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Περίληψη 
 

Αυτή η μελέτη είχε ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών παραγωγής 

βαρέων κουάρκ και τις επιπτώσεις της μη διαταρακτικής  κβαντικής χρωμοδυναμικής 

(QCD) στη σύζευξη ζεύγους βαρέων κουάρκ ( ) και αντικουάρκ ( ) σε μία κατάσταση 

quarkonium . Οι λεπτονικές διασπάσεις των καταστάσεων κουαρκονίων, παρέχουν 

πολύ καθαρά σήματα για τις μετρήσεις της ενεργούς διατομής και δίνουν στοιχεία 

κρίσημα για την κατανόηση του μηχανισμού παραγωγής και των επιδράσεων της QCD 

στην πόλωση, τα οποία μπορούν να μετρηθούν από την κατανομή της γωνίας διάσπασης 

των λεπτονίων.  

Η παραγωγή και η πόλωση των καταστάσεων charmonium ( ), έχουν γνωστοποιηθεί 

νωρίτερα από τη συνεργασία του CDF, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το RUN II. Από 

αυτές τις δημοσιεύσεις, βλέπουμε ότι η μη σχετικιστική QCD (Non Relativistic QCD-

NRQCD), και άλλα προσωρινά μοντέλα, εξηγούν επιτυχώς τις ενεργείς διατομές της 

παραγωγής των και , που έχουν μετρηθεί στο Tevatron, αλλά αποτυγχάνουν 

στο να εξηγήσουν τη συμπεριφορά της πόλωσης.  

Αυτή η ανάλυση μελετά τρεις καταστάσεις bottomonium, , [n=1, 2, 3], για να 

διερευνηθεί περισσότερο το πρόβλημα με τις θεωρητικές περιγραφές παραγωγής βαριών 

καταστάσεων quarkonium. Η NRQCD, προβλέπει σταθερή αύξηση της εγκάρσιας 

πόλωσης αυτών των καταστάσεων για περιοχές μεγάλης εγκάρσιας ορμής, 

. Οι προβλέψεις έχουν γίνει με την υπόθεση . Κάποιοι 

υπέρμαχοι της NRQCD, ισχυρίζονται ότι το αποτέλεσμα της πόλωσης του , που 

έχει δημοσιευτεί από το CDF χρησιμοποιώντας δεδομένα από το RUN I, τα οποία είχαν 

ολοκληρωθεί σε και τα οποία δεν ήταν πολωμένα, είναι συμβατά με 

το θεωρητικό τους μοντέλο. Η βελτίωση στη δική μας ανάλυση σε σχέση με την 

ανάλυση του RUN I, οφείλεται στις μεγαλύτερες στατιστικές και δεδομένα που έχουμε 

στη διάθεσή μας. Έχοντας λοιπόν, δέκα σχεδόν φορές, περισσότερα υποψήφια γεγονότα, 

αυτή η ανάλυση παρέχει τις μετρήσεις της πόλωσης και για τις τρεις καταστάσεις του 

Upsilon, ως συνάρτηση της εγκάρσιας ορμής των καταστάσεων bottomonium.  

q q

qq

cc

/J y (2 )Sy

( )Y nS

10 /TP GeV c> 2.0s TeV=

(1 )Y S

8 20 /TP GeV c< <
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Κεφάλαιο 1 

 

Εισαγωγή 

1.0.Στοιχειώδη σωματίδια 

Τα σωματίδια, χωρίζονται σε δύο ομάδες, στα αδρόνια και στα λεπτόνια. Τα αδρόνια 

αποτελούνται από κουάρκς και διαχωρίζονται σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ανήκουν όσα 

σωματίδια αποτελούνται από ένα κουάρκ και ένα αντικουάρκ και ονομάζονται μεσόνια. 

Στην δεύτερη ομάδα ανήκουν τα σωματίδια που αποτελούνται από τρία κουάρκς και 

ονομάζονται βαρυόνια. Τα μεσόνια είναι μποζόνια (έχουν ακέραιο σπιν), ενώ τα 

βαρυόνια, τα λεπτόνια όπως επίσης και τα κουάρκς, είναι φερμιόνια (έχουν ημιακέραιο 

σπιν). Στη σωματιδιακή φυσική, τα σωματίδια που δεν έχουν δομή (που δεν 

αποτελούνται δηλαδή από μικρότερα σωματίδια), ονομάζονται στοιχειώδη. Μέχρι τώρα, 

τα σωματίδια που βρέθηκαν να μην έχουν εσωτερική δομή, είναι τα κουάρκς, τα 

λεπτόνια και τα διανυσματικά μποζόνια που είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση των 

στοιχειωδών αλληλεπιδράσεων. 
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1.1.Αλληλεπιδράσεις- Θεωρεία κβαντικού πεδίου 

Η θεωρεία κβαντικού πεδίου, είναι μία θεωρεία που συνδιάζει την ειδική σχετικότητα 

και την κβαντική μηχανική και προβλέπει την ύπαρξη αντισωματιδίων. Αυτή η θεωρεία, 

περιγράφει τις δυνάμεις μεταξύ των στοιχειωδών σωματιδίων της ύλης, οι οποίες 

διαδίδονται μέσω συγκεκριμένων στοιχειωδών μποζονίων. 

Οι φυσικοί, ξεχωρίζουν τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των 

σωματιδίων: την ισχυρή, την ασθενή, την ηλεκτρομαγνητική (ΗΜ) και τη βαρυτική 

δύναμη. 

Η ισχυρή δύναμη δρα μεταξύ των νουκλεονίων (πρωτονίου και νετρονίου), «κολλώντας» 

τα κουάρκς μεταξύ τους και είναι έτσι υπεύθυνη για τη δέσμια κατάσταση του πυρήνα 

των ατόμων.  

Η ασθενής δύναμη είναι υπεύθυνη για συγκεκριμένους τύπους σωματιδιακών 

διασπάσεων, όπως για παράδειγμα της β- διάσπασης του πυρήνα (σχήμα 1.1.). 

 

Σχήμα 1.1. β-διάσπαση του πυρήνα. Το d κουάρκ του νετρονίου, εκπέμπει ένα W- και με τον τρόπο αυτό, το 

φορτίο του αυξάνεται κατά μία μονάδα και γίνεται u κουάρκ. Το W- διασπάται σε ένα ηλεκτρόνιο και ένα 

αντινετρίνο ηλεκτρονίου. 

Η θεωρεία της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής, περιγράφει την ΗΜ δύναμη μεταξύ 

φορτισμένων φερμιονίων ως την ανταλλαγή φωτονίων, τα οποία είναι τα κβάντα της ΗΜ 

ακτινοβολίας. Αυτή η δύναμη δεσμεύει τα ηλεκτρόνια στον πυρήνα των ατόμων και 

σχηματίζει με αυτό τον τρόπο τα άτομα. 
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Η πιο ασθενής εκ των τεσσάρων δυνάμεων είναι η βαρυτική και δρα μεταξύ των 

σωμάτων που έχουν μάζα. 

 

1.2.Μποζόνια-Φορείς δυνάμεων 

Τα σωματίδια διαδίδουν δυνάμεις μεταξύ τους με το να ανταλλάζουν μποζόνια-φορείς 

δυνάμεων, καλούμενα διανυσματικά μποζόνια. Αυτοί οι φορείς δυνάμεων, μεταφέρουν 

διακριτά ποσά ενέργειας, τα κβάντα, από το ένα σωματίδιο στο άλλο. 

Με αυτό τον τρόπο, το γκλουόνιο διαδίδει την ισχυρή δύναμη και «κολλά» τα κουάρκς 

μεταξύ τους (η ισχυρή δύναμη διαδίδεται μέσω των πιονίων μεταξύ των νουκλεονίων), 

το φωτόνιο διαδίδει την ηλεκτρομαγνητική δύναμη, ενώ τα  και Z0 την ασθενή 

δύναμη.  Οι φυσικοί αναμένουν ότι και η βαρυτική δύναμη συσχετίζεται με ένα 

μποζονικό σωματίδιο. Το βαρυτόνιο, αυτό το υποθετικό μποζόνιο, είναι πολύ δύσκολο 

να παρατηρηθεί μιας και σε υποατομικό επίπεδο, η βαρυτική δύναμη είναι κατά πολλές 

τάξεις μεγέθους πιο ασθενής από τις υπόλοιπες τρεις θεμελιώδεις δυνάμεις. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.2. Οι τρεις στοιχειώδεις αλληλεπιδράσεις και τα διανυσματικά μποζόνια 

W ±
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1.3.Αντισωματίδια 

Για κάθε σωματίδιο, έχει ανακαλυφτεί ένα άλλο σωματίδιο, το λεγόμενο αντισωματίδιο, 

το οποίο μοιάζει και συμπεριφέρεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με το αντίστοιχο 

σωματίδιο. Τα αντισωματίδια έχουν τις αντίθετες ιδιότητες από αυτές των σωματιδίων. 

Για παράδειγμα, ένα αντιπρωτόνιο έχει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, ενώ το πρωτόνιο 

είναι θετικά φορτισμένο. Πριν από δέκα περίπου χρόνια, οι φυσικοί στο CERN και στο 

Fermilab, δημιούργησαν τα πρώτα αντιάτομα, προσθέτοντας ένα ποζιτρόνιο (το 

αντισωματίδιο του ηλεκτρονίου), σε ένα αντιπρωτόνιο, έχοντας ως αποτέλεσμα αντι-

υδρογόνο.  

Η αποθήκευση των αντισωματιδίων δεν είναι κάτι εύκολο. Μόλις ένα αντισωματίδιο 

συναντηθεί με ένα σωματίδιο, εξαυλώνονται και εξαφανίζονται υπό μορφή ενέργειας. 

Χρησιμοποιώντας πεδία ηλεκτρομαγνητικής δύναμης, μπορουμε να φυλάξουμε αντιύλη 

σε κενό για μικρή χρονική περίοδο. 

 

1.4.Καθιερωμένο πρότυπο (Standard Model) 

Το πρότυπο που περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχειωδών δομικών 

μονάδων και των φορέων των δυνάμεων, ονομάζεται Καθιερωμένο Πρότυπο (ή 

μοντέλο). Περιγράφει τις θεωρείες των κβαντικών πεδίων της ισχυρής, 

ηλεκτρομαγνητικής και ασθενούς δύναμης, ενώ η βαρύτητα δε συμπεριλαμβάνεται σε 

αυτό το σχέδιο δομής ακόμα.  Ταυτόχρονα, οργανώνει τα στοιχειώδη φερμιόνια σε τρεις 

γεννιές για τα κουάρκς και σε τρεις για τα λεπτόνια.   
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Charged lepton / antiparticle  Neutrino / antineutrino 

Name Symbol Electric 
charge (e) 

Mass 
(MeV/c2)  Name Symbol Electric 

charge (e) 
Mass 

(MeV/c2) 

Electron 
/ 

Positron 
 −1 / +1 0.511  

Electron 
neutrino / 
Electron 

antineutrino 
 0 < 

0.0000022 

Muon  −1 / +1 105.7  

Muon 
neutrino / 

Muon 
antineutrino 

 0 < 0.17 

Tau 
lepton  −1 / +1 1777  

Tau neutrino / 
Tau 

antineutrino 
 0 < 15.5 

Πίνακας 1.3.α. Παρουσιάζει τα λεπτόνια, τα αντισωματίδια τους και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 

 

Generation Name Symbol Charge 
|e| 

Mass 
MeV/c2 Antiparticle Symbol 

1 Up u +⅔ 1.5 – 4.0 Antiup  

1 Down d -⅓ 4 – 8 Antidown  

2 Charm c +⅔ 1150 – 1350 Anticharm  

2 Strange s -⅓ 80 – 130 Antistrange  

3 Top t +⅔ 170900 ± 1800 Antitop  

3 Bottom b -⅓ 4100 – 4400 Antibottom  

Πίνακας 1.3.β. Παρουσιάζει τις τρεις γεννιές των κουάρκς και αντικουάρκς, με τις κύριες ιδιότητές τους. 
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Παρόλο που ονομάζεται «μοντέλο», το Καθιερωμένο Πρότυπο είναι μία θεμελιώδης 

θεωρεία που έχει επαληφθεί και πειραματικά. Πειράματα υψηλής ακρίβειας έχουν 

επανειλημμένα επιβεβαιώσει αποτελέσματα που προβλέπονται από το Καθιερωμένο 

Πρότυπο. Μέχρι τώρα, η μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του μοντέλου, είναι η ενοποίηση 

της ηλεκτρομαγνητικής και ασθενούς δύναμης σε μία δύναμη, ούτως καλούμενη 

ηλεκτρασθενή. Πιστέυεται ότι είναι πιθανόν να περιγραφούν όλες οι δυνάμεις κάτω από 

μία θεωρεία, τη θεωρεία της Μεγάλης Ενοποίησης. Ένα σημαντικό συστατικό του 

προτύπου αυτού, παρ’ όλα αυτά, παραμένει ανεπιβεβαίωτο: Το πεδίο Higgs το οποίο 

αλληλεπιδρά με όλα τα σωματίδια για να τους δώσει μάζα. Το πεδίο αυτό, διαδίδεται με 

ένα νέο διαδότη δύναμης, το μποζόνιο Higgs, το οποίο δεν έχει ακόμα παρατηρηθεί (το 

μποζόνιο αυτό, αναμένεται να βρεθεί με τα αποτελέσματα του νέου ανιχνευτικού 

συστήματος LHC στο  CERN,  λόγω του τεράστιου ποσού ενέργειας που θα 

προσφέρεται στις δύο δέσμες πρωτονίων). 

 

1.5.Κβαντική Χρωμοδυναμική και Παραγωγή Αδρονείων  

Η κβαντική χρωμοδυναμική (Quantum Chromo Dynamics -QCD), είναι μία τοπική 

συμμετρία βαθμίδος η οποία βασίζεται στη συμμετρία SU(3).  Τα κουάρκς είναι 

χρωματικές τριπλέτες, αφού έχουν τρεις συνιστώσες χρώματος: κόκκινο, μπλε και 

πράσινο. Τα αντικουάρκς, έχουν αντίστοιχα τρεις συνιστώσες αντιχρώματος (αντι-

κόκκινο, αντι-μπλε και αντι-πράσινο). 

 Τα διανυσματικά μποζόνια αυτής της θεωρείας είναι τα γκλουόνια. Τα γκλουόνια είναι 

άμαζα σωματίδια που αποτελούνται από ένα κουάρκ και ένα αντικουάρκ (άρα 

κουβαλούν μαζί τους χρώμα και ένα άλλο αντι-χρώμα) και για το λόγο αυτό είναι 

διπλέτες χρωμάτων. Τα πιθανά χρώματα των γκλουονίων φαίνονται στον πιο κάτω 

πίνακα. 
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Τα είδη των γκλουονίων αποτελούνται από τους γραμμικούς συνδιασμούς αυτού του 

πίνακα. Αποκλείεται όμως ο συνδιασμός  λόγω του ότι είναι 

άγχρωμος. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε μόνο οκτώ είδη γκλουονίων (αποτελούν 

οκταπλέτα χρωμάτων) και όχι εννιά. Λόγω του χρωματικού τους φορτίου, μπορούν να 

αλληλεπιδρούν σε αντίθεση με τα φωτόνια της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης (τα οποία 

ελλείψει χρωματικού και ηλεκτρικού φορτίου δεν αλληλεπιδρούν).   

Τα κουάρκς έχουν έξι γεύσεις: up, down, charm, strange, top, bottom. Οι γεύσεις αυτές 

έχουν ένα πλατύ εύρος μάζας, ξεκινώντας από μάζες μικρότερες των 1 GeV/c2 για το up, 

down και strange κουάρκ και φτάνουν μέχρι τα 175 GeV/c2 περίπου για το top κουάρκ.  

Η ισχυρή δύναμη, δρα πάνω στα κουάρκς, ανεξαρτήτως της γεύσης τους παρόλο που 

λόγω διαφορετικής μάζας, το κάθε κουάρκ συμπεριφέρεται διαφορετικά από τα άλλα. 

Είναι σημειακά στην κλίμακα των 10-18 m, δηλαδή στο παρών όριο της πειραματικής 

ανάλυσης. 

Τα κουάρκς και τα γκλουόνια, δεν έχουν ποτέ παρατηρηθεί ως ελεύθερα σωματίδια και 

το γεγονός αυτό περιλαμβάνεται στην κβαντική ηλεκτροδυναμική ως η υπόθεση της 

«χρωματικής φυλάκισης» , που δηλώνει ότι οι φυσικές υπαρκτές καταστάσεις είναι όλες 

άχρωμες. Για το λόγο αυτό οι  και   είναι επιτρεπτές καταστάσεις -μιας και 

μπορουν να συνδιαστούν τα κουάρκς με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να έχουμε τελικά 

μηδενικό χρωματικό φορτίο (κόκκινο, μπλε και πράσινο δίνει άχρωμο αποτέλεσμα)- ενώ 

η  όχι. 

