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Περίληψη
Μετά την ανακάλυψη του μποζονίου Higgs στον LHC από τα πειράματα CMS και ATLAS τον
Ιούλιο του 2012, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα στράφηκαν στην περαιτέρω μελέτη και
καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του νέου σωματιδίου. Ανάμεσα στα
διάφορα χαρακτηριστικά του μποζονίου Higgs που διερευνώνται είναι η μέτρηση της
σύζευξης Yukawa με το top quark. Η μέτρηση αυτή θεωρείται σημαντική αφού το top quark
θα μπορούσε να παίζει σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του σπασίματος της ηλεκτρασθενούς
συμμετρίας. Εξαιτίας της μεγάλης μάζας ηρεμίας του t-quark, η οποία ξεπερνάει τη μάζα
του Higgs, δεν μπορεί να παρατηρηθεί η διάσπαση του Higgs σε top. Παρόλα αυτά, μπορεί
να γίνει απευθείας μέτρηση της σύζευξης Yukawa μέσα από τη διεργασία δημιουργίας του
μποζονίου Higgs από ένα ζεύγος top-antitop. Στο εύρος ενεργειών λειτουργίας του LHC,
μεταξύ των διεργασιών παραγωγής του Higgs, μεγαλύτερη συνεισφορά έχει η διεργασία
αλληλεπίδρασης gluon – gluon μέσω δημιουργίας βρόγχου με ανταλλαγή ενός δυνητικού
(virtual) top-quark. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διεργασία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη μέτρηση της σύζευξης Yukawa, καθώς στο βρόχο είναι πιθανό να εμφανίζονται άλλα
βαριά σωματίδια, ακόμα και σωματίδια τα οποία περιγράφονται από θεωρίες πέρα από το
καθιερωμένο πρότυπο. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η διεργασία κατά την οποία
το μποζόνιο Higgs παράγεται σε συνδυασμό με ένα ζεύγος top – antitop (ttH production).
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1. Εισαγωγή

1.1 Καθιερωμένο Πρότυπο

Η φυσική υψηλών ενεργειών μελετά τα βασικά συστατικά της ύλης και τον τρόπο με τον
οποίο αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η θεωρία του καθιερωμένου προτύπου (ΚΠ) έχει
αναπτυχθεί γύρω στο 1970 και συνοψίζει το τι γνωρίζουμε από τη φυσική υψηλών
ενεργειών [1]. Σύμφωνα με τη θεωρία, η ύλη είναι οικοδομημένη από ένα μικρό αριθμό
στοιχειωδών σωματιδίων τα οποία έχουν ιδιοστροφορμή (spin) ½. Τα σωματίδια αυτά
ονομάζονται φερμιόνια και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα quarks και τα λεπτόνια. Το ΚΠ
προβλέπει την ύπαρξη 6 quark και 6 λεπτονίων τα οποία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ή
τρεις “γεύσεις”.

Τα φορτισμένα λεπτόνια φέρουν ακέραιο ηλεκτρικό φορτίο -|e|και είναι τρία: το
ηλεκτρόνιο (e),  το μιόνιο (μ) και το τ-λεπτόνιο (τ). Επίσης υπάρχουν τρία ουδέτερα
λεπτόνια, τα νετρίνο (ν) με διαφορετική γεύση και εμφανίζονται σε ζεύγη με τα τρία
φορτισμένα λεπτόνια. Τα τρία νετρίνο είναι το νετρίνο ηλεκτρονίου (νe), το νετρίνο μιονίου
(νμ) και το νετρίνο του τ-λεπτονίου (ντ). Το μιόνιο και το τ-λεπτόνιο είναι ασταθή σωματίδια
και διασπώνται αυθόρμητα σε άλλα σταθερά σωματίδια όπως e και ν.

