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A CERN 2008-ban átadott részecskegyorsítója, az LHC 2009 decemberében produkálta az első proton-proton ütközéseket. Az 
ütközéseket mind az LHC-beli ún. injekciós (belövési) energián, 900 GeV-en, mind pedig a laboratóriumban eddig elért 
legnagyobb ütközési energián, 2,36 TeV-en sikerült megfigyelni. A CMS kísérlet a közelmúltban publikálta az első 
eredményeket ezen világrekord energián. Jelen cikk rövid áttekintést ad magáról az LHC-ról, szól a CMS kísérletről, majd 
bemutatja és értelmezi a CMS kísérlet töltött részecskék spektrumairól (részecskék kirepülési szögének és transzverz 
impulzusának eloszlásai) közölt első eredményeit. 

 

Bevezető 
A Genf melletti CERN (Organisation Européenne pour la 
Recherche Nucléaire, magyarul leginkább Európai 
Részecskefizikai Laboratórium néven ismert) 2008-ban 
átadott részecskegyorsítója, az LHC (Large Hadron Collider, 
Nagy Hadronütköztető), 2009 decemberében produkálta az 
első proton-proton ütközéseket. Az ütközéseket mind az 
LHC-beli ún. injekciós (belövési) energián, 900 GeV-en, mind 
pedig a laboratóriumban eddig elért legnagyobb ütközési 
energián, 2,36 TeV-en sikerült megfigyelni. Ezen ütközések 
vizsgálatát az LHC gyűrű négy nagy (ALICE, ATLAS, CMS, 
LHCb) és több kisebb kísérlete azonnal megkezdte, amelynek 
eredményeképpen még decemberben megszületett az első 
cikk az ALICE kísérlet jóvoltából, majd ezt követte januárban 
a CMS kísérlet első cikke [1,2]. A CMS cikk a második volt az 
LHC-ról, ugyanakkor az első, ahol impulzusmérésről is 
beszámolt, továbbá ez a világ első cikke az eddig elért 
legnagyobb, 2,36 TeV-es energiájú ütközésekről. 

Az LHC részecskegyorsító 
Az LHC a világ legnagyobb energiájú részecskegyorsítója, 
amely két egymással ellentétes irányban keringő részecske- 
(proton) vagy ionnyalábokat (ólom) ütköztet (a CERN 
gyorsító-komplexumáról az 1.(a) ábra nyújt áttekintést). A 
gyorsító mélyen a felszín alatt található (bizonyos részei 175 
méter mélyen vannak) a francia-svájci határ alatt, kerülete 27 
km. Mielőtt a gyorsítandó protonok magába az LHC-be 
kerülnének, egy sokfázisú előgyorsításon mennek keresztül. 
Az első lépésben egy lineáris gyorsítóban, a LINAC 2-ben 
gyorsulnak 50 MeV-es energiájúra. Ezek a részecskék ezután 
bekerülnek az első körkörös gyorsítóba, a PSB-be (Proton 
Synchrotron Booster), ahol 1,4 GeV-re gyorsítódnak, innen a 

PS-be (Proton Synchrotron) jutnak, ahonnan 26 GeV-es 
energiájúként távoznak az SPS-be (Super Proton 
Synchrotron). Az SPS-ben 450 GeV energiára gyorsítják őket, 
majd ezek kerülnek be az LHC-be. Így az LHC-be bekerülő 
protonok (mivel két egymással szemben keringő nyalábról 
van szó) 900 GeV energiájú ütközéseket produkálnak. Ehhez 
az energiához tehát nincs szükség LHC-beli gyorsításra, a 
nyaláb „csak” kering benne (valamint az ütközések is itt 
történnek) 
Az LHC-ben a nyalábok tovább gyorsíthatók: a tervezett 
maximális ütközési energia 14 TeV, ami egyenként 7 TeV-es 
nyalábokat jelent. Ezen energia melletti stabil gyorsító-
üzemeltetéshez azonban először tapasztalatot kell szerezni az 
LHC tényleges üzemeltetésével kapcsolatban. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy az injekciós 450 GeV-es 
nyalábonkénti energiát több lépésben növelik, amíg elérik a 
tervezett 7 TeV-es értéket. A tavaly decemberi leállás előtt az 
elért legnagyobb ütközési energia 2,36 TeV volt, ami ugyan 
még elmarad a tervezett maximális energiától, azonban már 
így is világrekord! Az ezen energián született első publikációt 
a CMS Együttműködés készítette, az eredmények 
bemutatására a cikk későbbi részében kerül sor. 