Το χρώμα μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μία μαθηματική διευκόλυνση παρά σαν μία 

γνήσια ιδιότητα (το χρωματικό φορτίο είχε αρχικά εισαχθεί για να επεξηγηθεί η 

απαγορευτική αρχή του Pauli για συγκεκριμένα βαρυόνια), αλλά η ύπαρξή του έχει 

επιβεβαιωθεί από ένα μεγάλο εύρος πειραματικών στοιχείων. Η ισχυρή δύναμη που 
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BR BB BG

GR GB GG
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ασκείται μεταξύ αδρονίων είναι διαφορετική από αυτήν που ασκείται μεταξύ των 

κουάρκς λόγω του ότι τα αδρόνια είναι άχρωμα. Όπως προαναφέρθηκε, οι φορείς της 

ισχυρής δύναμης μεταξύ των αδρονίων είναι τα πιόνια τα οποία είναι άχρωμα μεσόνια 

και μπορούν να θεωρηθούν ως κατάλοιπα της ισχυρής δύναμης. 

Σε ασθενώς δέσμια συστήματα, όπως για παράδειγμα του υδρογόνου, τα συνιστώντα 

σωματίδια μπορούν να χωριστούν, φτάνει να προστεθεί συγκεκριμένο ποσό ενέργειας, 

για παράδειγμα υπό μορφή σύγκρουσης. Στα κβαντικά χρωμοδυναμικά συστήματα, η 

δέσμια δύναμη είναι πολύ μεγάλη για να μπορεί κάτι τέτοιο να υπάρξει, ανεξάρτητα από 

το πόσο μεγάλη είναι η προστιθέμενη ενέργεια. Έτσι, σε ενεργητικά ισχυρές 

αλληλεπιδράσεις, τα συστατικά ενός αδρονίου, δεν απελευθερώνονται, αλλά αντιθέτως 

γεννιούνται επιπλέον ζεύγη  από το χρωματικό πεδίο και συνδιάζονται για να 

σχηματίσουν και άλλα αδρόνια.  

Η δύναμη σύζευξης μεταξύ κουάρκ-γκλουονίου και γλουονίου-γκλουονίου, εξαρτάται 

από τη σταθερά σύζευξης στις ισχυρές αλληλεπιδράσεις , κάτι ανάλογο της σταθεράς 

σύζευξης στις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις . Η τιμή του εξαρτάται από την 

ενεργειακή κλίμακα της διαδικασίας που μελετάται. Σε χαμηλές ενέργειες, Ε 1 GeV, η 

σύζευξη είναι τόσο δυνατή ώστε να καταρρέει η θεωρεία διαταραχών. Σε μεγαλύτερες 

ενέργειες αυτή η «σταθερά» μειώνεται και η θεωρεία διαταραχών μπορεί να εφαρμοστεί. 

Έτσι στο όριο πολύ μεγάλων ενεργειών τα κουάρκς συμπεριφέρονται ως ελέυθερα 

σωματίδια, ιδιότητα γνωστή ως ασυμπτωτική ελευθερία. Γενικώς, η διαταρακτική 

κβαντική χρωμοδυναμική, περιγράφει με επιτυχία τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις σε 

συγκρούσεις μεγάλης ενέργειας. 

 

 

 

 

q q
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Κεφάλαιο 2 

 

2.1. Quarkonium 

Είναι μεσόνιο χωρίς γεύση (για αυτό και κάποιες φορές λέγεται ότι έχει «κρυφή» γεύση), 

που αποτελείται από ένα κουάρκ και το αντικουάρκ του και έχει όλους τους κβαντικούς 

του αριθμούς ίσους με το μηδέν.  

Παραδείγματα τέτοιων δέσμιων καταστάσεων είναι το J/ψ, ένα σωματίδιο που 

αποτελείται από  και η δέσμιά του κατάσταση ονομάζεται charmonium και το Upsilon 

που αποτελείται από και η κατάστασή του ονομάζεται bottomonium. Λόγω της 

μεγάλης μάζας του top κουάρκ, δεν πάρχει το toponium μιας και το κουάρκ αυτό 

διασπάται μέσω της ΗΜ αλληλεπίδρασης πριν καν δημιουργηθεί μια δέσμια κατάσταση. 

Η λέξη quarkonium, αναφέρεται συνήθως αποκλειστικά σε bottomonium και 

charmonium καταστάσεις και όχι σε δέσμιες καταστάσεις πιο ελαφρών κουάρκς όπως 

είναι το up, down και το strange. Ο λόγος είναι ότι τα πιο ελαφρυά κουάρκς, έχουν 

παρόμοιες μάζες συγκριτικά με τα πιο βαρέα κουάρκς και έτσι οι φυσικές καταστάσεις 

που έχουν θεαθεί σε πειράματα είναι κβαντομηχανικές αναμείξεις των καταστάσεων 

ελαφρών κουάρκς. Η μεγάλη διαφορά σε μάζα μεταξύ των charm και bottom κουάρκς 

και των πιο ελαφρών κουάρκς, έχει ως συνέπεια καλώς καθορισμένες καταστάσεις σε 

όρους ζεύγων κουάρκ-αντικουάρκ μίας δεδομένης γεύσης.  

Η εξαϋλωση είναι η κλασική πηγή παραγωγής και μελέτης βαριών κουάρκς αφού η 

ενεργός διατομή της παραγωγής τους είναι σχετικά μεγάλη σε σύγκριση με το υπόβαθρο. 

Υπάρχουν πολλές πιθανές καταστάσεις ενός βαριού συστήματος .  

Το όνομα αυτών των quarkonia καθορίζεται από το ολικό τους σπιν, S και από την ολική 

τους τροχιακή στροφορμή, L. Καθώς τα μεσόνια αποτελούνται από δύο κουάρκς και το 

κάθε κουάρκ έχει σπιν s=1/2, το ολικό σπιν μπορεί να είναι είτε S=1 (παράλληλα σπιν), 

cc

bb

ee-

QQ
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είτε S=0 (αντιπαράλληλα σπιν). Ο τροχιακός κβαντικός αριθμός L, οφείλεται στην 

περιστροφική κίνηση του ενός κουάρκ γύρω από το άλλο. Συνήθως μεγαλύτερη 

τροχιακή στροφορμή σημαίνει και μεγαλύτερη μάζα μεσονίου. 

Σε μη σχετικιστικές προσεγγίσεις, τα L και S αθροίζονται και δίνουν τον κβαντικό 

αριθμό J της ολικής στροφορμής, του οποίου οι τιμές διακυμαίνονται από |L−S| σε L+S 

(με μία μονάδα διαφορά η κάθε τιμή από την άλλη). 

 Η ομοτιμία (parity) και η συζυγία φορτίου (charge conjugation) του συστήματος είναι 

 και .  

Οι διάφορες πιθανότητες και τα αντίστοιχα μεσόνια συνοψίζονται στο σύμβολο 2S+1LJ  

και J PC . Μόνοι οι καταστάσεις με  μπορούν να παραχθούν μέσω ενός 

εικονικού φωτονίου σε εξαϋλωση . Για το λόγο αυτό τα πιο πολλά πειράματα 

συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε εξαϋλώσεις των  σε καταστάσεις . 

Στροφορμή ,   
L=0 (S) J/ψ, Υ (1--)   
L=1 (P) χJ(0++, 1++, 2++)   

Πίνακας 2.1. Περιεκτικός πίνακας για στροφορμή L=0, 1 

 

 JPC = (0, 2…)− + (1, 3…)+ − (1,2…)− − (0, 1…)+ + 
Quark composition 2S+1LJ = * 1(S, D…)J 1(P, F…)J 3(S, D…)J 3(P, F…)J 

† I = 1 π b ρ A 
‡ I = 0 η, η’ h, h’ , ω f, f’ 

 I = 0 ηc hc ψ • χc 
 I = 0 ηb hb Υ ** χb 

Πίνακας 2.2. Σύνθεση quarks και συμβολισμός μεσονίων 

Σημειώσεις: 
* Κάποιοι συνδιασμοί απαγορεύονται: 0− −, 0+ −, 1− +, 2+ −, 3− + ...(εξωτικά μεσόνια). 
† Η πρώτη γραμμή δίνει τις τριπλέτες του ισοσπίν: π−, π0, π+ etc. 
‡ Η δεύτερη γραμμή περιέχει ζεύγη στοιχείων: φ είναι η κατάσταση , και ω είναι η 
κατάσταση .  Στις άλλες περιπτώσεις δεν είναι γνωστά τα συστατικά και έτσιχρησιμοποιείται  ένας 
πρώτος αριθμός για να διαχωρίζει τις δύο μορφές.   

1( )LP += - ( )L SC += -

1PCJ --=

ee-

ee- 3
1S

PCJ 1S = 2 1S
JL

+

1
0S
3
1S

1
1P
3

JP

uu dd+



 16 

• Για ιστορικούς λόγους η μορφή 13S1 του ψ ονομάζεται J/ψ. 
** Το σύμβολο της κατάστασης του bottomonium είναι το Y. 

 

Σχήμα 2.3. Σχηματική απεικόνιση της δημιουργίας charmonium όπως επίσης και της εξαϋλωσής του. 

 

Τόσο το bottom κουάρκ όσο και το charm, όπως θα δούμε πιο κάτω, είχαν ανακαλυφτεί 

από την παραγωγή καταστάσεων quarkonium Upsilon και J/ψ, τα οποία ανιχνεύτηκαν 

από τις διασπάσεις τους σε ζεύγη . 

Σε αντίθεση με τις συγκρούσεις , οι οποίες παράγουν μόνο καταστάσεις  

απευθείας, οι συγκρούσεις αδρονίου-αδρονίου, μπορούν να παράξουν πολλές 

καταστάσεις quarkonium απευθείας, με υποδιαδικασίες όπως  και 

 . Αυτές οι υποδιαδικασίες παραγωγής, σχετίζονται άμεσα με τις αντίστοιχες 

διαδικασίες διάσπασης: και . 

 

 

 

µ µ+ -

ee- 1PJ -=

/gg J gy®

/qq J y®
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2.2.QCD και quarkonia 

Ο υπολογισμός των ιδιοτήτων των μεσονίων στην QCD, δεν μπορεί να γίνει με τη 

θεωρεία διαταραχών με αποτέλεσμα η μόνη διαθέσημη μέθοδος να είναι ο άμεσος 

υπολογισμός αυτών των ιδιοτήτων χρησιμοποιώντας τεχνικές QCD πλέγματος (lattice 

QCD-LQCD).  

Τα ελαφρυά κουάρκς σε ένα μεσόνιο, κινούνται με σχετικιστικές ταχύτητες μιας και η 

μάζα της δέσμιας κατάστασης είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα των κουάρκς. Η 

ταχύτητα όμως των charm και bottom κουάρκς στα αντίστοιχα quarkonia, είναι 

σημαντικά πιο μικρή και έτσι τα σχετικιστικά φαινόμενα επηρεάζουν αυτές τις 

καταστάσεις πολύ λιγότερο. Έχει υπολογιστεί ότι η ταχύτητα των charmonia είναι 0.3 

φορές πιο μικρή από αυτή του φωτός και η ταχύτητα των bottomonia είναι 0.1 φορές πιο 

μικρή. Ο υπολογισμός έτσι μπορεί να προσεγγιστεί με αναπτύγματα σε δυνάμεις v/c και 

v2/c2. Η τεχνική αυτή ονομάζεται μη σχετικιστική (non relativistic) QCD (NRQCD). 

H NRQCD έχει επίσης κβαντοποιηθεί ως μία θεωρεία βαθμίδος πλέγματος, η οποία 

παρέχει τεχνικές υπολογισμού στη LQCD. Με αυτές τις τεχνικές βρέθηκαν σε καλή 

συμφωνία οι μάζες του bottomonium και αυτό το αποτέλεσμα παρέχει ένα από τους 

καλύτερους μη διαταρακτικούς ελέγχους της LQCD. Για τις μάζες του charmonium όμως 

δεν υπάρχει πολύ καλή ταύτιση. 

Μια τεχνική χρησιμοποιεί μοντέλα ενεργού δυναμικού για να υπολογίσει μάζες 

καταστάσεων quarkonium. Σε αυτή την τεχνική χρησιμοποιείται το γεγονός ότι η κίνηση 

των κουάρκς που αποτελούν την κατάσταση του quarkonium, είναι μη σχετικιστική και 

έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι κινούνται σε στατικό δυναμικό, όπως συμβαίνει με τα μη 

σχετικιστικά μοντέλα του ατόμου του υδρογόνου. Ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα 

δυναμικού, είναι το δυναμικό Cornell: 
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όπου r είναι η ενεργός ακτίνα της κατάστασης του quarkonium, a και  b είναι 

παράμετροι. Αυτό το δυναμικό αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο, α/r, 

αντιπροσωπεύει το δυναμικό που προκαλείται από μία ανταλλαγή γκλουονίων μεταξύ 

ενός κουάρκ και του αντικουάρκ του (και έτσι είναι γνωστό ως το μέρος Coulomb του 

δυναμικού). Το δεύτερο μέρος, br, είναι γνωστό ως το μέρος φυλάκισης του δυναμικού 

και παραμετρικοποιεί τα φαινόμενα της μη διαταρακτικής QCD. Γενικά, όταν 

χρησιμοποιείται αυτή η προσέγγιση, χρησιμοποιείται μια βολική μορφή της 

κυματοσυνάρτησης των κουάρκς και έτσι τα α και b καθορίζονται με την προσαρμογή 

(fitting) των αποτελεσμάτων των υπολογισμών, στις μάζες πολύ καλά καθορισμένων 

καταστάσεων quarkonium. Σχετικιστικά και άλλα φαινόμενα μπορούν να ενσωματωθούν 

σε αυτή την προσέγγιση με το να προστεθούν επιπλέον όροι στο δυναμικό, με τον ίδιο 

περίπου τρόπο που προστίθενται για το άτομο του υδρογόνου στη μη σχετικιστική 

κβαντική μηχανική. Αυτή η προσέγγιση έιναι κοινή επειδή επιτρέπει ακριβείς 

προβλέψεις των παραμέτρων των quarkonium, χωρίς να χρησιμοποιεί μεγάλους 

υπολογισμούς πλέγματος και παρέχει ένα καλό διαχωρισμό μεταξύ των φαινομένων 

Coulomb μικρών αποστάσεων και των φαινομένων φυλάκισης που υπάρχουν σε μεγάλες 

αποστάσεις. Αυτό είναι χρήσιμο στην κατανόηση της δύναμης μεταξύ κουάρκ και 

αντικουάρκ που δημιουργείται από την QCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

2.3.0.Charmonium καταστάσεις 

 

Name Quark content  Mass (GeV/c2) JPC 

ηc  1 1S0 2.980 0- + 

J/ψ  1 3S1 3.097 1- - 

χc0 χc1 χc2  1 3P0,1,2 3.417, 3.510, 3.556 0++,1++,2++ 

hc  1 1P1 3.523 1+ - 

ηc(2S)  2 1S0 3.594 0-+ 

Ψ(2S)  2 3S1 3.686 1- - 

 

Πίνακας 2.4. Οι charmonium καταστάσεις: καταγράφονται μόνο καταστάσεις κάτω από το κατώφλι open-

flavor. Η στήλη ( ), καταγράφει τα βασικά φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά των κύριων 

κβαντικών αριθμών και στροφορμής. Η στήλη JPC, καταγράφει τις τιμές του σπιν, της ομοτιμίας και της 

ομοτιμίας φορτίου. 

 

2.3.1.Μεσόνιο J/ψ  

 

J/ψ 

Composition Composite – Quarks – 1 Charm, 1 
Anticharm 

Family Hadron 
Group Meson 

Mass 5.5208×10−27 kg 
3.096 916 GeV/c2 

Electric charge 0 C 
Spin 1 

Σχήμα 2.5. Τα κύρια χαρακτηριστικά του J/ψ 

 

2 1S
Jn L+

cc
cc
cc
cc
cc
cc

2 1S
Jn L+
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Το σωματίδιο αυτό είναι ένα υποατομικό μεσόνιο με ουδέτερη γεύση και αποτελείται 

από ένα charm κουάρκ και ένα anticharm. Για το λόγο αυτό ονομάζεται charmonium.  

Το J/ψ είναι η πρώτη διεγερμένη κατάσταση του charmonium (δλδ το charmonium με τη 

δεύτερη μικρότερη μάζα ηρεμίας). Έχει μάζα ηρεμίας 3096.9 MeV/c2 και χρόνο ημιζωής 

7.2×10−21 s (1000 περίπου φορές πιο μεγάλη από αυτή που αναμενόταν). 

Η ανακάλυψή του έγινε ξεχωριστά από δύο ομάδες. Η μία ανακάλυψη ήταν στο Stanford 

Linear Accelerator Center (SLAC), με επικεφαλής τον Burton Richter και η άλλη στο 

Brookhaven National Laboratory (BNL) με επικεφαλής τον Samuel Ting στο MIT. 

Ανακάλυψαν τυχαία ότι βρήκαν το ίδιο σωματίδιο και ανακοίνωσαν τις ανακαλύψεις 

τους το Νοέμβρη του 1974. Η σπουδαιότητα αυτής της ανακάλυψης έχει υπογραμμιστεί 

με το γεγονός ότι οι μετέπειτα ραγδαίες αλλαγές στη φυσική υψηλών ενεργειών εκείνο 

τον καιρό, έχουν γίνει γνωστές ως η «Επανάσταση του Νοέμβρη». 

Ο Richter και ο Ting, βραβεύτηκαν για την ανακάλυψή τους με το βραβείο Νόμπελ 

Φυσικής, το 1976. 