Τα quarks έχουν ηλεκτρικό φορτίο +2/3|e| ή -1/3|e|. Εμφανίζονται σε ζευγάρια με τρόπο
ώστε το ηλεκτρικό τους φορτίο να διαφέρει κατά |e|. Τα τρία ζευγάρια είναι τα up-down

(u,d), charm-strange (c-s) και top-bottom (t-b).

Πίνακας 1.α Φερμιόνια Καθιερωμένου Προτύπου

Αντίθετα με τα έξι λεπτόνια, τα quarks δεν εμφανίζονται στη φύση ως ελεύθερα σωματίδια
αλλά συνδυάζονται ανά 2 ή 3 σχηματίζοντας έτσι άλλα σύνθετα σωματίδια. Η ύλη,

αποτελείται από τα σταθερά e, ν, u,d. Τα υπόλοιπα quarks σχηματίζουν σύνθετα σωματίδια
τα οποία είναι ασταθή και βαριά και σε μικρό χρονικό διάστημα διασπώνται σε
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σταθερότερα σωματίδια. Ασταθή σωματίδια μπορούν να παρατηρηθούν σε πειράματα
που διεξάγονται σε επιταχυντές. Εκτενέστερη περιγραφή θα γίνει στο κεφάλαιο 3.

Τα φερμιόνια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω των τεσσάρων θεμελιωδών δυνάμεων:

της ισχυρής, της ασθενούς, της ηλεκτρομαγνητικής και της βαρυτικής. Οι
αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται με ανταλλαγή σωματιδίων, που ονομάζονται φορείς
των αλληλεπιδράσεων. Οι φορείς έχουν ακέραιο spin και καλούνται μποζόνια. Η
ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση έχει άπειρη εμβέλεια και μεταφέρεται με εκπομπή του
άμαζου φωτονίου (γ). Η ισχυρή αλληλεπίδραση έχει μικρή εμβέλεια και λαμβάνει χώρα σε
αλληλεπιδράσεις των quarks. Η μεταφορά της επιτυγχάνεται με εκπομπή του άμαζου
χρωματικού gluon (g). Η ασθενής αλληλεπίδραση έχει μικρή εμβέλεια και μεταφέρεται με
ανταλλαγή των μποζονίων W,Z. Τα μποζόνια W,Z έχουν μάζα 80.4GeV/c2 και 91.2GeV/c2

αντίστοιχα. Ο φορέας της βαρυτικής δύναμης προβλέπεται ότι είναι το βαρυτόνιο αλλά
δεν έχει παρατηρηθεί πειραματικά. Το γεγονός ότι οι μάζες των σωματιδίων είναι πολύ
μικρές καθιστά τη βαρύτητα αμελητέα σε σύγκριση με τις άλλες τρεις δυνάμεις. Σε υψηλές
ενέργειες η ηλεκτρομαγνητική και ασθενής αλληλεπίδραση ενοποιούνται και
περιγράφονται ως ηλεκτρασθενής αλληλεπίδραση.

Κάθε εισαγωγή των μαζών των σωματιδίων, σπάειι την ηλεκτρασθενή. Λύση στο
πρόβλημα αυτό φαίνεται να δίνει ο μηχανισμός Higgs, ο οποίος προβλέπει την ύπαρξη
ενός βαθμωτού πεδίου, του πεδίου Higgs. Το πεδίο Higgs έχει δύο ηλεκτρικά ουδέτερες και
δύο ηλεκτρικά φορτισμένες συνιστώσες. Σύμφωνα με το μηχανισμό Higgs, το πεδίο Higgs

επιφέρει αυθόρμητο σπάσιμο στη συμμετρία της ηλεκτρασθενούς αλληλεπίδρασης.