Részecskeütközések akkor jöhetnek létre, ha a különböző 
irányban keringő nyalábok keresztezik egymás útját. Az 
LHC-ben több ilyen nyalábkereszteződési hely, ütközési pont 
létezik; ezeket a helyeket „figyeli” az említett négy nagy 
kísérlet közül egy-egy. Az ezen kísérletek által közölt 
eredmények, valamint azok meghatározási módszerének 
megértéséhez elengedhetetlen a kísérletek felépítésének 
vázlatos ismerete. Minthogy jelen cikkben a CMS eredményei 
kerülnek bemutatásra, röviden tekintsük át a kísérlet 
felépítését. 
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1. ábra: (a) A CERN gyorsító-komplexuma, köztük az LHC gyűrű és előgyorsítói. (b) A CMS detektor vázlatos rajza 

 

A CMS kísérlet 
A CMS (Compact Muon Solenoid, vagyis Kompakt Müon 
Szolenoid) kísérlet az LHC 5. ütközési pontját figyeli, ami a 
franciaországi Cessy település alatt található. A detektor 
általános kutatási célú, azaz nem csak egy adott jelenségkör 
vizsgálatára alkalmas, hanem a proton-proton (valamint az 
ólom-ólom) ütközések teljesen különböző kísérleti apparátust 
igénylő vonatkozásainak vizsgálatára, tanulmányozására is. 
A kutatási célok között éppúgy szerepelnek 
kvantumszíndinamikai vizsgálatok (részecskespektrumok, 
jetspektrumok) mint a részecskefizika standard modellje által 
megjósolt részecskének, az eddig még nem megtalált Higgs-
bozonnak a kutatása, továbbá különböző szuperszimmetria-
elméletek kísérleti tesztjei. Egy olyan detektornak, amely 
mindezek vizsgálatára alkalmas, rengeteg összetevőből kell 
állnia. Ez hatalmas méretet és súlyt jelent: a CMS detektor 
hossza 22, átmérője 15 méter, tömege 12500 tonna (1.(b) ábra). 
Maga az ütközési pont a detektor legbelsejében található. Az 
ütközési pont egyben a detektor szimmetriaközéppontja is. 

A CMS felépítése „hagymahéj” szerkezetet követ: az ütközési 
ponthoz legközelebb a töltött részecskék nyomkövetésére 

alkalmas szilícium alapú ún. tracking detektor rendszer 
(röviden: tracker) található. Folytatva az ütközési ponttól való 
távolodást, a trackinget követő detektor „réteget” az ún. 
elektromágneses kaloriméterek alkotják. Ezekkel az 
elektromágneses kölcsönhatásban résztvevő elektronokat és 
fotonokat lehet detektálni. Ezt követi az ún. hadronikus 
kaloriméterek rétege, amelyek töltött és semleges hadronok 
(pl. pionok és neutronok) detektálására alkalmasak. Az 
ütközési ponttól legtávolabb a müonok detektálására szolgáló 
ún. müonkamrák találhatók. 

A detektor belsejében lévő 3,8 Tesla nagyságú nyalábirányú 
mágneses térben az ütközésben keletkezett töltött részecskék 
nyalábirányú tengelyű hélix pályára állnak, ennek transzverz 
(nyalábra merőleges) vetülete kör. A kör sugara a szóban 
forgó részecske transzverz impulzusától (pT), valamint a 
mágneses tér nagyságától függ. Mindez azt jelenti, hogy 
minél távolabb van (transzverz irányban) egy detektor az 
ütközési ponttól, annál nagyobb az a minimális pT, amely az 
eléréséhez szükséges. Így ha a keletkezett töltött részecskék 
közül a lehető legtöbbet szeretnénk detektálni, akkor a lehető 
legközelebb kell helyezni a detektorunkat az ütközési 
ponthoz. 