 To J/ψ μπορεί να διασπαστεί σε  ή σε  με την ίδια πιθανότητα που μπορεί να 

διασπαστεί σε . Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται λεπτονική καθολικότητα. Αφού 

δηλαδή το J/ψ δίνει ένα φωτόνιο, το φωτόνιο μπορεί να παράξει ένα λεπτόνιο και ένα 

αντιλεπτόνιο με την ίδια πιθανότητα.  

 

2.3.2.Υπόβαθρο ανακάλυψης 

Το υπόβαθρο της ανακάλυψης του J/ψ ήταν τόσο θεωρητικό όσο και πειραματικό. Στη 

δεκαετία του εξήντα, το πρώτο μοντέλο με κουάρκς είχε προταθεί. Έλεγε ότι τα αδρόνια 

αποτελούνται από τρία είδη σωματιδίων με κλασματικό φορτίο, τα κουάρκς. Οι τρεις 

τύποι ή γεύσεις των κουάρκς ήταν το up, down και strange, αλλά τότε η σκέψη αυτή είχε 

θεωρηθεί ως ένα απλό τεχνούργημα για διευκόλυνση πράξεων. 

ee- tt -

µµ -
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Ξεκινώντας το 1969, ανελαστικές συγκρούσεις στο SLAC, αποκάλυψαν εκπληκτικά 

πειραματικά στοιχεία για την ύπαρξη σωματιδίων μέσα στα πρωτόνια. Αρχικά δεν ήταν 

γνωστό αν αυτά τα σωματίδια ήταν κουάρκς ή κάτι άλλο. Πολλά πειράματα ήταν 

αναγκαία για την πλήρη αναγνώριση των υπο-πρωτονικών σωματιδίων αλλά κατά την 

πρώτη προσέγγιση ήταν όντως τα ήδη περιγραφόμενα κουάρκς. 

Στη θεωρητική φυσική, οι θεωρείες πεδίων με σπασμένες συμμετρίες είχαν γίνει οι πιο 

δημοφιλείς για την επεξήγηση της ασθενούς αλληλεπίδρασης. Το πρώτο πειραματικό 

στοιχείο για τις θεωρείες ηλεκτρασθενούς ενοποίησης, ήταν η ανακάλυψη του ασθενούς 

και ουδέτερου ρέυματος το 1973. Οι θεωρείες πεδίων με κουάρκς, ήταν ο τρόπος 

επεξήγησης της ισχυρής αλληλεπίδρασης το 1973, όταν είχε αναγνωριστεί η 

ασυμπτωτική ελευθερία. 

Μία ανάμειξη της ηλεκτρασθενούς θεωρείας και του μοντέλου των κουάρκς, οδήγησε σε 

υπολογισμούς για γνωστά μοντέλα διάσπασης που έρχονταν σε αντιπαράθεση με το τι 

είχε παρατηρηθεί. Συγκεκριμένα, η θεωρεία αυτή είχε προβλέψει ότι το μποζόνιο Ζ θα 

προκαλούσε αλλαγή γεύσης ενός strange κουάρκ σε ένα down κουάρκ αλλά κάτι τέτοιο 

δεν παρατηρήθηκε. Μία ιδέα το 1970, των Sheldon Glashow, John Iliopoulos, and 

Luciano Maiani, γνωστή ως ο μηχανισμός GIM, έδειξε ότι η διασπάσεις με αλλαγή 

γεύσεων θα εκμηδενίζονταν αν υπήρχε ένα τέταρτο κουάρκ, το charm, που θα γινόταν 

ζεύγος με το strange κουάρκ. Αυτό οδήγησε μέχρι το καλοκαίρι του 1974, στη 

θεωρητική πρόβλεψη για το πώς θα έμοιαζε ένα μεσόνιο charm-anticharm. Αυτές οι 

προβλέψεις είχαν αγνοηθεί. 

Η δουλειά των Richter και Ting, έγινε για άλλους σκοπούς, περισσότερο για να 

εξερευνήσουν νέα ενεργειακά συστήματα. 
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2.3.3.Το όνομα του J/ψ 

Λόγω της ταυτόχρονης ανακάλυψης του, το J/ψ είναι το μόνο στοιχειώδες σωματίδιο που 

έχει όνομα με δύο γράμματα. Ο Richter το ονόμασε «SP», από τον επιταχυντή SPEAR 

του SLAC, αλλά αυτό το όνομα δεν άρεσε σε κανένα από τους συνεργάτες του. Μετά 

από συμβουλή του Έλληνα Leo Resvanis (αφού ήθελε να δει ποια ελληνικά γράμματα 

ήταν ακόμα διαθέσιμα) και απορρίπτοντας το ιώτα γιατί υπονοεί ασημότητα, ο Richter 

διάλεξε το psi- όνομα που όπως υπέδειξε ο Gerson Goldhaber, περιέχει το αρχικό όνομα 

SP αλλά με ανεστραμένο τρόπο. Ο Ting έδωσε το όνομα J στο σωματίδιο και ίσως 

συμπτωματικά, το γράμμα αυτό είναι το ιδεόγραμμα του κινέζικου ονόματός του (丁). 

Λόγω του ότι η επιστημονική κοινότητα θεώρησε αδικία να δώσει προτεραιότητα σε μία 

εκ των δύο ανακαλύψεων, οι περισσότερες επακόλουθες δημοσιεύσεις αναφέρονταν σε 

αυτό το σωματίδιο ως «J/ψ». 

Το όνομα charmonium χρησιμοποιείται περιστασιακά για το σωματίδιο αυτό. Αυτό 

έρχεται σε αναλογία με το όνομα positronium, που αποτελείται από ένα ηλεκτρόνιο και 

ένα ποζιτρόνιο. 

Όταν αναφερόμαστε στις διεγερμένες καταστάσεις του J/ψ (δλδ στη δέσμια κατάσταση 

ενός charm και anticharm κουάρκ με μεγαλύτερη μάζα ηρεμίας), το σωματίδιο 

συμβολίζεται με ψ(μάζα σε MeV). Για παράδειγμα, η πρώτη διεγερμένη κατάσταση (που 

πιο παλιά συμβολιζόταν με ψ΄), συμβολίζεται με ψ(3686), γιατί η μάζα του είναι 3686 

MeV. Στην περίπτωση αυτή, δε χρησιμοποιείται το γράμμα J γιατί μόνο η ομάδα του 

Richter ανακάλυψε τις διεγερμένες καταστάσεις.  
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2.4.0.Παραγωγή Bottomonium 

Υπάρχουν τρεις ευρέως γνωστές προσεγγίσεις για την περιγραφή της εξέλιξης ενός 

βαριού ζεύγους κουάρκ-αντικουάρκ σε μία δέσμια κατάσταση. Αυτές οι προσεγγίσεις, 

που καταγράφονται πιο κάτω, έχουν να κάνουν με την πιθανότητα παραγωγής ενός 

ζεύγους  σε συγκεκριμένη χρωματική κατάσταση και με συγκεκριμένη γωνιακή 

στροφορμή προς σχηματισμό συγκεκριμένου μεσονίου. Αν η παραγοντοποίηση είναι 

σωστή, αυτές οι πιθανότητες είναι ανεξάρτητες από τη διαδικασία παραγωγής . Για 

παράδειγμα, η παραγωγή bottomonium ( ) έχει μελετηθεί σε αρκετά πειράματα με 

διαφορετικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου και της διάσπασης του Ζ0, συγκρούσεις 

 και , καθώς επίσης και σε πειράματα με σταθερό στόχο. Ενώ η ενεργός διατομή 

(cross section), της διαταρακτικής παραγωγής είναι διαφορετική σε κάθε διεργασία, η 

διαδικασία σύζευξης που ακολουθεί είναι η ίδια εάν υπάρχει παραγοντοποίηση.  

 

Το Color Evaporation Model (CEM), είναι ένα σχετικά απλό μοντέλο, στο οποίο δεν 

υπάρχει συσχετισμός των κβαντικών αριθμών του χρώματος και της γωνιακής 

στροφορμής  μεταξύ της αρχικής κατάστασης  και της τελικής κατάστασης του 

quarkonium. Έχει υποτεθεί ότι μία εκπομπή γκλουονίου κατά τη διαδικασία της 

σύζευξης, μετασχηματίζει τους αρχικούς κβαντικούς αριθμούς σε αυτούς της τελικής 

κατάστασης. Υπάρχει μία σταθερή πιθανότητα για κάθε κατάσταση quarkonium και έτσι 

το CEM προβλέπει ότι ο λόγος των ενεργών διατομών των quarkonium, είναι ο ίδιος για 

κάθε διαδικασία παραγωγής τους. Παρ’ όλα αυτά, οι ακριβείς τιμές δεν έχουν 

προβλεφθεί και πρέπει να βρεθούν πειραματικά.  

 

Το Color Singlet Model (CSM), έχει αντίθετη προσέγγιση, υποθέτοντας ότι κάθε 

κατάσταση quarkonium μπορεί να παραχθεί από ένα ζεύγος , έχοντας το ίδιο χρώμα 

και γωνιακή στροφορμή με το quarkonium. Έτσι το Upsilon για παράδειγμα, μπορεί να 
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παραχθεί από ένα ζεύγος , σε μία μονοχρωματική κατάσταση 3 S1. Το ελκυστικό 

χαρακτηριστικό του CSM είναι ότι μπορεί να κάνει ακριβείς αριθμητικές προβλέψεις για 

την ενεργό διατομή της παραγωγής, λόγω του ότι η πιθανότητα σύζευξης σχετίζεται με 

την κυματοσυνάρτηση του quarkonium από το μοντέλο δυναμικού. Σε αυτό το μοντέλο 

δυναμικού, το πλάτος σύμπτωσης του κουάρκ με το αντικουάρκ, σχετίζεται με το εύρος 

της διάσπασης του quarkonium. 

Μία από τις σημαντικές προβλέψεις του CSM, αφορά τη διαφορική ενεργό διατομή της 

παραγωγής, ως συνάρτηση της εγκάρσιας ορμής σε συγκρούσεις αδρονίων σε υψηλές 

ενέργειες. Η εγκάρσια ορμή ενός παραγόμενου σωματιδίου, ορίζεται ως , 

όπου θ είναι η πολική γωνία ως προς την πορεία της δέσμης. Είναι μία φυσική 

μετρούμενη ποσότητα λόγω του ότι τα σωματίδια με μεγάλες τιμές εγκάρσιας ορμής, 

διαχωρίζονται από τα κατάλοιπα των συγκρουόμενων δεσμών. 

 

Η τρίτη και πιο σοφή θεωρητική προσέγγιση για την παραγωγή quarkonium, είναι 

γνωστή ως NRQCD  φορμαλισμός παραγοντοποίησης (Non Relativistic QCD) και έχει 

περιληπτικά αναφερθεί και πιο πριν. Είναι μία θεωρεία που αντιμετωπίζει το quarkonium 

ως ένα μη σχετικιστικό σύστημα. Κάνει συστηματικές διορθώσεις σε αυτή την 

προσέγγιση χρησιμοποιώντας αναπτύγματα της ταχύτητας του βαριού κουάρκ, όπως 

μετρείται στο σύστημα ηρεμίας του quarkonium. Όταν εφαρμοστεί στην παραγωγή, 

υποδηλώνει ότι τα ζεύγη   που παράγονται με ένα σετ κβαντικών αριθμών, μπορούν 

να εξελιχτούν σε μία κατάσταση quarkonium με διαφορετικόυς κβαντικούς αριθμούς, 

εκπέμποντας γκλουόνια χαμηλής ενέργειας. Οι πιθανότητες τέτοιων μετασχηματισμών 

εκμηδενίζονται σε συγκεκριμένες δυνάμεις  της ταχύτητας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με 

το CSM, στο οποίο τέτοιοι μετασχηματισμοί είχαν μηδενική πιθανότητα να συμβούν.  

 

Στις συγκρούσεις  υψηλής ενέργειας, υπάρχουν τρεις τύποι παραγωγής  

bottomonium. Στον πρώτο τα μεσόνια παράγονται απευθείας με τη σύγκρουση  και 
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ονομάζεται άμεση παραγωγή. Ο δεύτερος είναι η διάσπαση ενός πιο βαριού 

bottomonium και είναι γνωστός ως feeddown.  

 

2.4.1.Bottomonium καταστάσεις 

 

΄Ονομα Περιεχόμενο σε quark   Μάζα (GeV/c2) JPC 

Υ(1S)  1 3S1 9.460 1- - 

χb0, χb1, χb2 (1P)  1 3P0,1,2 9.860, 9.982, 9.913 0++, 1++, 2++ 

Υ(2S)  2 3S1 10.023 1- - 

χb0, χb1, χb2 (2P)  2 3P0,,1,2 10.232, 10.255, 10.269 0++, 1++, 2++ 

Υ(3S)  3 3S1 10.355 1- - 

 

Πίνακας 2.6. Οι γνωστές bottomonium καταστάσεις: καταγράφονται μόνο καταστάσεις κάτω από το 

κατώφλι open-flavour. Η στήλη ( ), καταγράφει τα βασικά φασματοσκοπικά σχόλια των 

κύριων κβαντικών αριθμών και στροφορμής. Η στήλη JPC, καταγράφει τις τιμές του σπιν, της 

ομοτιμίας και της ομοτιμίας φορτίου. 

 

 

2.4.2.Upsilon 

Το μεσόνιο αυτό αποτελείται από δύο κουάρκς, το  και το αντισωματίδιο του, . 

Ανακαλύφτηκε στο Fermilab το 1977 στη συνεργασία Ε288 με επικεφαλής τον Leon 

Lederman και εμφανίστηκε ως ακόμα ένα σωματίδιο με μικρό χρόνο ζωής (1.21x10-20 s) . 

Η ανακάλυψή του ήταν το πρώτο πειραματικό στοιχείο για την ύπαρξη του πέμπτου 

κουάρκ (τα u, d, s, c ανακαλύφτηκαν πιο παλιά), επειδή είναι το πιο ελαφρύ σωματίδιο 
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που μπορεί να παραχθεί χωρίς επιπρόσθετα σωματίδια με μεγάλη μάζα (μπορεί να 

παραχθεί με ακόμα ένα γκλουόνιο). Έχει μάζα ηρεμίας 9.46 GeV, είναι 10 δηλαδή φορές 

πιο βαρύ από το πρωτόνιο. Μπορεί να διασπαστεί σε e+ και e-  ή σε μ+ και μ- και η 

σταθερά σύζευξής του βρέθηκε ότι είναι 0.16+-0.01. 

 

Particle Symbol Anti- 
particle Makeup Rest mass 

MeV/c2 S C B Lifetime Decay 
Modes 

Upsilon ϒ Self bb 9460.4 0 0 0 1.3x10-20 
e+e-, μ+μ-, 

 

 

Πίνακας 2.7.Στον πιο πάνω πίνακα δίνονται περιληπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του Upsilon. 
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Upsilon ( ) 

 
Family: Hadron 
Group: Meson 

Electric charge: 0 C 
Spin: 1 

Σχήμα 2.8. Γράφημα της μάζας ηρεμίας ζεύγους μιονίων από τα έγγραφα ανακάλυψης του Upsilon. Η 

κορυφή στα 9.5 GeV, παρουσιάζει το σωματίδιο αυτό. 

 

Η παραγωγή βαρέων κουάρκς σε συγκρούσεις υψηλής ενέργειας αποτελεί ένα ανοιχτό 

πεδίο έρευνας. Η διαταρακτική κβαντική χρωμοδυναμική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

προβλέψεις παραγωγής βαριών γεύσεων κουάρκ, όπως είναι για παράδειγμα το charm, το 

bottom  και το top κουάρκ. Νοουμένου ότι τα σωματίδια που συγκρούονται έχουν 

αρκετή ενέργεια, τα βαρέα κουάρκς μπορούν να παραχθούν σε ποικιλία συγκρούσεων, 
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όπως σε  ,   και . Οι υψηλότερες ενέργειες έχουν εξασφαλιστεί ως τώρα σε 

συγκρούσεις , όπου βαρέα ζεύγη κουάρκς παράγονται από αλληλεπιδράσεις και 

μεταξύ των συστατικών του πρωτονίου και αντιπρωτονίου. Στις υψηλές ενέργειες 

λόγω της ασυμπτωτικής ελευθερίας που αναφέραμε πιο πάνω, τα αδρόνια της δέσμης 

συμπεριφέρονται σχεδόν σαν ανεξάρτητα κουάρκς και γκλουόνια. Η κατανομή ορμών 

των κουάρκς και γκλουονίων σε ένα αδρόνιο, χαρακτηρίζεται από ένα σετ μετρούμενων 

συναρτήσεων κατανομής των παρτονίων (γκλουονίων ή κουάρκ), που εξαρτώνται από 

την ενεργειακή κλίμακα της διαδικασίας παραγωγής των. Έτσι, η ενεργός διατομή της 

παραγωγής βαριών αδρονίων, εξαρτάται  από συναρτήσεις κατανομής των παρτονίων 

και από τα πλάτη παραγωγής βαριών αδρονίων από συγκρούσεις  και . 

