (pixel) alkotja,                       
           → alacsony betöltöttség, kiváló felbontás

– Egy részecske áthaladtakor több pixel is “megszólalhat”: 

     → pixel klaszter: 2D objektum           
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Strip detektor
● Szilícium alapú, két alrendszer: “pixel” és “strip”

● Strip detektor:

– A pixel detektornál távolabb: a legközelebbi egysége 20 cm-re
– 9,6 millió 10 (25) cm x 180 μm felületű csík
– Egy részecske áthaladtakor több is megszólalhat:                      

            → strip klaszter: 1D objektum         
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Módszerek

● Cél:

– Elsődleges töltött részecskék spektrumainak mérése
– Különböző módszerekkel

● Három különböző módszer:

– Pixel rétegek, egyenként (klaszterek): dN/dη
– Pixel rétegek, párokban (“trackletek”): dN/dη

– Összes pixel és strip réteg (“trackek”): dN/dp
T
, dN/dη

● Különböző erényeik és hátrányaik vannak

● Vannak közös kérdések:

● Események felvétele, válogatása

● Kölcsönhatási pont helyének rekonstruálása

Siklér Ferenc, Veres 
Gábor, Krajczár Krisztián

Előzmények:                  
Analysis Note, “October 
Exercise”, “Early paper”
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Pixel betöltöttség I.

● Módszer: dN/deta eloszlás mérése a pixel rétegek betöltöttsége          
                alapján

● Háttéret ad:

– Kis-p
T
-s elsődlegesek 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
– Klaszter több részre való szakadása

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

● Analízis lépések: vertex meghatározása,  klaszterek szögének            
                            meghatározása, háttérlevonás, korrekciók                 
                            alkalmazása

● Háttérlevonás:

● Leadott töltés ~ megtett út

                     ↓                                                                                 
klaszter nyalábmenti hossza ~                                                          
               |sinh(η)|

Ütközési adat
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Pixel betöltöttség III.

● Klaszter szelekció hatékonysága látható a klaszterek töltésének η 
segítségével korrigált eloszlásában (az úthossz ismeretlen)  

Válogatás előtti töltés eloszlás Válogatás utáni töltés eloszlás

Háttér adta csúcs,
Nincs korreláció η-val Tiszta elsődleges csúcs 22ke-nél
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Tracking I.

● Lépések:

– Pixel ponthármasok (tripletek) készítése
– Vertex rekonstrukció:

● Transzverz pozíció: nyaláb-tengely
● Longitudinális pozíció: agglomeratív klaszterezés                 

     tripletek páronkénti csoportosítása dij
2=(z

i
-z

j
)2/(σ

i
2+σ

j
2)    

     szerint
– Tripletek készítése majd a strip rétegeken át tartó 

propagálásuk vertex feltétellel
– Pályákhoz tartozó beütések eltávolítása, “kinyitott” vertex 

feltétellel az előző lépés ismétlése, megtalált beütések 
eltávolítása

– Párok készítése és ezek propagálása a detektoron keresztül 
vertex feltétellel
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Tracking II: vertex pozíció
● Mindegyik analízis közös eseményválogatást használ

– közös vertex pozíció, a legpontosabban trackekből
– Agglomeratív klaszterezés

A szimulációbeli eloszlás az 
adatbelihez lett igazítva
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Tracking III.

● Hamis trackek szűrése:                                                                          
       klaszter alak és a trajektória lokális irányának összevetéséből

● A hamis track arány 1% alatt tartható
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Tracking IV.

● Geometriai hatásfok:                                                                              
       a rekonstruálható elsődleges részecskék (hagytak legalább két    
       beütést a pixel detektorban) aránya
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Tracking V.

● Algoritmikus hatásfok:                                                                            
           a rekonstruált rekonstruálható elsődleges részecskék aránya 

Minimális p
T
: ~75 MeV/c
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Trackek beütéseinek száma
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Események felvétele
● Cél: valamelyik ütközési osztályba tartozó “minimum bias”                   

       események felvétele

● Probléma:

– alacsony ütközési valószínűség: csak minden ~10000.              
                                                     nyalábkereszteződéskor

– Ezeket a lehető legnagyobb hatásfokkal jelezni kell
– Miközben a zajra való érzékenység alacsony marad

● Megvalósítás: új trigger: BSC (Beam Scintillator Counter):                    
                                    3,2<|η|<4,7, ~11m-re az ütközési ponttól