 
2. ábra: A CMS pixel detektorának vázlatos rajza. Jól látható a három nyalábbal párhuzamos szimmetriatengelyű réteg, valamint a két-két 

végsapka. 
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A CMS első eredményei a tracker által mért töltött hadronok 
spektrumai voltak 900 GeV és 2,36 TeV ütközési energián. 

A szilícium alapú tracker két alrendszerből áll: a 66 millió 
100x150 µm2 felületű lapból (pixelből) felépülő pixel 
detektorból, illetve a nagyobb, csíkokra emlékeztető 
elemekből (stripekből) álló strip detektorból. A pixel detektor 
három, a nyalábtól egyenként 4, 7 és 10 cm-re lévő 
detektorrétegből, ún. hordóból (barrel), valamint a két 
végükön található „végsapkákból” (endcap) állnak (2. ábra). 
A strip detektor körülveszi a pixel detektort, legközelebbi 
rétegei 20 cm-re vannak a nyalábtól, összesen 22 
detektorréteg alkotja. 

A rétegek konkrét geometriai elrendezése miatt a részecskék 
tipikusan nem hagynak 20 beütésnél többet a trackerben, a 
legjellemzőbb beütésszámok 3 és 13 között vannak. 

Alkalmazott kísérleti módszerek 
Adatok felvétele és válogatása 
A decemberi adatfelvételi időszakban nem minden 
nyalábkereszteződéskor történt részecskeütközés. Valójában 
csak minden tízezredik kereszteződéskor történt ilyen. Az 
esetleges ütközések (vagy valamilyen speciális típusú 
ütközés) megtörténtét a detektor különböző alrendszereivel 
(tracker, kaloriméterek, stb.) lehet „figyelni”. Ha egy ilyen 
rendszer ütközést vél látni, beindítja az adatfelvételt. Az 
adatfelvétel elindítását triggerelésnek nevezzük, az azt 
beindító „megfigyelési” csatornát triggernek. 

A részecskeütközések különböző osztályokba sorolhatjuk a 
kölcsönhatás típusa szerint. Beszélhetünk rugalmas 
(elasztikus) illetve rugalmatlan (inelasztikus) ütközésekről. A 
rugalmatlanokat további három csoportba oszthatjuk: 
egyszeresen diffraktív (SD), kétszeresen diffraktív (DD) és 
nem diffraktív (ND) ütközésekre. Diffraktív ütközések esetén 
ún. pomeroncsere (elektromos és színtöltés nélküli 
hipotetikus részecske cseréje) történik, míg ND esetben a 
kvantumszín-dinamika által leírt színtöltést hordozó 
részecske cseréje megy végbe. Diffraktív ütközések esetén a 
keletkezett részecskék trajektóriáinak nyalábbal bezárt szöge 
jellemzően kicsi, így a detektor „közepe” üres, míg az 
„elejében” és „hátuljában” aktivitást tapasztalunk. 
Kétszeresen diffraktív ütközéseknél a detektor mindkét 
„végében”, míg egyszeresen diffraktívnál csak az egyik 
végében mutatkozik aktivitás. Nem diffraktív ütközéseknél 
tipikusan a teljes detektor „jelez”. Érdemes bevezetni a nem 
egyszeresen diffraktív (NSD) ütközések fogalmát, amely alatt 
a kétszeresen diffraktívokat illetve a nem diffraktívokat 
(DD+ND) értjük. 

Töltött hadronok spektrumainak mérése valamilyen előzőleg 
leírt típusba tartozó ún. minimum bias ütközésekben 
történik. Ez azt jelenti, hogy a felvett adatok a lehető 
legkevesebb válogatáson esnek át, ideális esetben az összes 
adott típusú ütközés felhasználásra kerül, más típusúból 
viszont egy sem. A gyakorlatban azonban ilyen pontosan 
nem választhatók szét a különböző típusú ütközések. A 
minimum bias események triggerelésekor az alkalmazott 
triggerrel elérhető nagyon magas hatásfok valamilyen típusú 
ütközésre, de a felvett adat sosem lesz teljesen mentes a 
többitől. 