Η μελέτη παραγωγής ενός quarkonium (όπως είναι το Upsilon αφού αποτελείται από 

κουάρκ και αντικουάρκ), είναι πολύ χρήσιμη, λόγω του ότι περιλαμβάνει διαδικασίες της 

κβαντικής ηλεκτροδυναμικής σε διαφορετικές ενεργειακές κλίμακες. Αρχικά, το βαρύ 

ζεύγος κουάρκ-αντικουάρκ παράγεται σε μία ενεργειακή σύγκρουση και έπειτα το 

ζεύγος αυτό συζεύγνειται σε μία κατάσταση quarkonium. Αν οι ενεργειακές κλίμακες 

αυτών των δύο βημάτων διαφέρουν χαρακτηριστικά, τότε η ενεργός διατομή παραγωγής  

ενός quarkonium Η, μπορεί να χωριστέι σε δύο μέρη:  

(α) την ενεργό διατομή παραγωγής του βαριού ζεύγους κουάρκ , η οποία μπορεί να 

υπολογιστεί με τη θεωρεία διαταραχών και  

(β) την πιθανότητα που έχει το ζεύγος  να εξελιχθεί στη δέσμια κατάσταση Η, η 

οποία πρέπει να μοντελοποιηθεί. 

Η τεχνική διαχωρισμού της διαδικασίας παραγωγής σε δύο στάδια, είναι επισήμως 

γνωστή ως παραγοντοποίηση και είναι ουσιαστική σε υπολογισμούς QCD των 

συγκρούσεων υψηλών ενεργειών. Η εγκυρότητα της παραγοντοποίησης της ενεργού 

διατομής παραγωγής quarkonium, εξαρτάται από την ενεργειακή κλιμακα και από τις 

αλληλεπιδράσεις που περιλαμβάνονται στα δύο στάδια και πρέπει εν τέλει να εξεταστεί 

πειραματικά. 
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2.4.3.Ανίχνευση του Upsilon 

Όπως έχει προαναφερθεί, το Upsilon μπορεί να διασπαστεί σε ένα λεπτόνιο και ένα 

αντιλεπτόνιο. Παρ’ όλα αυτά, η αναγνώριση μιονίου-αντιμιονίου, καθιστά πιο εύκολη 

την ανίχνευσή του.  

Η αναγνώριση του Upsilon από το ζεύγος ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου, είναι πιο δύσκολη. 

Ο λόγος είναι ότι τα ηλεκτρόνια μοιάζουν με jets (δίνουν καταιγισμό άλλων σωματιδίων 

αφού αλληλεπιδρούν πολύ εύκολα με το υλικό των καλοριμέτρων),   και το πλάτος 

αυτών των jets είναι πολύ μεγάλο. Όταν λοιπόν ένα Upsilon με μεγάλη εγκάρσια ορμή 

διασπαστεί σε , η γωνία μεταξύ αυτών των σωματιδίων είναι πολύ μικρή. Αυτό 

σημαίνει ότι οι δύο καταιγισμοί σωματιδίων που θα δημιουργηθούν, μπορεί να αρχίσουν 

να επικαλύπτονται με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των ηλεκτρονίων. 

Επίσης, είναι πιθανόν να παραχθεί ζεύγος ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου με μικρή γωνία 

μεταξύ τους όταν ένα φωτόνιο αλληλεπιδράσει με το υλικό του ανιχνευτή που βρίσκεται 

κοντά στο σωλήνα. Για το λόγο αυτό, τα ηλεκτρόνια αυτά δεν περνούν απο τα κριτήρια 

των ηλεκτρονίων που ζητάμε και έτσι οι στατιστικές μειώνονται. 

Ακόμα και τα  μπορούν να δώσουν . Έτσι για να απαλλαγεί κάποιος από τα  

που παράγονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν της διάσπασης του Upsilon σε αυτά, 

πρέπει να εφαρμοστούν πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής ηλεκτρονίων άρα και για αυτό 

το λόγο μειώνονται πάλι και οι στατιστικές τους.  

Η περίπτωση των  είναι ακόμα πιο δύσκολη. Τα  διασπώνται σε λεπτόνια ή 

αδρόνια (ο χρόνος ημιζωής τους είναι περίπου 0.3psec). Τα αδρόνια δίνουν  jets και η 

αναγνώριση των σωματιδίων είναι ακόμα πιο δύσκολη.  

Από την άλλη, τα μιόνια δίνουν πολύ καθαρό σήμα αφού το μόνο που πρέπει να 

αναγνωριστεί, είναι δύο τροχιές και κτυπήματα στον εξωτερικό ανιχνευτή μιονίων. Για 

το λόγο αυτό όταν ζητάμε ανίχνευση Upsilon, ψάχνουμε για ίχνη μιονίων και όχι άλλων 

λεπτονίων. 
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Σχήμα 2.9..Διάσπαση διανυσματικού μεσονίου. Το κουαρκόνιο αυτό, δίνει φωτόνιο, το οποίο διασπάται σε 

ζεύγος ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου 

 

2.4.4.Προβλέψεις για την πόλωση του Upsilon 

Καθώς το Upsilon έχει σπιν 1, μπορεί να έχει εγκάρσια πόλωση (ελικότητα= 1), 

οριζόντια πόλωση (ελικότητα= 0), ή ένα συνδιασμό των δύο. Ο NRQCD φορμαλισμός, 

προβλέπει ότι για μεγάλα PT, τα μεσόνια αυτά όταν παράγονται άμεσα, είναι συνήθως 

εγκάρσια πολωμένα. Για PT mU, the εκπεμπόμενα γκολουόνια είναι είναι εγκάρσια 

πολωμένα, μέχρι τις διορθώσεις της τάξης του mU2/E2. To ζεύγος , κληρωνομεί αυτή 

την πόλωση και η NRCQD προβλέπει ότι η διαδικασία σύζευξης θα διατηρήσει την ίδια 

πόλωση στο σχηματισμό του Upsilon.  

Εν αντιθέσει, το Color Evaporation Model, υποθέτει ότι οι διαδικασίες εκπομπής 

γκλουονίων στις οποίες το σπιν του κουάρκ αλλάζει, δε σταματούν. Έτσι, κάθε 

ευθυγράμμιση του σπιν του ζεύγους , χάνεται στη διαδικασία σύζευξης και τα 

μεσόνια Upsilon προβλέπεται να παραχθούν χωρίς πόλωση σε όλα τα πειράματα.  

 

Η πόλωση του μεσονίου Upsilon, καθορίζει την κατανομή της γωνιακής τους διάσπασης. 

Στην περίπτωση της λεπτονικής διάσπασης, e+e- και μ+ μ-, η γωνία διάσπασης που μας 

ενδιαφέρει, είναι αυτή μεταξύ της ορμής του θετικού λεπτονίου στο σύστημα ηρεμίας 

του Upsilon και της ορμής του Upsilon στο σύστημα ηρεμίας του  (δηλαδή στο 
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σύστημα ηρεμίας του εργαστηρίου). Αυτή η γωνία, αναφέρεται ως θ* και έχει την πιο 

κάτω κατανομή: 

  

όπου η μεταβλητή α, είναι γνωστή ως η παράμετρος πόλωσης. Πλήρως εγκάρσια 

πόλωση χαρακτηρίζεται από α=+1, ενώ πλήρως οριζόντια πόλωση χαρακτηρίζεται από 

α=-1. Οι τιμές που βρίσκονται στο ενδιάμεσο, δηλώνουν ανάμειξη, ενώ α=0 δηλώνει 

έλλειψη πόλωσης (και μία ισοτροπική κατανομή του cosθ*). 

Ποσοτικές προβλέψεις για την εξάρτηση του α από το PT έχουν γίνει για άμεσες 

παραγωγές του Upsilon. Όλες οι προβλέψεις δείχνουν την άυξηση της παραμέτρου 

πόλωσης σε ψηλά PT.   

 

 

Σχήμα 2.10α. PT  συναρτήσει του cosθ (όπου θ, η γωνία μεταξύ του θετικού μιονίου και του Upsilon) 

για διαμήκη πόλωση του Upsilon. 

2 *
* (1 cos ), ( 1 1)
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d
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Σχήμα 2.10β. PT συναρτήσει του cosθ (όπου θ, η γωνία μεταξύ του θετικού μιονίου και του Upsilon) για 

εγκάρσια πόλωση του Upsilon. 

 

2.4.5.Υπόβαθρο 

Στα ιστογράμματα που προέρχονται από πραγματικά γεγονότα, παρατηρούμε ένα 

υπόβαθρο, το οποίο και πρέπει να αφαιρέσουμε από το σήμα μας, γιατί δεν προέρχεται 

από την ανίχνευση των μιονίων που μας ενδιαφέρουν.  Αυτό το υπόβαθρο φυσικά, δεν 

παρατηρείται στα ιστογράμματα του γεννήτορα (MC simulation) αφού σε αυτή την 

περίπτωση τα γεγονότα που παράγονται από την προσομοίωση, είναι αυτά που μας 

ενδιαφέρουν. 

Το υπόβαθρο δηλώνει την ύπαρξη μιονίων που προέρχονται από διασπάσεις άλλων 

σωματιδίων και όχι του Upsilon. Μπορεί να προέρχονται από: 
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• «Πλαστά» γεγονότα (fake events) 

Κάποια σωματίδια, όπως είναι για παράδειγμα το καόνιο και το πιόνιο, μπορούν να 

διασπαστούν δίνοντας ως προϊόντα μιόνια και άλλα σωματίδια (real muons).  

Πιο συγκεκριμένα, το θετικό καόνιο, ένα ψευδοβαθμωτό μεσόνιο, με μάζα ηρεμίας 

493.7MeV/c2 και χρόνο ημιζωής 1.24×10-8 , μπορεί να διασπαστεί σε αντιμιόνιο και 

νετρίνο μιονίου, ενώ το αντικαόνιο μπορεί να διασπαστεί σε μιόνιο και αντινετρίνο 

μιονίου. Το ουδέτερο καόνιο διασπάται σε ένα θετικό και ένα αρνητικό πιόνιο: 

 

 

 

 

Σχήμα 2.11. Σχηματική αναπαράσταση της διάσπασης του ουδέτερου καονίου 

Τα π ± μεσόνια, έχουν μάζα ηρεμίας 139.6 MeV/c2 και χρόνο ημιζωής 2.6×10−8 sec. 

Διασπώνται μέσω της ασθενούς αλληλεπίδρασης και η κύριά τους διάσπαση (κατά 

99.9877%), είναι σε μιόνιο και στο νετρίνο του: 
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Σχήμα 2.12. Σχηματική αναπαράσταση της διάσπασης του θετικού πιονίου 

Οι πιο πάνω διασπάσεις αποτελούν παραδείγματα στα οποία έχουμε ανίχνευση μιονίων, 

τα οποία όμως δεν προέρχονται από τη διάσπαση του Upsilon, αλλά από τη διάσπαση 

άλλων μεσονίων. 

 

• Punch through  

Πολλά καόνια και πιόνια, που έχουν μεγάλη ενέργεια, καταφέρνουν να διαπεράσουν το 

αδρονικό καλορίμετρο και το CΜU (Central Muon Detector) και κάποιες ακόμα φορές 

καταφέρνουν να διαπεράσουν και το στρώμα σιδήρου, φτάνοντας στο δεύτερο στρώμα 

του CMUP (Central Muon Upgraded detector), δίνοντας έτσι σήμα ανίχνευσης μιονίων 

(fake muons). 

 

• Drell-Yan 

Η διαδικασία αυτή, λαμβάνει χώρα στη σκέδαση νουκλεονίου-νουκλεονίου όταν έχουμε 

υψηλές ενέργειες. Όταν ένα κουάρκ από ένα αδρόνιο, συναντήσει ένα αντικουάρκ από το 

αντιαδρόνιο, τότε εξαϋλώνονται και δημιουργείται ζεύγος αντίθετα φορτισμένων 

λεπτονίων. Η παραγωγή αυτή των ζευγών λεπτονίου, πραγματοποιείται με την 

ανταλλαγή ενός εικονικού φωτονίου ή Ζ-μποζονίου. 
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Εικόνα 2.13. Διαδικασία Drell-Yan: ένα κουάρκ από ένα αδρόνιο και ένα αντικουάρκ από άλλο αντι 

αδρόνιο, εξαϋλώνονται προς σχηματισμό ζεύγους λεπτονίων, μέσω της ανταλλαγής ενός εικονικού φωτονίου. 

 

Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να έχουμε δημιουργία ζεύγους μιονίου-αντιμιονίου και ο 

ανιχντευτής να καταγράψει αυτή την πληροφορία, ως μιόνια που προέρχονται από το 

Upsilon (real muons). 

 

2.4.6.Μιόνιο 

Τα λεπτόνια μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις γεύσεις, και κάθε γεύση 

αντιπροσωπεύεται από μια διπλέτα σωματιδίων. Έτσι, τα ηλεκτρόνια ανήκουν στην 

πρώτη γεύση, τα μιόνια στη δεύτερη και τα ταυ στην τρίτη. Το δεύτερο σωματίδιο σε 

κάθε διπλέτα είναι το νετρίνο (νετρίνο ηλεκτρονίου, νετρίνο μιονίου και νετρίνο ταυ 

ατίστοιχα). 
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Εικόνα 2.14. Οι διπλέτες λεπτονίων και αντιλεπτονίων 

Το μιόνιο είναι ένα σωματίδιο αρνητικά φορτισμένο (ενώ το αντισωματίδιό του –το 

αντιμιόνιο- είναι θετικά φορτισμένο).  Έχει μάζα ηρεμίας 105.7 MeV/c2, που είναι 206.7 

φορές πιο μεγάλη από τη μάζα του ηλεκτρονίου. Λόγω του ότι οι αλληλεπιδράσεις του 

είναι παρόμοιες με αυτές του ηλεκτρονίου, το μιόνιο μπορεί να θεωρηθεί, ως μια πολύ 

πιο βαριά έκδοση του ηλεκτρονίου. Λόγω της μεγαλύτερης μάζας τους, δεν εκπέμπουν 

τόση ακτινοβολία πέδησης όσο τα ηλεκτρόνια και συνεπώς, είναι πολύ πιο διεισδυτικά 

από αυτά (και ανιχνεύονται πολύ πιο δύσκολα). Τα μιόνια δεν αλληλεπιδρούν ούτε 

ισχυρά ούτε ηλεκτρομαγνητικά. Παρόλο που δεν αντιδρά με τα καλορίμετρα, αφήνει ένα 

μικρό ποσό ενέργειας σε αυτά (0.25 GeV στο ηλεκτρομαγνητικό καλορίμετρο και 1.5 

GeV στο αδρονικό).  Διεισδύει στο σίδηρο και αφήνει ίχνη στους θαλάμους μιονίων.  

Παρόλο που τα μιόνια είναι ασταθή σωματίδια, ο χρόνος ζωής τους (μs), είναι αρκετός 

ούτως ώστε σχεδόν όλα τους να διαπερνούν τον ανιχνευτή πριν διασπαστούν. 
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Κεφάλαιο 3 

 

3.1.Προσομοίωση Monte Carlo 

Με τη διαδικασία αυτή, προσομοιώνεται η παραγωγή μεσονίων Upsilon με επίπεδη 

εγκάρσια ορμή   και με επίσης επίπεδη ωκύτητα, . Ο 

λόγος που γίνεται αυτό είναι ο υπολογισμός της αποδοτικότητας και επιδεκτικότητας των 

ανιχνευτών και του σκανδαλιστή.  

Διακρίνονται πέντε στάδια σε αυτή την προσομοίωση: 

1. Παραγωγή Upsilon (generation) 

2. Μοντέλο διάσπασης EvtGen (Monte Carlo generator) 

3. Προσομοίωση ανιχνευτή CDF (detector) (βασισμένο στο BaBar και CLEO) 

4. Προσομοίωση σκανδαλιστή (trigge) (βασισμένο στο GEANT) 

5. Επαναδόμηση γεγονότων και επεξεργασία σαν να είναι πραγματικά γεγονότα          

(reconstruction) 

 

Στο πρώτο στάδιο έχουμε την παραγωγή των Upsilon και αργότερα τη διάσπαση τους σε 

μιόνια και αντιμιόνια. Τα σωματίδια αυτά περνούν από την προσομοίωση των 

ανιχνευτικών συστημάτων του CDF και οι προσομοιώσεις των σκανδαλιστών αργότερα 

επιλέγουν ποια γεγονότα είναι ενδιαφέροντα και ποια όχι, λαμβάνοντας υπ’ όψην τα 

διάφορα κριτήρια που έχουμε εμείς επιλέξει. Ακολουθεί η επαναδόμηση, διαδικασία 

στην οποία ταυτίζοντας τα σημεία ανίχνευσης των μιονίων, σχηματίζονται οι διάφορες 

τροχιές τους. 

 

 

0 30Tp GeV£ £ 0.6 0.6y- £ £
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3.2.EvtGen 

Είναι γεννήτορας γενονότων, σχεδιασμένος για την προσωμοίωση της φυσικής 

διεργασίας της διάσπασης του Upsilon. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει τη δομή με την οποία 

μπορούμε να χειριστούμε πολύπλοκες διαδοχικές διασπάσεις και διασπάσεις στις οποίες 

παραβιάζεται η CP συμμετρία.  

 

3.3.Ψευδοωκύτητα 

 

Εικόνα 3.1. Καθώς η γωνία αυξάνεται από το μηδέν, η ψευδοωκύτητα μειώνεται από το άπειρον ( γωνία 

μηδέν είναι η διεύθυνση κατά μήκος του άξονα της δέσμης). 