Αποτέλεσμα του σπασίματος της συμμετρίας είναι η απορρόφηση των τριών εκ των
τεσσάρων συνιστωσών του πεδίου, δίνοντας μάζα στα πεδία βαθμίδας της ασθενούς
δύναμης και αφήνοντας το φωτόνιο, φορέα της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης
άμαζο. Επιπλέον, ο μηχανισμός αυτός αφήνει στοιχειώδη βαθμωτά σωματίδια, τα
μποζόνια Higgs. Η ύπαρξη ενός τέτοιου πεδίου, εξηγεί και τη μικρή εμβέλεια της ασθενούς
αλληλεπίδρασης. Η μη μηδενική μάζα που διαθέτουν τα περισσότερα φερμιόνια, αποτελεί
επίσης συνέπεια του σπασίματος της ηλεκτρασθενούς συμμετρίας αφού το Higgs

συζευγνύεται με τα φερμιόνια μέσω Yukawa αλληλεπιδράσεων.

Τα στοιχειώδη σωματίδια, όπως περιγράφονται από το καθιερωμένο πρότυπο, και τα
χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στο σχήμα 1.1.

2



Σχήμα 1.1: Καθιερωμένο Πρότυπο Στοιχειωδών Σωματιδίων

1.2 Περιορισμοί στο Καθιερωμένο Προτύπου
Η θεωρία του καθιερωμένου Προτύπου συμφωνεί με όλα τα πειραματικά αποτελέσματα
που έχουν δώσει τα πειράματα υψηλών ενεργειών στους επιταχυντές. Παρόλο που η
θεωρία είναι τόσο επιτυχής, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί εξαιτίας της αδυναμίας του
ΚΠ να εξηγήσει κάποια φαινόμενα. [2]

Βαρύτητα

Στο ΚΠ αδυνατεί να εξηγήσει τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις. Ακόμα και με την
ανακάλυψη του βαρυτονίου η θεωρία χρειάζεται να τροποποιηθεί. Επιπλέον, το ΚΠ δεν
είναι συμβατό με την πιο επιτυχημένη θεωρία βαρύτητας, τη Γενική Θεωρία Σχετικότητας.

Μάζα Νετρίνο

Τα νετρίνο περιγράφονται από το ΚΠ ως σωματίδια με μηδενική μάζα. Ωστόσο, πειράματα
ταλαντώσεων έχουν δείξει ότι τα νετρίνο έχουν πεπερασμένη μάζα. Οι ταλαντώσεις
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νετρίνο είναι κβαντικό φαινόμενο κατά το οποίο ένα νετρίνο που δημιουργείται με
συγκεκριμένη γεύση μπορεί να παρατηρηθεί με διαφορετική γεύση. Η πειραματική
ανακάλυψη των ταλαντώσεων νετρίνο από τα παρατηρητήρια Kamiokande και Sudbury

Neutrino έχουν βραβευτεί με το βραβείο Nobel Φυσικής το 2015.

Αυθαίρετες Παραμέτροι

Η θεωρία του ΚΠ περιλαμβάνει 18 αυθαίρετες παραμέτρους: 9 παράμετροι αναφέρονται
στις μάζες των έξι quarks και τριών φορτισμένων λεπτονίων, 1 για τη μάζα του Higgs, 4

γωνίες ανάμειξης στον πίνακα Cabibbo Kobayashi Maskawa, 1 γωνία ανάμειξης που
σχετίζεται με την θεμελιώδη κατάσταση στην QCD (κβαντική χρωμοδυναμική) και 3
ανεξάρτητες σταθερές σύζευξης- μια για την κάθε αλληλεπίδραση. Λαμβάνοντας υπόψη
τις ταλαντώσεις νετρίνο, στη θεωρία θα πρέπει να συμπεριληφθούν τουλάχιστο 9

επιπλέον αυθαίρετες παράμετροι.

Σκοτεινή ύλη – Σκοτεινή ενέργεια

Το σύμπαν αποτελείται κατά 5% από την ύλη που υπάρχει γύρω μας, ~27% από σκοτεινή
ύλη και ~68% από σκοτεινή ενέργεια. Το ΚΠ εξηγεί μόνο το 5% του σύμπαντος που
αναφέρεται στην ορατή ύλη, καθώς δεν υπάρχουν θεμελιώδη σωματίδια που να είναι
καλοί υποψήφιοι φορείς της σκοτεινής ύλης.