A CMS-nél a minimum bias ütközéseket az ún. BSC (Beam 
Scintillator Counter, azaz Nyaláb Szcintillációs Számláló) 
triggerelte. 

Az események válogatásának azonban ezzel nincs vége: a 
felvett eseményekben vannak olyanok, amelyeknél nem 
tényleges proton-proton ütközés indította be az adatfelvételt, 
vagy ugyan valóban volt tényleges proton-proton ütközés, de 
az ütközési ponthoz érkező nyalábbal együtt jött valami 
„háttér” is. (A nyalábcsőben a vákuum sosem lehet tökéletes, 
így előfordulnak levegő-nyaláb ütközések. Ezen kívül a 
nyalábnak lehet egy ún. háloja, „aurája”, amelyben 
különböző részecskék érkezhetnek a nyalábbal együtt.) Az 
adatok analízisekor ezeket az eseményeket nem szabad 
figyelembe venni. Ez a válogatás a már felvett adatokon 
történt a BSC és a hadronikus kaloriméterek segítségével. A 
hadronikus kalorimétereknél megkövetelt kétoldali 
koincidencia miatt az SD ütközések detektációs hatásfoka 
alacsony, így a fizikai eredményeket NSD ütközésekre 
korrigáltuk. 

Adatok analízise 
Az adatokat kiértékelése három különböző módszerrel 
történt. A három módszer közül mindegyik alkalmas a 
szögeloszlás mérésére, azonban a transzverz impulzusok 
mérésére csak az egyikkel van lehetőség. Jelöljük θ-val a 
részecskének a nyalábhoz képesti kirepülési szögét. A 
részecskék szögeloszlása általában nem közvetlenül a θ 
függvényeként, hanem az ún. pszeudorapiditás, η=-
ln(tan(θ/2)) függvényeként kerül megadásra. 

Az ütközésben keletkezett (kellően nagy impulzusú) 
részecskék nyomot, avagy beütést hagynak a tracker 
különböző szilícium rétegeiben. Mindhárom módszer ezen 
nyomok térbeli elhelyezkedésére alapul. Mindegyik analízis 
esetén fontos az ütközés helyének (vertex) pontos ismerete is. 
Ezt a pozíciót a harmadikként bemutatandó módszer 
szolgáltatja az összes többi számára is. A vertex helyének 
meghatározásáról így majd a harmadik módszer 
bemutatásakor lesz szó. 

A beütések számlálásának módszere 
Ez az eljárás csak a pixel detektort használja, annak is csak a 
hordó tartományát. Az analízis során a három detektorréteg 
külön-külön van kezelve, ami három egymást ellenőrizni 
képes eredményt szolgáltat. 

Maga a mérési elv igen egyszerű: mivel mind az ütközésben 
keletkezett töltött (elsődleges) részecskék által hagyott 
nyomok pozíciói, mind a vertex helye ismert, a töltött 
részecskék kirepülési szögének eloszlása ezekből 
meghatározható. A gyakorlatban azonban ez nem ilyen 
egyszerű, hiszen nyomokat nem csak elsődleges részecskék 
hagynak, és azok sem feltétlenül csak egyet. Beütéseket 
okoznak a semleges részecskék bomlásából származó 
bomlástermékek (tipikusan +−→ ππ0

sK , −→Λ πp , +→Λ πp ), 
anyaggal való kölcsönhatásából származó másodlagos 
részecskék, a „delta” elektronok. Többszörös beütések 
jelenhetnek meg részleges fedésben lévő detektorelemek 
miatt, valamint kis pT-s részecskék okán, amelyek a mágneses 
tér által rajuk kényszerített hélix-pálya miatt többször 
haladnak át egy adott szilícium rétegen. 
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3. ábra:  (a) A beütések nyalábmenti hossza az 1. pixel barrelben az η függvényében, 900 GeV-es adatokban. A vonal a beütések 
számlálásának módszerekor alkalmazott vágást mutatja (lásd a szövegben) [2]. (b) A trackletek ∆η eloszlása adatokban (pontok és 

körök), valamint Pythia szimulációban (vonalak). A fekete szaggatott vonal a Pythia-beli elsődleges részecskéknek megfelelő trackleteket 
mutatja 900 GeV-en [2]. 