 

Η ψευδοωκύτητα, είναι μία χωρική συντεταγμένη που περιγράφει τη γωνία ενός 

σωματιδίου σε σχέση με τον άξονα της δέσμης. Ορίζεται ως:  

 

 

όπου   είναι η γωνία σε σχέση με τον άξονα της δέσμης. 
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Στο όριο όπου το σωματίδιο ταξιδεύει κοντά στην ταχύτητα του φωτός, ή στην 

περίπτωση που προσεγγιστικά η μάζα του σωματιδίου μπορεί να θεωρηθεί ίση με το 

μηδέν, η τιμή της πλησιάζει την τιμή της ωκύτητας, y: 

 

όταν το σωματίδιο είναι σχετικιστικό. Εδώ είναι η συνιστώσα της ορμής κατά μήκος 

της διεύθυνσης της δέσμης. Η ψευδοωκύτητα εξαρτάται μόνο από την πολική γωνία της 

τροχιάς και όχι από την ενέργεια του σωματιδίου. 

Στη φυσική των αδρονικών συγκρούσεων, προτιμάται η χρήση της ωκύτητας ή 

ψευδοωκύτητας παρά της πολικής γωνίας θ και ο λόγος είναι ότι η παραγωγή 

σωματιδίων είναι σταθερή ως συνάρτηση της ωκύτητας.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp
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Κεφάλαιο 4 

 

4.0.Σύγκρουση σωματιδίων σε υψηλές ενέργειες  

Η σύγκρουση σωματιδίων σε ψηλές ενέργειες, δε μας επιτρέπει μόνο να δούμε τι 

βρίσκεται μέσα στα σωματίδια αλλά και να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια της 

σύγκρουσής τους για να δημιουργήσουμε διαφορετικά σωματίδια της ύλης. Για να 

δημιουργήσουμε συγκρούσεις με τόσο ψηλή ενέργεια, χρειάζεται να επιταχυνθούν τα 

σωματίδια σε κάποιο επιταχυντή, όπως είναι το Tevatron του Fermilab.  

 

4.1.Επιταχυντές 

 

Για να εξερευνηθεί η ύλη στη μικρότερη κλίμακα, χρησιμοποιούμε επιταχυντές.  Πιο 

ισχυροί από οποιοδήποτε μικροσκόποιο, οι επιταχυντές υψηλής ενέργειας επιτρέπουν τη 

μελέτη ακόμα και των κουάρκς ενός πρωτονίου. 

 

Το Tevatron του Fermilab, αποτελεί μέχρι και σήμερα τον πιο ισχυρό επιταχυντή του 

κόσμου. Το 1995, οι ισχυρές του συγκρούσεις, οδήγησαν στην ανακάλυψη του top 

κουάρκ. Επιταχύνει και συγκρούει πρωτόνια και αντιπρωτόνια σε ένα υπόγειο δακτλύλιο 

έξι περίπου χιλιομέτρων. Πρωτού τα σωματίδια αυτά μπουν στο Tevatron, παράγονται 

και επιταχύνονται σε μια αλυσίδα άλλων επιταχυντών.  

 

4.1.1. Παραγωγή πρωτονίων 

Σε ένα από αυτούς τους επιταχυντές, αέριο υδρογόνου ιονίζεται για να παράξει αρνητικά 

ιόντα, που το καθένα αποτελείται από δύο ηλεκτρόνια και ένα πρωτόνιο. Τα ιόντα 
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επιταχύνονται από μία θετική διαφορά δυναμικού, φτάνοντας σε ενέργειες 750 keV.  

Έπειτα, τα αρνητικά ιόντα υδρογόνου εισέρχονται σε ένα γραμμικό επιταχυντή, μάκρους 

150 περίπου μέτρων. Ηλεκτρικά πεδία επιταχύνουν τα αρνητικά ιόντα υδρογόνου σε 

400MeV. Πριν ακόμα μπουν στο τρίτο στάδιο, τα ιόντα περνούν διαμέσω ενός 

ελάσματος από άνθρακα, το οποίο απομακρύνει τα ηλεκτρόνια, αφήνοντας μόνο τα 

θετικά φορτισμένα πρωτόνια. 

Το τρίτο στάδιο, είναι ένας κυκλικός επιταχυντής, που χρησιμοποιεί μαγνήτες για να 

κρατά τη δέσμη των πρωτονίων σε κυκλική διαδρομή.  Τα πρωτόνια ταξιδεύουν γύρω 

από αυτόν 20.000 περίπου φορές, ούτως ώστε να δέχονται επανηλειμένα τη δράση του 

ηλεκτρικού πεδίου.  Με κάθε περιστροφή, τα πρωτόνια αποκτούν όλο και πιο μεγάλη 

ενέργεια, μέχρι που τελικά εγκαταλείπουν τον επιταχυντή έχοντας ενέργεια ίση με 8GeV. 

 

4.1.2. Παραγωγή αντιπρωτονίων 

Πρωτόνια από τον Main Injector, ξεκινούν την παραγωγή αντιπρωτονίων με το να 

συγκρούονται σε μια στοιβάδα από πλάκες νικελίου που ονομάζονται Στόχος. Για κάθε 

ένα εκατομμύριο συγκρούσεις πρωτονίων πάνω σε αυτές τις πλάκες νικελίου, 

παράγονται  20-30 αντιπρωτόνια μόνο, με ενέργεια 8 GeV.  Με λίγο μόνο περισσότερα 

από 20 αντιπρωτόνια που παράγονται, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ξεχωρίσουν αυτά 

τα αντιπρωτόνια από τα άλλα σωματίδια που παράγονται κατά τη σύγκρουση της δέσμης 

πρωτονίου με το στόχο. Αυτό το πρόβλημα λύνεται χρησιμοποιώντας μαγνήτες παλμού. 

Μαγνητικά πεδία επίσης χρησιμοποιούνται για να ταξινομήσουν τα σωματίδια ανάλογα 

με την ορμή τους (αφού, σωματίδια με μικρότερες ορμές, λυγίζουν σε μεγαλύτερες 

γωνίες).  
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Σχήμα 4.1. Στόχος νικελίου 

 

Ο Main injector ολοκληρώθηκε το 1999. Επιταχύνει σωματίδια και μεταφέρει δέσμες. 

Έχει τέσσερις ρόλους: (1) Επιταχύνει πρωτόνια από 8GeV σε 150GeV. (2) Παράγει 

πρωτόνια 120GeV που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αντιπρωτονίων. (3) 

Δέχεται αντιπρωτόνια από την πηγή αντιπρωτονίων και αυξάνει την ενέργειά τους σε 

150GeV. (4) Εγχέει τα πρωτόνια και τα αντιπρωτόνια μέσα στο Tevatron. 

Μέσα στη σήραγγα του, έχει τοποθετηθεί μία κατασκευή ανακύκλωσης αντιπρωτονίων. 

Φυλάει αντιπρωτόνια που επιστρέφουν από το ταξίδι τους διαμέσω του Tevatron 

περιμένοντας να επανασταλούν.  

Το Tevatron λαμβάνει πρωτόνια και αντιπρωτόνια 150 GeV από τον Main injector και τα 

επιταχύνει σε σχεδόν 1000 GeV (1 ΤeV).  Ταξιδεύοντας μόνο 320 περίπου χιλιόμετρα 

την ώρα πιο αργά από την ταχύτητα του φωτός, τα πρωτόνια και τα αντιπρωτόνια, 

διασχίζουν το δακτύλιο του Tevatron σε αντίθετες κατευθύνσεις. Οι δέσμες συναντώνται 

στα κέντρα των 5000 τόνων των ανιχνευτών CDF και DZero, που είναι τοποθετημένα 

μέσα στο σήραγγα του Tevatron, δημιουργώντας ένα καταιγισμό νέων σωματιδίων. 
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Εικόνα 4.2. Περιγράφει περιληπτικά την πορεία της δέσμης πρωτονίων και αντιπρωτονίων από το σημείο 

παραγωγής μέχρι και το σημείο της μεταξύ τους σύγκρουσης. 

 

4.1.3.Επιτάχυνση πρωτονίων 

Όλοι οι επιταχυντές σωματιδίων, χρησιμοποιούν την αρχή που λέει ότι φορτισμένα 

σώματα ασκούν δυνάμεις το ένα στο άλλο.  Τα ομόνυμα φορτία απωθούνται ενώ τα 

ομόνυμα έλκονται.  Αν δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις που να κρατούν τα σωματίδια 

ακίνητα, τότε η ηλεκτρική δύναμη τα επιταχύνει. Με ένα επιταχυντή, εφαρμόζεται αυτή 

η δύναμη ξανά και ξανά, ούτως ώστε συνεχώς να επιταχύνει σωματίδια όπως είναι τα 

πρωτόνια και τα αντιπρωτόνια.  Αυτό γίνεται και στο Tevatron. 

 

  Κατεύθυνση    Κατεύθυνση                                                                                                                                                                                                                                                    
αντιπρωτονίων   πρωτονίων  
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4.1.4.Ένας απλός επιταχυντής 

Για να κατασκευαστεί ένας απλός επιταχυντής, χρησιμοποιείται μία μπαταρία και δύο 

παράλληλες μεταλλικές πλάκες, διαχωρισμένες από κενό.  Συνδέεται ο θετικός πόλος της 

μπαταρίας με τη μια πλάκα και ο αρνητικός με την άλλη πλάκα.  Η μπαταρία δημιουργεί 

ένα ηλεκτρικό πεδίο στο κενό μεταξύ των πλακών και τα θετικά φορτισμένα σωματίδια 

που εισέρχονται στο διάκενο, αρχίζουν να κινούνται επιταχυνόμενα από μία δύναμη προς 

την αρνητική πλάκα, αποκτώντας ενέργεια που εξαρτάται από τη διαφορά δυναμικού της 

μπαταρίας.   

4.1.5.Επιταχυντές σε υψηλές ενέργειες. 

Είναι λογικό, να μην είναι πρακτικό να αυξάνεται πολύ η διαφορά δυναμικού μεταξύ των 

μεταλλικών πλακών λόγω των σπινθηρισμών που δημιουργούνται στο διάκενο. Έτσι για 

να επιταχυνθούν τα σωματίδια σε ακόμα πιο μεγάλες ενέργειες, χρησιμοποιείται ένας 

μεγάλος αριθμός μεταλλικών πλακών, με οπές στο κέντρο τους.   

Χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενο ρεύμα, οι πλάκες μπορούν να φορτιστούν αρνητικά 

και θετικά. Ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο λοιπόν, όπως είναι το πρωτόνιο, οδηγείται 

προς μία αρνητικά φορτισμένη πλάκα, περνώντας από την οπή της. Καθώς το πρωτόνιο 

διασχίζει την οπή, το δυναμικό της ίδιας πλάκας αναστρέφεται αποκτώντας θετική τιμή, 

δίνοντας έτσι μια επιπλέον ώθηση στο πρωτόνιο. Την ίδια στιγμή, η επόμενη πλάκα που 

βρίσκεται μπροστά από το πρωτόνιο, αποκτά αρνητικό φορτίο με αποτέλεσμα, έλκοντάς 

το, να το επιταχύνει.  Με τον τρόπο αυτό, κάθε διάκενο μεταξύ των πλακών, προμηθεύει 

στο πρωτόνιο ενέργεια όσο το δυναμικό των πλακών εναλλάσσεται, όποτε το πρωτόνιο 

διασχίζει μια οπή. Στους επιταχυντές υψηλής ενέργειας, η εναλλαγή του δυναμικού 

γίνεται μερικά δισεκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο (f=GHz). Τοποθετώντας πολλές 

πλάκες στη σειρά, δημιουργείται ένας γραμμικός επιταχυντής που μπορεί να επιταχύνει 

τα φορτισμένα σωματίδια σε ενέργειες GeV. 
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 Σχήμα 4.3. Απεικόνιση σύγκρουσης πρωτονίου σε σταθερό στόχο και σύγκρουσης πρωτονίου-αντιπρωτονίου  

 

Οι κυκλικοί επιταχυντές χρησιμοποιούν μαγνήτες για να κατευθύνουν τα φορτισμένα 

σωματίδια σε κυκλική τροχιά.  Με τον τρόπο αυτό, τα σωματίδια μπορούν να περνούν 

ξανά και ξανά από τις ίδιες πλάκες, αυξάνοντας την ενέργειά τους με κάθε τους 

περιστροφή. Καθώς όμως τα σωματίδια αποκτούν ενέργεια, είναι όλο και πιο δύσκολο 

να κρατηθούν στην ίδια κυκλική διαδρομή και για αυτό το λόγο, η δύναμη του 

μαγνητικού πεδίου πρέπει να αυξάνεται. Η ισχύς ενός κυκλικού επιταχυντή 

προσδιορίζεται από την περίμετρό του και τη δύναμη των μαγνητών του. Στο Tevatron 

τα πρωτόνια επιταχύνονται σε ενέργειες ενός ΤeV, εξού και το όνομα Tevatron. Με τον 

τρόπο αυτό τα πρωτόνια και αντιπρωτόνια αποκτούν μάζα 1000 φορές μεγαλύτερη από 

τη μάζα ηρεμίας τους (αρχή ισοδυναμίας μάζας-ενέργειας). Όταν τα πρωτόνια και τα 

αντιπρωτόνια φτάσουν την επιθυμητή ενέργεια των ΤeV, ο μαγνήτης του Tevatron 

αναγγάζει τις δέσμες των πρωτονίων και των αντιπροτωνίων να συγκρουστούν. Αυτό 

διαρκεί για περισσότερο από 30 ώρες, μέχρι που τελικά η δέσμη εξαϋλώνεται. 
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Κεφάλαιο 5 

 

5.1.0. Ανιχνευτικά συστήματα 

Οι ανιχνευτές σωματιδίων είναι τεράστιες «κάμερες» που παίρνουν περισσότερες από 

ένα εκατομμύριο «φωτογραφίες» από συγκρούσεις σωματιδίων το δευτερόλεπτο. 

Μπορούν να μετρούν τα σωματίδια, να ανιχνεύουν τις τροχιές τους, να μετρούν τις 

ενέργειές τους, να καταγράφουν το χρόνο πτήσης τους και να ξεχωρίζουν το ένα 

σωματίδιο από το άλλο. Μπορούν να είναι τόσο μικροί όσο ένα chip και τόσο μεγάλοι 

όσο ένα σπίτι.  

Στο Fermilab, δύο μεγάλοι ανιχνευτές που ονομάζονται CDF και DZero, οι οποίοι 

αποτελούνται από πολλά διαφορετικά ανιχνευτικά υποσυστήματα, είναι τοποθετημένοι 

στην πορεία της δέσμης των πρωτονίων και αντιπρωτονίων στο Tevatron. Η σύγκρουση 

των σωματιδίων λαμβάνει χώρα στα κέντρα αυτών των ανιχνευτών. Οι ανιχνευτές 

παρατηρούν τις συγκρούσεις, αναγνωρίζουν τα σωματίδια που παράγονται και 

καταγράφουν όλες τις πληροφορίες σε μετέπειτα ανάλυση. 

 

5.1.1. CDF (Collider Detector experiment at Fermilab) 

Το CDF  είναι ένας ανιχνευτής σωματιδίων 100 τόνων (~12m ύψος, με ~12Χ12 βάση, 

στο σημείο σύγκρουσης της δέσμης του πρωτονίου και αντιπρωτονίου), ο οποίος μελετά 

τα σωματίδια που παράγονται από τη σύγκρουση . Ισχυρές δέσμες (περίπου 1014 

μέχρι και 1015 σωματίδια η κάθε μια), πρωτονίων και αντιπροτωνίων, συναντώνται στη 

μέση του CDF κάθε 120 nsec. Τα πολύ ενεργητικά σωματίδια που παράγονται 

ακολουθούν την πορεία της δέσμης προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ μόνο μερικά 

σωματίδια ψηλής ενέργειας αποκλίνουν σε μεγάλες γωνίες (και τα μόνα που θα 

ανιχνευτούν από το CDF. 

2m

p p
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Σχήμα 5.1. Μέρη του CDF 

 

Από τις εκατομμύριες συγκρούσεις ανά δευτερόλεπτο, μόνο μερικές είναι «σκληρές» 

συγκρούσεις, αυτές δηλαδή που παράγουν ενεργητικά σωματίδια τα οποία αποκλίνουν 

σε μεγάλες γωνίες (πέραν των 1-2 μοιρων από τη δέσμη, κάποιες φορές και 90 μοίρες 

από αυτήν). 

Κάποιες φορές, παράγονται σωματίδια με μικρό χρόνο ζωής όπως είναι το  και το , 

ενώ άλλες φορές παράγονται jets σωματιδίων ή και άγνωστα σωματίδια. Όσον αφορά τα 

W ± 0Z
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άγνωστα σωματίδια, πρέπει να αποδειχτεί ότι μια τέτοια διάσπαση αποτελεί εξαίρεση και 

ότι δεν μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε γνωστή διεργασία (η γνωστή αυτή 

διεργασία είναι και το υπόβαθρο στο σήμα του νέου σωματιδίου). Για το λόγο αυτό, 

πρέπει να μετρείται το παρατηρούμενο σήμα του σωματιδίου αλλά και να αφαιρούνται 

από αυτό τα άλλα γνωστά γεγονότα. Βλέπουμε έτσι, ότι ο αριθμός των γεγονότων είναι 

πολύ πιο μικρός από αυτό που θα αναμέναμε αν δεν αφαιρούσαμε το υπόβαθρο.  