– 1 BSC beütés (bármelyik oldalon)
– Legalább egy betöltött csomag a nyalábban:                              

         megengedő, fontos a háttér tanulmányozásához
– További “offline” válogatás szükséges (következő oldal)
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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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Vertex klaszter alakból
● Proton-proton ütközésekben:

– Elsődleges részecskék: pixel klaszterek nyalábmenti hossza    
                                       lineárisan függ a z pozíciótól

– Háttér (bomlástermékek, etc.): nincs ilyen összefüggés  

Elsődleges 
részecskék

Háttér
Egy “V” alakú sávval 

letapogatva a háttér kiszűrhető
Vertex pozíció: 

legtöbb beütés vagy legjobb 
χ2
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Klaszter/vertex kompatibilitás
● Definiáljuk a “vertex egyértelműséget”:  

– “V”-n belüli klaszterek / “V”-n belüli klaszterek átlaga, ha az 
±10 cm-rel el van tólva

● Ez nagy szám tényleges ütközésekre

● ~1, az ún. nagy betöltöttségű eseményekre  

Ütközési adat (a többi 
eseményválogatás alkalmazva)

Ütközési 
szimuláció

Párnélküli proton 
csomag, adat
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Az első CMS cikk eredményei
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Eredmények: p
T
 spektrumok

● Mért p
T
 spektrumok 0,9 és 2,36 TeV-es ütközési energiákon

Differenciális részecskehozam 2,36 TeV-en,
valamint az illesztett Tsallis függvény

Részecskehozam 0,9 és 2,36 TeV-en,
valamint az illesztett Tsallis függvény
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Eredmények: szögeloszlások
● Mért szögeloszlások a 0,9 és 2.36 TeV-es ütközési energiákon

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

Pszeudorapiditás eloszlássok 0,9 és 2,36 
TeV-en, a három módszer kombinálva
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Energia függés
● A mért értékek követik a trendet

● A mért (28,4±1,4±2.6)%-os részecskehozam-növekedés nagyobb, 
mint a Pythia vagy Phojet eseménygenerátorok 18.5% és 14.5%-os 
jóslata
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Összefoglalás
● A méréshez elengedhetetlenül fontos volt

– Hatékony eseményfelvételi és
– Eseményválogatási feltételek kidolgozása
– Rendkívül jól működő detektor 
– Felkészült analízisek

● A világrekord 2,36 TeV-es ütközési adatokból írt első cikket a JHEP 
elfogadta változtatás nélküli publikációra: JHEP 02 (2010) 041

● Első LHC cikk impulzusméréssel

● Az arXiv-os elérhetőség: http://arxiv.org/abs/1002.0621

● A cikk szerzői: CMS Együttműködés

● A cikk draft szerzői: K.K., Yen-Jie Lee, Constantin Loizides, Christof          
                                Roland, Gunther Roland, Siklér Ferenc, Veres Gábor

http://arxiv.org/abs/1002.0621
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Háttéranyag
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Nyomkövető-rendszer
● Szilícium alapú, két alrendszer: “pixel” és “strip”           
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Tracklet I.

● Módszer: párokat készítünk a vertexbe visszamutató                            
                párkombinációkból, levonjuk a kombinatorikus hátteret,        
                korrigáljuk az eredményeket

● Háttérlevonás:

– Δη=η
1
-η

2
 és ΔΦ=Φ

1
-Φ

2

– Elsődleges részecskék:                                                               
csúcs Δη és ΔΦ=0

– Kombinatorikus háttér                                                  
meghatározása:                                                                           
   jel és háttér régió ΔΦ-ben

– Öndefiniáló levonás           

jel

háttér
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Tracklet II.

● Módszer: párokat készítünk a vertexbe visszamutató                            
                párkombinációkból, levonjuk a kombinatorikus hátteret,        
                korrigáljuk az eredményeket

● Tracklet válogátás:

|Δη|<0,1 és |ΔΦ|<1,0

● A lehetséges 3 kombinációra                                                                  
elvégezve

● Eredmények átlagolva

● Minimális p
T
: 40 MeV/c        
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A minimális p
T
 szerepe
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Eseményválogatási hatásfok
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Klaszterhossz, x mentén I.

900 GeV 2.36 TeV
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Klaszterhossz, x mentén II.

900 GeV 2.36 TeV
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Klaszterhossz, y mentén I.

900 GeV 2.36 TeV
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Klaszterhossz, y mentén II.

900 GeV 2.36 TeV
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