 

A mérési háttér azonban jelentősen csökkenthető egy 
egyszerű meggondolás segítségével. Maguk a beütések nem 
pontszerű objektumok. Egy beütés több (a tracker leírásánál 
említett) apró pixel lap együttese. Ezeket a pixeleket a 
detektoron áthaladó részecske által leadott töltés juttatja a 
kiolvasási küszöbszint fölé. A több lapból összeálló beütés így 
egy kétdimenziós objektum, amelynek van nyalábmenti 
kiterjedése (valahány pixel). Könnyen kiszámolható, hogy a 
beütés nyalábmenti hossza arányos |sinh(η)|-val (3.(a) ábra). 
Ez kvalitatíve azt jelenti, hogy minél nagyobb az η, annál 
hosszabb a beütés. Mindez azonban csak az elsődleges 
részecskékre igaz, a háttérből származó beütések esetén az 
arányosság nem áll fent. Így az arányosságot megkövetelve a 
háttér jelentősen csökkenthető, azonban nem tehető nullává. 
A maradék „szennyezésre” az analízis során korrigálni kell. 

Mivel a legelső szilícium réteg csak 4 cm-re van az ütközési 
ponttól, pT,min ≈ 30 MeV/c szükséges annak eléréséhez. 

A „tracklet” módszer 
Az előző módszernél a pixel detektor különböző rétegeit 
függetlennek tekintettük. Valójában azonban nem 
függetlenek, hiszen egy kellően nagy pT-jű részecske nem 
csak egy rétegen fog áthaladni, hanem mindegyiken. Az ún. 
tracklet módszernél már felhasználjuk ezt az információt. Két 
különböző rétegen lévő beütésekből elkészítjük az összes 
lehetséges párt (a pároknak már irányuk is van, ebben 
tárolódik az előző analízishez képest meglévő plusz 
információ), majd kiválasztjuk azokat, amelyek vissza-
mutatnak a vertexbe. Így modellezzük a részecskék pályájá-
nak kezdeti szakaszát. A kiválasztott párokat (trackleteket) 
azonban nem csak a tényleges részecskéknek megfelelők 
fogják alkotni, hanem lesznek tisztán kombinatorikus 
eredetűek is. Ezt a hátteret azonban le lehet vonni. 

Vezessük be a ∆φ = φ1 - φ2 és a ∆η = η1 - η2 jelöléseket a 
tracklet két beütésének azimut-szögbeli illetve 

pszeudorapiditásbeli különbségére (a ∆η eloszlása a 3.(b) 
ábrán látható). Ezen változók eloszlásában 0 körül csúcs 
jelenik meg, amely csúcs az elsődleges részecskéknek felel 
meg (hiszen az esetükben erős a korreláció a tracklet két 
pontjának helyzete között), ami egy széles háttéren ül. A 
|∆η|<0,1 és a |∆φ|<1,0 régiók (azaz a csúcs) kiválasztásával 
a háttér nagy része levonható. A háttér csúcs alatti része a 
lapos ∆φ eloszlás csúcsot nem tartalmazó 1,0<|∆φ|<2,0 
részéből becsülhető meg és vonható le. 

Ezen módszer esetében a minimálisan szükséges transzverz 
impulzus pT,min ≈ 40 MeV/c. 

A „tracking” módszer 
A harmadik módszer esetén a részecskék pályának teljes 
rekonstrukciója megtörténik. Ehhez a pixel és a strip detektor 
összes rétegét használjuk. Ezen módszer alkalmazásával már 
a részecskék pT-je is megmérhető. 