 

 

Εικόνα 5.2. Το εσωτερικό του CDF 
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5.1.2. Σωματίδια που παρατηρούνται στο CDF 

Τα σωματίδια που λαμβάνονται υπόψην, είναι αυτά που παράγονται σε τέτοια γωνία που 

να περνούν τελικά από τον ανιχνευτή. Μόνο τα σωματίδια που είναι φορτισμένα ή που 

αντιδρούν ισχυρά ή ηλεκτρομαγνητικά θα παρατηρηθούν. 

Τα σωματίδια που είναι ουδέτερα και δεν αντιδρούν με τον ανιχνευτή, θα δείξουν τελικά 

απώλεια εγκάρσιας ενέργειας (ΜΕΤ- Missing Energy Transverse). Παράδειγμα τέτοιων, 

μη αλληλεπιδρώντων σωματιδίων, είναι τα νετρίνο, όπως επίσης και πιθανώς νέα 

σωματίδια με παρόμοια χαρακτηριστικά. Η διατήτηση της ορμής λέει ότι αν έχουμε 

σωματίδια με κάθετη ορμή 40 GeV τα οποία κατευθύνονται προς τα αριστερά υπό γωνία 

90 μοιρών, τότε πρέπει να υπάρχει συνιλικά 40 GeV ορμής (από ένα και πλέον 

σωματίδια) που να κινούνται προς τα δεξιά. Αν δε δούμε ενεργητικά σωματίδια στα 

δεξιά, αυτό πάει να πει ότι τα σωματίδια (ή το σωματίδιο) που μεταφέρουν αυτό το ποσό 

ενέργειας προς τα δεξιά, δεν ανιχνεύεται- όπως γίνεται με ένα νετρίνο. 

Για να μετρηθούν τα χαρακτηριστικά των σωματιδίων που ανιχνεύονται, 

χρησιμοποιούνται πολλά ανιχνευτικά συστήματα. Αν ένα σωματίδιο παράγεται από τη 

σύγκρουση σε μία μεγάλη γωνία, 40-90 μοίρες από την πορεία της δέσμης, τότε θα 

συναντήσει τα πιο κάτω ανιχνευτικά συστήματα (με τη σειρά που περιγράφονται πιο 

κάτω): 

 

• SVX (SILICON VERTEX TRACKER) 

Αυτό το ανιχνευτικό σύστημα μπορεί να ανιχνέψει μόνο φορτισμένα σωματίδια. Είναι 

από τις πιο ακριβείς  κατασκευές στο να μετρούν τη θέση των φορτισμένων σωματιδίων 

(με ακρίβεια 10-6 ).  Έξι στρώματα από SVX, καθορίζουν με ακρίβεια όλες τις τροχιές 

των σωματιδίων και μπορούν να δώσουν τις τροχιές που δεν καταλήγουν στο σημείο της 

σύγκρουσης. Τέτοιες τροχιές μπορούν να προέρχονται από τη διάσπαση του Β ή του D 

μεσονίου. 

!
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• COT (Central Outer Tracker) 

Μετρά με μεγάλη ακρίβεια τη θέση της φορτισμένης τροχιάς και βασιζόμενο στην 

περίκαμψή της, μπορεί να μετρήσει επίσης και την ορμή του σωματιδίου που τη 

δημιούργησε. 

•       Ηλεκτρομαγνητικό (ΗΜ) Καλορίμετρο 

Αποτελείται από μεγάλα στρώματα μολύβδου με σπινθηριστές και μετρά τον ιονισμό 

που προκαλείται από τροχιές στους ΗM καταιγισμούς. Tο ολικό ποσό του φωτός που 

παρατηρείται, σχετίζεται γραμμικά με τη ενέργεια του ηλεκτρονίου ή του φωτονίου και 

με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μετρήσουμε την ενέργειά τους. 

• Αδρονικό Καλορίμετρο 

Αποτελείται από πλάκες σιδήρου με σπινθηριστές στα ενδιάμεσα. Όλοι σχεδόν οι ΗΜ 

καταιγισμοί σωματιδίων θα έχουν τελειώσει πρωτού συναντήσουν το αδρονικό 

καλορίμετρο. Το μεγαλύτερο ποσό της ενέργειας των αδρονίων, όπως είναι τα 

φορτισμένα πιόνια, τα καόνια και τα πρωτόνια, θα μείνει στο αδρονικό καλορίμετρο, ενώ 

10-30% της ενέργειας θα παραμείνει στο ηλεκτρομαγνητικό καλορίμετρο.  
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Καλορίμετρο 

Ηλεκτρομαγνητικοί καταιγισμοί σωματιδίων:  

• Ηλεκτρόνια και φωτόνια 

• Σχετικά σύντομοι 

Αδρονικοί καταιγισμοί σωματιδίων: 

• Όλα τα αδρόνια 

• Σχετικά μεγάλοι 

Εικόνα 5.3. Το καλορίμετρο (Αδρονικό και ΗΜ) 

 

• IRON ABSORBER  

Βρίσκεται πίσω από τα καλορίμετρα και χρησιμεύει στην απορρόφηση όλων των 

αδρονικών καταιγισμών. 

• Θάλαμοι μιονίων 

Αν ένα σωματίδιο φτάσει μέχρι των ανιχνευτή μιονίων, είναι σχεδόν αδύνατον να είναι 

αδρόνιο (παρόλο που υπάρχει μια πιθανότητα 0.0001) και για αυτό το λόγο το πιο 

πιθανόν είναι το σωματίδιο αυτό να είναι μιόνιο (ειδικά αν η κλίση της τροχιάς του 

συμπίπτει με την ορμή που μετρήθηκε στον COT ανιχνευτή). 

!
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Στην κατεύθυνση της δέσμης υπάρχουν λίγοι ή και κανένας ανιχνευτής. Ο λόγος είναι ότι 

τα ενεργητικά σωματίδια που παράγονται κατά μήκος της δέσμης από τις συγκρούσεις, 

θα κατέστρεφαν οποιονδήποτε ανιχνευτή χτυπούσαν. 

Έτσι η κάλυψη των ανιχνευτών, ξεκινά 1-2 μοίρες από τη δέσμη και καλύπτει ένα 

μεγάλο εύρος γωνιών.  Η κάλυψη από 30 μέχρι και 90 μοίρες (η κεντρική δηλαδή 

περιοχή), είναι αυτή που περιγράφεται πιο πάνω και είναι η πιο πλήρης. Από 10 μέχρι 

και 30 μοίρες, υπάρχει λιγότερη ανιχνευτική κάλυψη (φαίνεται η τροχιά αλλά δε γίνεται 

καλή μέτρηση της ορμής), ενώ επαρκής κάλυψη με καλορίμετρα και κάλυψη για μιόνια 

υπάρχει μόνο κάτω από 20 μοίρες. 

 

 

 

Εικόνα 5.4. Καλορίμετρα και θάλαμος μιονίων. Παρουσιάζεται το σημείο ανίχνευσης των φωτονίων,  
ηλεκτρονίων, μιονίων, μεσονίων και αδρονίων 
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5.1.3.Ανιχνευτές μιονίων 

Στο CDF υπάρχουν συστήματα ανίχνευσης λεπτονίων και αδρονίων και χωρίς την 

αναγνώριση των μιονίων που παράγονται κατά τη διάσπαση του Upsilon, η ανάλυσή μας 

δε θα ήταν δυνατή. Ακολουθεί μία περιληπτική περιγραφή των συστημάτων ανίχνευσης 

μιονίων που χρησιμοποιούνται στο CDF. 

Τα τέσσερα συστήματα αυτής της ανίχνευσης είναι: 

1. Ο Κεντρικός Ανιχνευτής Μιονίων (Central Muon- CMU) 

Ο ανιχνευτής αυτός καλύπτει την ψευδοωκύτητα στην περιοχή και μπορεί να 

ανιχνεύσει μιόνια με . Βρίσκεται σε ακτινική απόσταση 3.5 περίπου 

μέτρων από τον άξονα της δέσμης πίσω από το ηλεκτρομαγνητικό και αδρονικό 

καλορίμετρο. Τα τελευταία, ανιστοιχούν σε 5.5 μήκη αλληλεπίδρασης στην κάθετη 

γωνία πρόσπτωσης. 

2. Το Αναβαθμισμένο Κεντρικό σύστημα Μιονίων (CMP) 

Καλύπτει περίπου την ίδια περιοχή ψευδοωκύτητας όπως και το σύστημα CMU, αλλά 

είναι ακτινικά τοποθετημένο πιο μακριά (πίσω από το CMU), μετά από ένα τοίχο 

σιδήρου πάχους περίπου 30cm (3.3 μήκη αλληλεπίδρασης). Αυτό επιτρέπει την 

ανίχνευση των μιονίων με μικρότερο υπόβαθρο (πραγματικά μιόνια). Το μειονέκτημα 

του είναι ότι τα μιόνια θα πρέπει να έχουν  πάνω από  για να φτάσουν στο 

συγκεκριμένο ανιχνευτή. Το σύστημα των δύο αυτών ανιχνευτών ονομάζεται CMUP.  

3. Το Κεντρικό σύστημα Εκτεταμένης κάλυψης Μιονίων (CMX)  

Καλύπτει περιοχές ψευδοωκύτητας 0.6<|n|<1. 

4. Ο Ενδιάμεσος Ανιχνευτής Μιονίων (IMU) 

Επιτρέπει την ανίχνευση μιονίων σε ψηλές περιοχές ψευδοωκύτητας (1≤|n|≤1.5). 

0.63n <

1 /Tp GeV c>

TP 3GeV c»
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Μια μονάδα του ανιχνευτή CMU φαίνεται στο σχήμα 5.1.3. Η μονάδα εκτείνεται σε 

12.6° σε αζιμουθιακή γωνία φ και αποτελείται από 3 υπομονάδες που καλύπτουν 4.2° η 

κάθε μια.  

Κάθε υπομονάδα CMU αποτελείται από τέσσερεις πύργους, ο καθένας με 4 στρώματα 

ορθογώνιων θαλάμων όπως στο σχήμα 5.1.4.  Ένα αισθητήριο σύρμα παράλληλο προς 

τον άξονα της δέσμης βρίσκεται στο κέντρο του θαλάμου. Η r-φ θέση του αισθητήριου 

σύρματος έχει μια μετατόπιση 2mm για εναλλασόμενα στρώματα. Δηλαδή τα 

αισθητήρια σύρματα του 2ου και 4ου θαλάμου είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ούτως 

ώστε να βρίσκονται στην ίδια ακτινική ευθεία από το κέντρο του ανιχνευτή. Τα άλλα δύο 

αισθήτηρια σύρματα είναι τοποθετημένα ώστε να δείχνουν από ποια πλευρά της 

ακτινικής ευθείας πέρασε το μιόνιο.  
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Σχήμα 5.5. Σε αυτό το σχήμα απεικονίζεται η μονάδα CMU με την αντίστοιχη μονάδα του κεντρικού 

αδρονικού καλορίμετρου, ως προς την αζιμουθιακή γωνία φ (αριστερό σχήμα) και ως προς την πολική γωνιά 

θ (δεξύ σχήμα). 

 

Όπως φαίνεται και από το σχήμα 5.6. οι ποσότητες t2 και t4 αντιπροσωπεύουν τους 

χρόνους που χρειάζονται να κινηθούν τα ηλεκτρόνια για να φθάσουν στο αισθητήριο 

σύρμα ενώ η διαφορά τους, |t4-t2|, προσδιορίζει την γωνία μεταξύ του υποψήφιου μιονίου 

και της ακτινικής γραμμής. Αυτό δίνει ένα χονδρικό υπολογισμό της εγκάρσιας ορμής 

του μιονίου μέσω της σχέσης: 

 

Όπου: 

α: η γωνία μεταξύ της τροχιάς του μιονίου και της ακτινικής διεύθυνσης,  
e: το φορτίο του μιονίου,  
Β: η ένταση του μαγνητικού πεδίου,  
L:  ακτίνα του σωληνοειδούς μαγνήτη και  
D:  ακτίνα του πιο εσωτερικού αισθητηρίου σύρματος των θαλάμων μιονίων.  

 

 

 

 

 

a » sina = eL2B
2DpT
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Σχήμα 5.6.Υπομονάδα του κεντρικού ανιχνευτή μιονίων CMU στην οποία φαίνονται οι 4 πύργοι ο καθένας 

με 4 θάλαμους μιονίων. 

 

Η σχέση μεταξύ των χρόνων κίνησης και της εγκάρσιας ορμής των μιονίων επιτρέπει τον 

σχεδιασμό και εφαρμογή ενός στάδιου σκανδαλισμού. Το ύψος του παλμού στα δύο 

άκρα του αισθητήριου σύρματος καταγράφεται, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο τον 

προσδιορισμό της θέσης της τροχιάς του σωματιδίου ως προς τον z άξονα 

χρησιμοποιώντας διαίρεση φορτίου.  

Τα ανιχνευτικά συστήματα των μιονίων βρίσκονται πίσω από μεγάλες ποσότητες 

παθητικού υλικού (όπου σταματούν τα περισσότερα σωματίδια εκτός από τα μιόνια), με 

αποτέλεσμα η καθαρότητα του σήματος αυτών των ανιχνευτών να είναι πάρα πολύ 

ψηλή. Οι ανιχνευτές μιονίων είναι απλοί θάλαμοι ιονισμού ανίχνευσης τροχιών που 

καταγράφουν το κτύπημα κάθε σωματιδίου. Τα κτυπήματα που καταγράφονται στο 

θάλαμο μιονίων μπορούν μετά να ταυτιστούν με τροχιές που ανακατασκευάζονται στο 

COT. Στην περίπτωση που ταιριάξει ένα τμήμα τροχιάς μιονίων (αποτελείται από 

τέσσερα κτυπήματα σε διαδοχικούς θαλάμους), σχηματίζεται ένα μιόνιο.  
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Παρόλα αυτά, η αναγνώριση μιονίων στο CDF, μειονεκτεί στο γεγονός ότι υπάρχει ένα 

σχετικά μεγάλο υπόβαθρο, το οποίο μιμείται αληθινά μιόνια (κυρίως στον CMU). Αυτό 

το υπόβαθρο μπορεί να προέρχεται όπως έχει ήδη αναφερθεί, από ενεργητικά αδρόνια 

που καταφέρνουν να διαπεράσουν το αδρονικό καλορίμετρο, από διασπάσεις εν πτήσει 

καονίων ή πιονίων που δίνουν πραγματικά μιόνια με πολύ μεγάλη παράμετρο 

πρόσκρουσης ή και από διασπάσεις Β και Δ μεσονίων. 

 

5.1.4. Τι καταγράφεται 

Μόνο μερικές από τις εκατομμύρια συγκρούσεις το δευτερόλεπτο  δίνουν ενεργητικά 

σωματίδια σε μεγάλες γωνίες που να μπορούν να καταγραφούν από τους ανιχνευτές. 

Όλοι οι ανιχνευτές είναι κατασκευασμένοι έτσι που να καταγράφουν ηλεκτρονικές 

πληροφορίες.  Υπάρχουν περισσότερα από 500.000 τέτοια κανάλια πληροφορίας. Ένα 

μικρό δείγμα από αυτά τα κανάλια προμηθεύει πολύ γρήγορα (σε μsec) μια εισαγωγική 

πληροφορία για το τι γίνεται στη σύγκρουση και επιτρέπει να καθοριστεί αν η 

συγκεκριμένη σύγκρουση είναι ενδιαφέρουσα ή όχι (triggering ή σκανδαλισμός) ούτως 

ώστε να καταγραφούν όλες οι πληροφορίες από το αποδεκτό αυτό γεγονός. Από τις 

εκατομμύρια συγκρούσεις το δευτερόλεπτο, μόνο 50 γεγονότα περίπου καταγράφονται. 

 

Σχήμα 5.7. Θάλαμος με ευαίσθητα ηλεκτρονικά καλώδια 

Όλες οι πληροφορίες γεγονότων από τα 500.000 κανάλια, ψηφιοποιούνται και αυτές που 

έχουν μηδαμινή σημασία, απορρίπτονται. Έτσι χονδρικά μόνο 100.000 πληροφορίες 
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καταγράφονται για κάθε επιλεγμένο γεγονός (κάποια γεγονότα έχουν 10 με 20 σωματίδια 

στον ανιχνευτή ενώ άλλα 50 ίσως ακόμα και 100 και πλέον σωματίδια).   

5.1.5. Επαναδόμηση γεγονότων 

Είναι η διαδικασία «μετάφρασης» των ηλεκτρονικών σημάτων που παρήχθηκαν στον 

ανιχνευτή για τον καθορισμό των σωματιδιίων που πέρασαν μέσω του ανιχνευτή, της 

ορμής τους, των κατευθύνσεών τους και της αρχικής κορυφής του γεγονότος. Έτσι οι 

αρχικές φυσικές διαδικασίες που έλαβαν μέρος στο σημείο σύγκρουσης του επιταχυντή 

σωματιδίων, μπορούν να καθοριστούν.   