A rekonstrukció első lépésében beütéshármasok (tripletek) 
készülnek a pixel detektorokbeli beütésekből. Ezen ponthár-
masok egy gyors „páronkénti legközelebbi szomszéd” kereső 
módszerrel, az ún. agglomeratív klaszterezéssel csoportokba 
rendeződnek. Ezen rendezés a nyaláb iránya mentén történik, 
a tripletek nyalábirány menti koordinátáinak és ezek hibájá-
nak felhasználásával. Az eljárás végén maradó csoport (cso-
portok) helye (helyei) adják meg a vertex (vertexek) nyaláb-
menti koordinátáját (koordinátáit). A transzverz 
koordinátákat maga a nyaláb jelöli ki. 

Ezután ismét tripletek épülnek (az előzők figyelmen kívül 
hagyásával) azonban már azzal a feltétellel, hogy 
kompatibilisek legyenek az ütközési pontból származással 
(vissza kell mutatniuk abba). Ezek a tripletek folytatódnak a 
strip rétegekig, ahol további beütések adódnak hozzájuk. Így 
felépül a teljes trackeren át tartó trajektória. 
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4. ábra: (a) Töltött hadronok pT spektruma az |η| < 2,4 tartományban (szimbólumok), valamint az illesztett Tsallis-függvény [2]. A 
szisztematikus és statisztikus hibák kisebbek, mint a szimbólumok mérete. (b) Töltött részecskék szögeloszlásának a három analízis 

módszer adta átlaga, összehasonlítva korábbi 900 GeV-es eredményekkel (UA5, ALICE) valamint a 2,36 TeV-es eredmény. A CMS és 
UA5 pontok szimmetrizáltak η-ban. A szürke sáv a mérés szisztematikus hibáját mutatja, amely erősen korrelált pontról pontra. Az 

UA5 és ALICE eredményeknél a hibavonalak csak a statisztikus hibákat mutatják [2]. 
 

A következő lépésben a nagy szögben szóródott (és így a 
vertexbe nem visszamutató) részecskék rekonstrukciója 
következik. Ehhez a vertexbe való visszamutatás feltételén 
kell enyhíteni. A korábban megtalált pályákhoz tartozó 
beütések minden lépésben eltávolítódnak, így csökkentve a 
fennmaradó kombinációs lehetőségeket. 

A harmadik lépésben azon elsődleges részecskék 
rekonstrukciója következik, amelyek nem hagytak három 
beütést a pixel detektorban, és így tripletekkel nem 
megtalálhatók. Ilyen több oknál fogva is előfordulhat: egy 
beütés nem érte el a kiolvasási küszöböt; az a detektorelem 
amelyen beütésnek kellett volna keletkezni, nem működik; a 
részecske két érzékeny detektorfelület között halad át. Ebben 
az esetben beütéspárokból indul a strip rétegekbe a 
trajektória. 

A részecskepályák rekonstrukciója után az elsődleges 
részecskék kiválasztása a pályák vertexbe való 
visszamutatása és a visszamutatások hibája alapján történik. 

Ezen módszerrel való detektáláshoz szükséges minimális 
transzverz impulzus pT,min ≈ 75 MeV/c, a pT > 200 MeV/c 
tartományban a keletkezett a töltött részecskéknek már 98%-a 
rekonstruálható. Az esetleges hamis (kombinatorikus 
eredetű) rekonstruált pályák számát már a rekonstrukció 
közben hatásosan lehet korlátozni. Maguknál a triplet illetve 
beütéspárok építésénél és később a trajektória propagálásakor 
is meg lehet követelni, hogy a trajektória lokális iránya legyen 
kompatibilis a beütés alakjával. Ezen feltétel segítségével a 
hamis pályák aránya 1% alatt tartható, miközben a 
rekonstrukció hatásfoka a pT > 300 MeV/c tartományban 90 
és 95% között van. Mivel elsődleges részecskékre vonatkozó 
mennyiségek mérése a cél, a bomlásokból vagy anyaggal való 
kölcsönhatásból származó, de elsődlegesként rekonstruált 
részecskék járulékát le kell vonni. Ez 2%-os korrekciót jelent. 