 

Εικόνα 5.8. Μαγνητικό πεδίο, Β= 1.4 Τ. Δύναμη σε φορτίο q που ταξιδεύει με ταχύτητα v σε ηλεκτρικό πεδίο 

E και μαγνητικό πεδίο B: . Ψάχνοντας για κυκλικές δείγματα κτυπημάτων στα σύρματα 

του ανιχνευτή, μετράται η ακτίνα R της τροχιάς κάθε σωματιδίου. Η πιο πάνω εξίσωση με αυτό τον τρόπο 

μας δίνει:  

( )F q E v B= + ´
!" !" " !"

( ) 0.3 ( )TP GeV B R m= ´ ´
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5.1.6.Ανάλυση γεγονότων 

Αφού πρώτα συλλεχθεί ένα δείγμα από συγκεκριμένο τύπο γεγονότος, χρειάζεται να 

απαντηθούν κάποια ερωτήματα: 

1. Ποια είναι η αποδοτικότητα του ανιχνευτή και του σκανδαλιστή 

2. Ποιο είναι το φυσικό υπόβαθρο και το υπόβαθρο του ανιχνευτή στη διαδικασία 

που μελετάται 

3. Ποια είναι τα αποτελέσματα που αποκομούνται από τα γεγονότα που 

εξασφαλίστηκαν 

 

1. Είναι πιθανόν, γεγονότα να χαθούν εξαιτίας της μη ικανοποιητικής απόδοσης του 

σκανδαλιστή, της αναδόμησης του γεγονότος, των κριτηρίων επιλογής ή εξαιτίας 

σύγχισης (π.χ. λόγω επικάλυψης τροχιών).  Ο σκανδαλιστής, ο οποίος επιτρέπει την 

καταγραφή μόνο 50 περίπου γεγονότων από τις εκατομμύρια συγκρούσεις το 

δευτερόλεπτο, μπορεί να χάσει ένα μικρό κλάσμα από γεγονότα, κυρίως με κάποιες 

συγκεκριμένες ιδιότητες.  Κάποια γεγονότα είναι δυνατόν να μην αναδομηθούν σωστά. 

Για να γίνει σωστή μελέτη της διεργασίας, αποφασίζονται κριτήρια επιλογής (cuts), 

ούτως ώστε μόνο τα καλύτερα γεγονότα να χρησιμοποιηθούν για τελική ανάλυση.  

Κάποια σήματα γεγονότων μπορούν να χαθούν λόγω τροχιών που επικαλύπτονται από 

άλλες τροχιές στο ίδιο γεγονός και έτσι προκαλείται σύγχιση. Για τους λόγους αυτούς, 

πρέπει να καθοριστεί η αποδοτικότητα του ανιχνευτή και του σκανδαλιστή με σκοπό να 

εξασφαλιστεί ένα σωστό αποτέλεσμα.  

 

2. Για κάθε διεργασία που μελετάται, υπάρχουν άλλες διεργασίες που μπορούν είτε 

να μας δώσουν γεγονότα όμοια ή και πανομοιότυπα σε αυτά που επιθυμούμε να 

μελετήσουμε. Κάποια μπορεί να οφείλονται σε λάθος μετρήσεις λόγω θορύβου ή 

ηλεκτρονικών σφαλμάτων. Κάποια είναι σωστά επαναδομημένα γεγονότα που έρχονται 

από άλλες διεργασίες που μιμούνται τις διεργασίες που μελετούμε. Τέλος, άλλα είναι 
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γεγονότα που αφήνουν σωστά την υπογραφή τους, αλλά που προέρχονται από άλλες 

διεργασίες.  Όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν. Αν ψάχνουμε για μια καινούρια φυσική 

διεργασία, τότε πρέπει να δείξουμε ότι ο αριθμός και οι ιδιότητες των γεγονότων που 

παρατηρήθηκαν, δεν πρέπει να αποτελούν μέρος μιας παλιάς διεργασίας. 

 

3. Μόλις γίνει μια μέτρηση, πρέπει να δοθούν τόσο οι τιμές της όσο και οι 

συστηματικές και στατιστικές αβεβαιότητες της.  
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Κεφάλαιο 6 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο είναι συνοψισμένη η διαδικασία που ακολουθήσαμε για να 

βρούμε την πόλωση του σωματιδίου Upsilon 

 

6.1.0.Θεωρητικά μοντέλα παραγωγής Bottomonium 

 

Οι πιο κάτω μετρήσεις είχαν ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών 

παραγωγής βαρέων κουάρκ και τις επιπτώσεις της μη διαταρακτικής  κβαντικής 

χρωμοδυναμικής (QCD) στη σύζευξη ζεύγους βαρέων κουάρκ ( ) και αντικουάρκ ( ) 

σε μία κατάσταση quarkonium . Οι λεπτονικές διασπάσεις των καταστάσεων 

κουαρκονίων, παρέχουν πολύ καθαρά σήματα για τις μετρήσεις της ενεργούς διατομής 

και δίνουν στοιχεία κρίσημα για την κατανόηση του μηχανισμού παραγωγής και των 

επιδράσεων της QCD στην πόλωση, τα οποία μπορούν να μετρηθούν από την κατανομή 

της γωνίας διάσπασης των λεπτονίων.  

Η παραγωγή και η πόλωση των καταστάσεων charmonium ( ), έχουν γνωστοποιηθεί 

νωρίτερα από τη συνεργασία του CDF, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το RUN II. Από 

αυτές τις δημοσιεύσεις, βλέπουμε ότι η μη σχετικιστική QCD (Non Relativistic QCD-

NRQCD), και άλλα προσωρινά μοντέλα, εξηγούν επιτυχώς τις ενεργείς διατομές της 

παραγωγής των και , που έχουν μετρηθεί στο Tevatron, αλλά αποτυγχάνουν 

στο να εξηγήσουν τη συμπεριφορά της πόλωσης (βλ. εικόνα 6.1.).  

q q

qq

cc

/J y (2 )Sy
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Εικόνα 6.1.  Παράμετρος πόλωσης α συναρτήσει της εγκάρσιας ορμής για το  

 

Εικόνα 6.1.β  Παράμετρος πόλωσης α συναρτήσει της εγκάρσιας ορμής για το  

 

(2 )Sy

/J y
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Αυτή η ανάλυση μελετά τρεις καταστάσεις bottomonium, , [n=1, 2, 3], για να 

διερευνηθεί περισσότερο το πρόβλημα με τις θεωρητικές περιγραφές παραγωγής βαριών 

καταστάσεων quarkonium. Η NRQCD, προβλέπει σταθερή αύξηση της εγκάρσιας 

πόλωσης αυτών των καταστάσεων για περιοχές μεγάλης εγκάρσιας ορμής, 

. Οι προβλέψεις έχουν γίνει με την υπόθεση . Κάποιοι 

υπέρμαχοι της NRQCD, ισχυρίζονται ότι το αποτέλεσμα της πόλωσης του , που 

έχει δημοσιευτεί από το CDF χρησιμοποιώντας δεδομένα από το RUN I, τα οποία είχαν 

ολοκληρωθεί σε και τα οποία δεν ήταν πολωμένα, είναι συμβατά με 

το θεωρητικό τους μοντέλο. Η βελτίωση στη δική μας ανάλυση σε σχέση με την 

ανάλυση του RUN I, οφείλεται στις μεγαλύτερες στατιστικές και δεδομένα που έχουμε 

στη διάθεσή μας. Έχοντας λοιπόν, δέκα σχεδόν φορές, περισσότερα υποψήφια γεγονότα, 

αυτή η ανάλυση παρέχει τις μετρήσεις της πόλωσης και για τις τρεις καταστάσεις του 

Upsilon, ως συνάρτηση της εγκάρσιας ορμής των καταστάσεων bottomonium.  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα6.2.Παράμετρος πόλωσης α, συναρτήσει του  για , ,  

 

( )Y nS

10 /TP GeV c> 2.0s TeV=

(1 )Y S

8 20 /TP GeV c< <

Tp (1 )Y S (2 )Y S (3 )Y S
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Εικόνα 6.3. Αποτελέσματα πόλωσης για το , από τη συνεργασία CDF, χρησιμοποιώντας δεδομένα 
από το RUN I. Η συνεχής γραμμή είνα το fit του εγκάρσιου (διακεκομένη γραμμή) και οριζόντιου (γραμμή με 
τελείες) πολωμένου template του Monte Carlo στα data (points) για  και για 

. Τα templates του Monte Carlo, κανονικοποιούνται με τον ολικό αριθμό των 
γεγονότων των data. 

 

6.1.Σκανδαλιστής 

Το CDF χρησιμοποιεί ένα σύστημα σκανδάλης που χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Στο 

επίπεδο 1 (Level 1, L1), δεδομένα είτε απορρίπτονται (βάσει κριτηρίων), είτε 

αντιγράφονται στο L2. Τα γεγονότα που περνούν τα κριτήρια επιλογής των L1 και L2, 

στέλνονται στο σκανδαλιστή L3, μία ομάδα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που 

τρέχουν κώδικες γρήγορης επαναδόμησης.  

Για αυτή τη μελέτη, επιλέγουμε γεγονότα με δύο υποψήφια μιόνια που αναγνωρίστηκαν 

από τους σκανδαλιστές L1 και L2. Η σκανδάλη L1, χρησιμοποιεί τροχιές με 

 που βρέθηκαν από ένα γρήγορο επεξεργαστή τροχιών (XFT). Ο XFT, 

εξετάζει τα κτυπήματα του COT (Central Outer Tracker) και παρέχει πληροφορίες . 

Ο XFT, βρίσκει ίχνη με  , μέσα σε  στο αζιμουθιακό επίπεδο. Το L2 

(1 )Y S

0.4y <
8 20 /Tp GeV c< <

1.5 /Tp GeV c³

r j-

1.5 /Tp GeV c³ 1.5o
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απαιτεί χτυπήματα στο CMUP με  , ενώ το L3 απαιτεί ζεύγος μιονίων 

CMUP με μάζα αδρανείας μεγαλύτερη από  και , όπου είναι η 

συντεταγμένη του ίχνους του μιονίου στο σημείο που είναι πιο κοντά στη γραμμή της 

δέσμης στο πλάνο .  

Έπειτα, αναζητώνται γεγονότα με δύο υποψήφια μιόνια. Πρέπει να έχουν αντίθετα 

φορτία και κάθε ένα, πρέπει να αναγνωριστεί και από το σύστημα CMU και από το 

στύστημα CMP και να έχει  και για να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του L3. Απαιτούμε επίσης, η απόσταση  μεταξύ των 

υποψήφιων μιονίων (απόσταση στον άξονα z, της δέσμης) να είναι μικρότερη από 1.5 

cm. Η εικόνα 6.4., δείχνει την κατανομή  των δύο υποψήφιων μιονίων.  

 

 

Εικόνα 6.4. Κατανομή  

 

3 /Tp GeV c³

25 /GeV c 0 5z cmd £ 0z

z

r j-

0.7n £ 3.0 /Tp GeV c³ ( ) 20r CMU cmjD <

0z

zD

zD
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6.2.Παράμετρος πρόσκρουσης 
 
 
Η παράμετρος πρόσκρουσης, , είναι η μικρότερη απόσταση της τροχιάς από την κύρια 

κορυφή, στο επίπεδο r-φ. Κάθε μιόνιο που ανιχνεύεται, μπορεί να προέρχεται από b 

κουάρκ, από c κουάρκ, να είναι απευθείας μιόνιο (prompt muon, δηλαδή να προέρχεται 

απευθείας από το σημείο σκέδασης ) ή ακόμα και να προέρχεται από συνδιασμό των 

προηγούμενων περιπτώσεων. Βάσει της παραμέτρου πρόσκρουσης, διαχωρίζεται ο 

τρόπος παραγωγής των μιονίων. 

Η παράμετρος πρόσκρουσης των μιονίων είναι ανάλογη του χρόνου ζωής των 

σωματιδίων από τα οποία προκύπτουν.   

 

 

 
 

Σχήμα 6.5. Σχηματική απεικόνιση της παραμέτρου πρόσκρουσης 

 

Η παράμετρος πρόσκρουσης είναι εξορισμού θετικό μέγεθος. Ένα σωματίδιο που 

προέρχεται απευθείας από το σημείο της σύγκρουσης έχει μηδέν παράμετρο 

πρόσκρουσης (στην πραγματικότητα εξαιτίας της διακριτικής ικανότητας των 

ανιχνευτικών συστημάτων η παράμετρος πρόσκρουσης και για σωματίδια με μηδενικό 

χρόνο ζωής παρουσιάζει γκαουσιανή κατανομή με κέντρο  το μηδέν). Όπως γίνεται 

φανερό, μόνο για ένα σωματίδιο το οποίο προέρχεται από δευτερογενή κορυφή 

διάσπασης ενός σωματίδιου που έχει διανύσει κάποια μετρήσιμη απόσταση από το 

σημείο της πρωτογενούς κορυφής, μπορεί να έχει φυσικό νόημα η παράμετρος 

πρόσκρουσης.  Η σχέση που δίνει το μέγεθος αυτό είναι: 

 

                                                   (1) 

 

0d

p p

0 s in( )d cbg t d=
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όπου   είναι ο παράγοντας Lorentz, τ ο χρόνος ζωής του σωματιδίου που διασπάται 

και  η γωνία διάσπασης. Η γωνία διάσπασης ορίζεται ως η γωνία μεταξύ της 

διεύθυνσης, ως προς το σύστημα του εργαστηρίου, του σωματιδίου που διασπάται και 

της διεύθυνσης του σωματιδίου που εκπέμπεται ως προς το σύστημα ηρεμίας του 

σωματιδίου που διασπάται. 

Οι παράμετροι σύγκρουσης των δύο μιονίων, συμβολίζονται με  και (ο τρόπος 

επιλογής του αριθμού του μιονίου, δηλαδή πιο θα είναι το 1 και πιο το 2, είναι τυχαίος). 

Ο ανιχνευτής, καταγράφει γεγονότα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και γεγονότα 

μιονίων της κοσμικής ακτινοβολίας. Τα τελευταία, διαπερνούν συνεχώς τα στρώματα 

του ανιχνευτή και συνήθως εισέρχονται με μεγάλη ορμή μέσα σε αυτόν, ενώ τα 

περισσότερα εξέρχονται χωρίς μεγάλη αλλαγή στην ορμή τους. Αυτά τα μιόνια πρέπει να 

απορριφθούν για να μην οδηγήσουν σε λάθος συμπερέσματα σε σχέση με την προέλευσή 

τους. Αφού τα δύο χτυπήματα που θα δεχτεί ο ανιχνευτής, προέρχονται στην 

πραγματικότητα από το ίδιο σωματίδιο, οι δύο τροχιές που θα καταγραφούν θα έχουν και 

τις ίδιες παραμέτρους πρόσκρουσης. Έτσι, τα δεδομένα που αντιστοιχούν στα μιόνια της 

κοσμικής ακτινοβολίας θα βρίσκονται πάνω στη διαγώνιο της κατανομής  με  και 

έτσι θα είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Τα δύο τμήματα της τροχιάς των μιονίων, 

χαρακτηρίζονται από αντίθετο φορτίο, δηλαδή  και η γωνία μεταξύ τους είναι 

περίπου , συγκεκριμένα απαιτούμε   (αντίθετο 

φορτίο σημαίνει ότι η παράμετρος πρόσκρουσης ορίζεται για το κάθε τμήμα της τροχιάς 

σε δύο διαφορετικά ημικύκλια του ανιχνευτή).  

Για να αφαιρεθεί η συνεισφορά από κοσμικά μιόνια, θέλουμε την αζιμουθιακή γωνία 

μεταξύ των δύο μιονίων . Αυτό το κριτήριο, έχει αμελητέα 

επίπτωση στο σήμα του Upsilon, όπως επιβεβαιώνεται και στο Monte Carlo. Η εικόνα 

6.6. δείχνει την κατανομή της παραμέτρου πρόσκρουσης για τα δύο μιόνια, πριν και μετά 

την εφαρμογή κριτηρίων για το .  

 

bg

d

1d 2d

1d 2d

1 2 1q q = -

0180 1 2 3 .135j j jD = - > 2p»

( , ) 3.135j µ µ+ -D £

jD
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Εικόνα 6.6. Δυσδιάστατη κατανομή παραμέτρου πρόσκρουσης των δύο μιονίων πριν (a) και μετά (b) την 

αφαίρεση των κοσμικών μιονίων. Η διαγώνιος οφείλεται σε αυτά τα κοσμικά μιόνια και αφαιρείται με την 

εφαρμογή των κριτηρίων . 

 

Τα δύο μιόνια θεωρούνται υποψήφια για bottomonium αν η αμετάβλητή τους μάζα είναι 

μεταξύ  και η εγκάρσια ορμή τους διακυμαίνεται στο 

, όπου , είναι η ενέργεια (ορμή παράλληλη στον άξονα της 

δέσμης) του συστήματος των δύο μιονίων. Η εικόνα 6.7. δείχνει την κατανομή της 

ωκύτητας για υποψήφια Upsilon πριν και μετά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής για 

 και . 

 

 

 

 

 

 

jD
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            (a)                (b) 

 

Εικόνα 6.7.Κατανομή ωκύτητας y, για υποψήφια Y, πριν (a) και μετά (b) την εφαρμογή των κριτηρίων 

επιλογής για  και για . 