A részecskék szögeloszlása a pT spektrum integrálásból 
kapható meg. Azonban mivel nem a teljes pT tartomány 
hozzáférhető a mérés során (kis transzverz impulzus esetén a 
részecskék nem hagynak kellő számú nyomot, nagy esetén a 
mérési statisztika szab határt) a mért spektrumot illeszteni 
kell egy függvénnyel, és a mérési tartományon kívül az 
illesztést kell integrálni, majd hozzá kell adni a mért adatok 
integráljához. Az illesztésre az ún. Tsallis-függvény került 
alkalmazásra, amely kombinálja a kis-pT-s Boltzmann- és a 
nagy pT-s hatványfüggvény viselkedést. 

Eredmények 
A töltötthadron-spektrumok kiértékelése során közelítőleg 40 
ezer 900 GeV-es és 11 ezer 2,36 TeV-es ütközést használtunk 
fel, a mérési eredményeket NSD ütközésekre korrigáltuk. 

A |η|<2,4 tartományban mért pT spektrum a 4.(a), míg a 
három módszer által adott átlagolt η eloszlás a 4.(b) ábrán 
látható. Az átlagos transzverz momentum mért értéke <pT>  
= 0,46±0,01(stat.)±0,01(sziszt.) GeV/c 900 GeV és <pT> = 
0,50±0,01(stat.)±0,01(sziszt.) GeV/c 2,36 TeV esetén. A mért 
szögeloszlás gyengén η-függő, enyhe növekedéssel nagyobb 
η értékek felé, amely a 900 GeV-es adatokban |η|>2 esetén 
csökkenésbe megy át. A 2,36 TeV-es adatokban a teljes 
eloszlás szélesebb a nagyobb ütközési energiának, és így a 
részecskeprodukció számára elérhető nagyobb η 
tartománynak köszönhetően. Az η < 0,5 tartományban az 
átlagos töltött hadronszám dNch/dη = 
3,48±0,02(stat.)±0,13(sziszt.) 900 GeV és dNch/dη = 
4,47±0,04(stat.)±0,16(sziszt.) 2,36 TeV esetén. 

Ezen eredmények illeszkednek a korábbi, alacsonyabb 
energiájú méréseknél megfigyelt trendbe (5. ábra). 
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5. ábra:  (a) Töltött hadronok átlagos transzverz impulzusának energiafüggése. A CMS pont az |η|<2,4 tartományra vonatkozik [2]. A 
részletes hivatkozások megtalálhatók [2]-ben. A görbe az adatpontokra vonatkozó <pT> = 0,425-0,0197ln(s)+0,00156ln2(s) illesztést 
mutatja, ahol <pT> GeV/c-ben és s GeV2-ben értendő. A CMS hibavonal tartalmazza a szisztematikus hibákat. (b) Töltött hadronok 

pszeudorapiditás-sűrűsége centrális régióban a tömegközépponti energia függvényében proton-proton és proton-antiproton 
ütközésekben. Az ábrán mind az inelasztikus, mind az NSD ütközésekbeli értékek fel vannak tüntetve tapasztalati illesztési 

paraméterezéssel együtt. A hibavonalak szisztematikus hibákat mutatnak (ahol ezen adat hozzáférhető) [2]. 
 

Az ütközésben keletkezett részecskék nagy része néhány 100 
MeV/c transzverz impulzusú. Erre az alacsony pT-jű 
tartományra a különböző modellek nem igazán tudnak jó 
leírást adni (a nagy-pT-s tartomány számolható perturbatív 
QCD-ből), azonban pont ez a tartomány az, ami a legjobban 
befolyásolja a dNch/dη eloszlást. Így a mérési eredmények 
viszonyítási pontot jelentenek a különböző modellek 

számára. Jelen eredmények azt mutatják, hogy a két mérési 
energia közötti (28,4±1,4±2,6)%-os részecskeszám növekedés 
jóval nagyobb, mint a Pythia (Phojet) generátor által 
előrejelzett 18,5% (14,5%)-os növekmény. 

A CMS bemutatott cikke a JHEP februári számában, valamint 
az arXiv-on olvasható [2]. 
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