Η εικόνα 6.8. δείχνει την κατανομή της αμετάβλητης μάζας (invariant mass) των 

υποψήφιων Υ, στα δεδομένα, μετά από την εφαρμογή όλων των κριτηρίων επιλογής. Η 

προσαρμογή (fit), έγινε χρησιμοποιώντας μια διπλή (μονή) Γκαουσιανή για το σήμα 

 και ένα πενταβάθμιο πολυόνυμο για το σχήμα του background. 

Κάνουμε ταυτόχρονα το fit των τριών καταστάσεων χρησιμοποιώντας μία μέθοδο « 

binned maximum likelihood fit» (Σημ. Για το fit, έχει ήδη δοθεί πιο λεπτομερής ανάλυση 

στο υποκεφάλαιο 6.4.). 

Η ποιότητα του fit έχει ποσοτητοποιηθεί από μία τιμή  από ένα  fitter (δίνεται πιο 

λεπτομερής ανάλυση αργότερα). Η περιοχή σήματος είναι μεταξύ  της κορυφής 

 της προσαρμοσμένης μάζας, όπου το  είναι το εύρος που εξασφαλίστηκε από το 

fit. Το υπόβαθρο κάτω από την κορυφή του σήματος, αντιπροσωπεύεται από δύο 

περιοχές sideband,  και και για τις τρεις 

καταστάσεις.  

zD jD

(1 )[ (2 ), (3 )]S Y S Y SU

2c 2c

3sU±

UM sU

(1 )(8.9 3 ,8.9)SsU- (1 )(10.8,10.8 3 )SsU+
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Εικόνα 6.8. Κατανομή μάζας ηρεμίας για τα υποψήφια Υ. Η διακεκομένη καμπύλη είναι ένα fit στα 

δεδομένα, χρησιμοποιώντας μια διπλή (μονή) Γκαουσιανή για το , συν ένα 

υπόβαθρό πενταβάθμιου πολυονύμου.  

 

6.3.Προσομοίωση 

Για κάθε κατάσταση bottomonium, 

, τα δείγματα Monte Carlo 

(MC), δημιουργώνταν σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα, δείγματα δύο διαφορετικών 

καταστάσεων πόλωσης, α=1 ή α=-1 (ονομαστικά, πλήρως εγκάρσια (Τ, Τransverse) ή 

πλήρως οριζόντια (L, Longitudinal), δημιουργώνταν με επίπεδη κατανομή εγκάρσιας 

ορμής, , επίπεδη κατανομή ωκύτητας,  και επίπεδη 

κατανομή αζιμουθιακής γωνίας, . Αυτά τα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν 

για να παράξουν κατανομές (templates) για μετρήσεις πόλωσης. Ο αριθμός των 

παραγόμενων γεγονότων (149,677,210 γεγονότα για Y(1S), 6983,991 γεγονότα για 

(1 )[ (2 ), (3 )]Y S Y S Y S

[ 553( 1 )),100553( (2 )), 200553( (3 ))]CDFCODE Y S Y S Y S=

(0 30 / )T Tp p GeV c£ £ ( 0.7)y y £

(0 360 )oj j£ £
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Y(2S) και 2,992,575 γεγονότα για Y(3S)), ήταν πανομοιότυπος για τα δείγματα Τ και L 

λόγω του ότι τα templates έπρεπε να υπολογίσουν αποτελέσματα αποδοτικότητας 

(efficiency) και επιδεκτικότητας (acceptance). Έπειτα, ένα δείγμα με επίπεδη κατανομή 

, στο ίδιο εύρος που αναφέρθηκε στο πρώτο βήμα, αλλά με μετρούμενη πόλωση, 

είχε δημιουργηθεί για κάθε κατάσταση για να υπολογιστεί η επιδεκτικότητα για τη 

μέτρηση της ενεργούς διατομής.  

Η κατανομή της αμετάβλητης μάζας των τριών καταστάσεων bottomonium από την 

προσομοίωση, φαίνονται στις εικόνες 6.9. Πετύχαμε να έχουμε  

και  ,  και , 

 και . Η ανάλυση της  που 

αναμενόταν από την προσομοίωση, είναι πολύ καλή για όλες τις καταστάσεις και 

φαίνεται ξεχωριστά για κάθε κατάσταση στις εικόνες 6.10.  Η διαφορά μεταξύ της 

επαναδομημένης τιμής και της παραγόμενης τιμής των , έχουν 

αναπαρασταθεί γραφικά και για τα δύο δείγματα (T και L). Βάσει των μελετών αυτών 

των προσομοιώσεων, καθορίζουμε το διακριτοποιημένο διάστημα (bin) της κατανομής 

του  με εύρος σε 10 (4) bins των 0.2 (0.5) από -1 μέχρι 1 για το 

. 

 

 

 

 

 

 

 

, ,Tp y j

2
(1 ) 9, 464 /S MeV cUM =

2
(1 ) 57 /S MeV csU = 2

(2 ) 10,032 /S MeV cUM = 2
(2 ) 60 /S MeV csU =

2
(3 ) 10,364 /S MeV cUM = 2

(3 ) 62 /S MeV csU = *cosq

* *cos , cosq qD

*cosq

(1 )[ (2 ), (3 )]Y S Y S Y S
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Εικόνες 6.9α.Κατανομή αμετάβλητης μάζας για το Υ(1S) από την προσομοίωση 

 

 

 

 

Εικόνες 6.9α.Κατανομή αμετάβλητης μάζας για το Υ(1S) από την προσομοίωση 
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Εικόνες 6.9β.Κατανομή αμετάβλητης μάζας για το Υ(2S) από την προσομοίωση 
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Εικόνες 6.9γ.Κατανομή αμετάβλητης μάζας για το Υ(3S) από την προσομοίωση 
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Εικόνες 6.10α.Ανάλυση της  που αναμένεται από την προσομοίωση του Υ(1S) 

 

Εικόνες 6.10β.Ανάλυση της  που αναμένεται από την προσομοίωση του Υ(2S) 

*cosq

*cosq
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Εικόνες 6.10γ.Ανάλυση της  που αναμένεται από την προσομοίωση του Υ(3S) 
 
 

 
Εικόνα 6.11. Διαγράμματα της γωνίας πόλωσης για τρεις διαφορετικές καταστάσεις ελικότητας. Όταν το spin 
του Upsilon είναι παράλληλο (ή αντιπαράλληλο) με το spin του μιονίου, το μεσόνιο Upsilon θα έχει εγκάρσια 
πόλωση. Όταν είναι  κάθετα μεταξύ τους τότε θα έχει διαμήκη πόλωση. Το μικρό βέλος πάνω από κάθε 
σωματίδιο, δηλώνει την ευθυγράμμιση του σπιν.  

 

6.4α.Προσαρμογή-Fitting 

Παρόλο που ο αριθμός των γεγονότων είναι σχετικά μεγάλος και θα μπορούσαμε να 

θεωρήσουμε ότι η κατανομή των δεδομένων σε κάθε διακριτοποιημένο υποδιάστημα 

*cosq
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(bin) του cosθ*, ακολουθεί Gaussian στατιστική, επιλέγουμε την περίπτωση της 

Poissonian κατανομής όπου ο μετρούμενος αριθμός των γεγονότων, Di, στο bin i, μπορεί 

να διακυμένεται σύμφωνα με: 

,  

Όπου Εi είναι η αναμενόμενη τιμή των γεγονότων στο bin i. 

Επομένως, για όλη την κατανομή cosθ*, για κάποιο συγκεκριμένο υποδιάστημα της PT 

του Υ(1S), μπορούμε να ορίσουμε τη Likelihood συνάρτηση: 

, 

Όπου Ν, ο αριθμός των bins του ιστογράμματος cosθ*. 

Για τέλεια προσαρμογή, θα παίρναμε την τέλεια likelihood συνάρτηση, Lo, όπου Ei=Di. 

Έπομένως έχουμε: 

 

 

Ξέρουμε όμως ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τη likelihood συνάρτηση σε χ2, σύμφωνα 

με τη σχέση: 

 

Αντικαθιστώντας, έχουμε: 
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(Σε ανάλογη σχέση θα φτάναμε αν ξεκινούσαμε από Gaussian κατανομή, όπου: 

 

Στην περίπτωσή μας, έχουμε κάποιο υπόβαθρο στο σήμα μας, το οποίο προκύπτει με 

κάποια κανονικοποίηση του υποβάθρου που υπολογίζουμε από τις περιοχές εκατέρωθεν 

του σήματός μας. Επομένως το υπόβαθρό μας θα είναι: 

,  

όπου: 

• i, είναι το συγκεκριμένο bin του cosθ*,  

• F, ο παράγοντας κανονικοποίησης για όλη την κατανομή του cosθ* του 

συγκεκριμένου PT bin του Υ(1S) και 

• SBi, το υπόβαθρο από τα sidebands για το συγκεκριμένο bin του cosθ* 

 

Αν θεωρήσουμε Poisson στατιστική για το υπόβαθρο, τότε ακολουθώντας την 

προηγούμενη διαδικασία, η σχέση (1), τροποποιείται ως εξής: 

,  

όπου ο τελευταίος όρος είναι η Gaussian αβεβαιότητα στο F.  

Για συγκεκριμένη τιμή του F, βλέπουμε ότι: 

2
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Έχουμε δηλαδή μία δευτεροβάθμια εξίσωση με μία φυσική λύση: 

 

 

Ο αναμενόμενος αριθμός γεγονότων σήματος, εξάγεται από τις ανάλογες templates του 

Monte Carlo: 

, 

όπου n, το ποσοστό από τη διαμήκη πόλωση το οποίο και θέλουμε να βρούμε.  

Ο παράγοντας κανονικοποίησης, FNorm, χρειάζεται για να κανονικοποιηθεί ο αριθμός των 

MC γεγονότων, που συνήθως είναι πολύ μεγάλος, στα γεγονότα του σήματος (και από τη 

στιγμή που τα templates των Li και Ti, έχουν βγει από τον ίδιο αριθμό γεγονότων MC, 

δεν υπάρχει σχετική κανονικοποίηση μεταξύ τους). Επομένως:  
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6.4β.Μέθοδοι προσαρμογής (Fitters) πόλωσης  

 

Περιγραφή των fitters πόλωσης 

Έχουμε εφαρμόσει δύο διαφορετικά fitters για αυτή την ανάλυση: ένα  fitter και ένα 

unbined maximum log-likelihood fitter. Σε αυτό, η κατανομή του , στα συνολικά 

δεδομένα (χωρίς την αφαίρεση του υποβάθρου) για δεδομένο εύρος , είναι χωρισμένο 

σε 40 ίσα bins από το -1 ως το 1, . Τα δεδομένα μετά την αφαίρεση του 

υποβάθρου, επίσης είναι ανάλογα binned, . Η συνάρτηση για θεωρητικό σήμα του 

, για το bin , είναι το άθροισμα (polarization-weighted) των templates του  

και του  για το bin σε αυτό το  εύρος: 

 

 

 

Ο παράγοντας κανονικοποίησης  κάνει match με τον ολικό αριθμό για τα 

γεγονότα του σήματος της μάζας για συγκεκριμένο bin , στην η-εξαρτημένη 

πρόβλεψη από τις templates: 

 

 

Το fitter περιλαμβάνει ένα ανεξάρτητο όρο για το υπόβαθρο, για κάθε bin , 

κανονικοποιημένο στον ολικό αριθμό των γεγονότων του υποβάθρου, .  

 

6.4γ.Συστηματικά σφάλματα 

 

Για τον έλεγχο των συστηματικών σφαλμάτων, ελέγξαμε την αλλαγή του pt bin και το 

βαθμό του πολυονύμου που χρησιμοποιούμε. Αυτό που παρατηρήσαμε, ήταν ότι το σήμα 

μας άλλαζε με κάποιο κλάσμα του δεδομένου fit.  
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6.5.Αποτελέσματα 

 

 
bin Y(1S) Y(2S) Y(3S) 

0-0.5 649+-33 113+-16 52+-13 
0.5-1 1828+-57 379+-29 184+-24 
1.-2. 5948+-107 1321+-57 612+-46 
2.-3 7231+-117 1788+-65 710+-51 
3.-4 7059+-115 1695+-65 684+-50 
4.-5 4926+-92 1459+-58 806+-51 
5.-6 3364+-74 973+-45 569+-39 
6.-7 2425+-61 737+-37 295+-30 
7.-8 1743+-96 563+-31 303+-25 
8.-9 1314+-43 389+-26 228+-21 
9.-10 1032+-38 306+-22 185+-19 
10.-12 1336+-44 386+-25 276+-22 
12-16. 1188+-40 456+-26 302+-22 
16-20 468+-25 216+-18 134+-16 
20-30 283+-20 139+-16 93+-13 
sum 40794+-278 10920+-154 5433+-126 

 
 
 
 

Mean(1S) sigma(1S) Mean(2S) sigma(2S) Mean(3S) sigma(3S) x^2 frac 
9.457+-3MeV 44+-2 10.011+-6 41+-6 10.339+-11 42+-11 1.12 13.20% 
9.457+-2MeV 45+-1 10.014+-4 47+-5 10.350+-7 47+-7 0.89 11.80% 
9.458+-1MeV 46+-1 10.023+-2 49+-2 10.351+-4 50+-4 0.91 9.60% 
9.457+-1MeV 44+-1 10.022+-2 50+-2 10.350+-4 49+-4 0.99 12.20% 

9.458+-1 47+-1 10.017+-2 52+-2 10.349+-3 42+-4 1.4 12.00% 
9.459+-1 46+-1 10.020+-2 54+-3 10.347+-4 58+-4 1.54 11.90% 
9.458+-1 47+-1 10.018+-2 49+-3 10.350+-4 46+-4 1.15 10.40% 
9.459+-1 44+-1 10.018+-3 48+-3 10.351+-6 49+-6 0.9 12.60% 
0.456+-2 49+-2 10.016+-3 51+-3 10.355+-5 51+-4 0.95 9.70% 
9.458+-2 52+-7 10.020+-4 54+-4 10.352+-5 48+-4 1.3 13.60% 
9.458+-2 52+-2 10.019+-4 52+-4 10.351+-6 50+-6 1.23 11.80% 
9.459+-2 53+-2 10.021+-4 56+-4 10.350+-4 49+-4 0.85 15.40% 
9.458+-2 53+-2 10.021+-4 68+-4 10.351+-5 63+-5 1.02 14.30% 
9.452+-4 60+-4 10.013+-7 78+-8 10.347+-12 91+-11 1.29 19.00% 
9.454+-5 59+-4 10.016+-10 81+-10 10.339+-13 75+-12 1.37 22.20% 
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3sigma cut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bin Y(1S) Y(2S) Y(3S) 
0-0.5 625+-33 113+-16 52+-13 
0.5-1 1775+-57 379+-29 184+-24 
1.-2. 5808+-107 1321+-57 612+-46 
2.-3 7033+-117 1788+-65 710+-51 
3.-4 6850+-115 1694+-65 684+-50 
4.-5 4812+-92 1459+-58 806+-51 
5.-6 3280+-74 973+-45 569+-39 
6.-7 2354+-61 737+-37 295+-30 
7.-8 1712+-96 563+-31 303+-25 
8.-9 1276+-43 389+-26 228+-21 
9.-10 1003+-38 306+-22 185+-19 
10.-12 1293+-44 386+-25 276+-22 
12-16. 1159+-40 456+-26 302+-22 
16-20 456+-25 216+-18 134+-16 
20-30 277+-20 139+-16 93+-13 
sum 39713 10919 5433 
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Γραφικές παραστάσεις κατανομής cosθ* 

(εδώ βρίσκονται μόνο μερικές παραστάσεις για να παρουσιαστεί ο τρόπος που 

εργαστήκαμε και το αποτέλεσμα που αποκομίστηκε). 
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Γραφική παράστασης πόλωσης Upsilon 

συναρτήσει εγκάρσιας ορμής σωματιδίου 

 

 

 

• Υπάρχει εμφανής σύγκρουση με την NRQCD. Το σωματίδιό μας, έχει μια τάση 

για εγκάρσια πόλωση, μόνο για μεγάλες τιμές της εγκάρσιας του ορμής και σε 

αυτές τις περιοχές το σφάλμα είναι πολύ μεγάλο. Στις μικρές τιμές της εγκάρσιας 

του ορμής, υπάρχει μία τάση για διαμήκη πόλωση 

• Σε μετέπειτα στάδιο: 

o  θα πρέπει να εξεταστεί η πόλωση, αυτή τη φορά με περισσότερους 

ελέγχους για την επίδραση των συστηματικών σφαλμάτων 
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o θα πρέπει να μελετηθεί η επίπτωση που θα έχει μία διαφορετική τεχνική 

προσαρμογής 

o θα δοκιμάσουμε να βρούμε το υπόβαθρο από αναμείξεις της διαμήκους 

και εγκάρσιας πόλωσης (και όχι από τα data) 

 

• Η μελέτη που κάναμε γύρω από την πόλωση του Upsilon, αναμένεται να 

δημοσιευθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2008  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

 

 

Κατανομές μάζας (data, Monte Carlo L, Monte 

Carlo T) και cosθ* , ανά PT bin 
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Κατανομές μάζας από data 
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Κατανομές μάζας από MC L 
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Κατανομές μάζας από MC T 
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Πόλωση Upsilon ανά PT bin 
 

 
Γεννήτορας 
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Κατανομές cosθ* για data, Monte Carlo L, Monte 

Carlo T ανά PT bin 
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Templates Upsilon ανά PT bin 
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Summarized polarization 
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