Ασυμμετρία Ύλης – Αντιύλης

Σύμφωνα με μελέτες, μετά τη Μεγάλη Έκρηξη στο πρώιμο σύμπαν, έχουν δημιουργηθεί
ίσες ποσότητες ύλης και αντιύλης. Ωστόσο, όλα όσα βλέπουμε από τις μικρότερες μορφές
ζωής στη Γη μέχρι τα μεγαλύτερα αστρικά αντικείμενα είναι κατασκευασμένα σχεδόν εξ
ολοκλήρου από ύλη. Ένα από τα προβλήματα του ΚΠ είναι ότι δεν μπορεί να εξηγήσει την
επικράτεια της ύλης έναντι της αντιύλης.

Το πρόβλημα της Ιεραρχίας

Στο Καθιερωμένο Πρότυπο, η ηλεκτρασθενής κλίμακα (103 GeV) αποκλίνει σημαντικά από
την κλίμακα Planck(1019 GeV), όπου η συνεισφορά της βαρυτικής αλληλεπίδρασης αρχίζει
να γίνεται σημαντική. Το πρόβλημα της ιεραρχίας αναφέρεται στη μεγάλη διαφορά μεταξύ
της ασθενούς και της βαρυτικής αλληλεπίδρασης. Το ΚΠ δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί η
ασθενής δύναμη είναι 1032 φορές ισχυρότερη από τη βαρύτητα.
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1.3 Θεωρίες πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο
Οι περιορισμοί που παρουσιάζει η θεωρία του ΚΠ δημιουργούν την ανάγκη ανάπτυξης
νέων θεωριών. Θεωρίες πέρα από το ΚΠ καλούνται να επεκτείνουν τη θεωρία και να
διορθώσουν κάποιες πτυχές της. Μια από τις πιο υποσχόμενες θεωρίες πέρα από το ΚΠ
είναι η θεωρία της Υπερσυμμετρίας.

1.3.1 Υπερσυμμετρία

Η θεωρία της Υπερσυμμετρίας (Supersymmetry – SUSY) είναι μια χωροχρονική συμμετρία
[3]. Αποτελεί επέκταση του Καθιερωμένου Προτύπου και στοχεύει στην αναπλήρωση των
περιορισμών του. Σύμφωνα με τη SUSY, κάθε σωματίδιο του ΚΠ συνδέεται με ένα
υπερσυμμετρικό σωματίδιο (superpartner) με το οποίο παρουσιάζει διαφορά στο spin ίση
με ½. Δηλαδή, ο superpartner ενός φερμιονίου είναι ένα μποζόνιο και αντίστροφα.

Δεδομένου ότι τα υπερσυμμετρικά σωματίδια δεν έχουν παρατηρηθεί πειραματικά, η SUSY

θα πρέπει να είναι μια σπασμένη θεωρία αφού οι μάζες των superpartners διαφέρουν
σημαντικά από τις μάζες των σωματιδίων. Η ελάχιστη μάζα που αναμένεται να διαθέτουν
τα υπερσυμμετρικά σωματίδια είναι της τάξης του TeV.

Η θεωρία της υπερσυμμετρίας μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα του
ΚΠ. Το απλούστερο υπερσυμμετρικό μοντέλο, the Minimal Supersymmetric Standard Model

– MSSM, είναι μια από τις καλύτερες υποψήφιες θεωρίες πέρα από το ΚΠ. Το MSSM

προβλέπει την ύπαρξη δύο διπλέτων Higgs και των αντίστοιχων υπερσυμμετρικών
Higgsinos τα οποία έχουν spin ½. Τα υπερσυμμετρικά σωματίδια των gauge μποζονίων, τα
gauginos (wino, photino, zino) αλληλεπιδρούν με τα Higgsinos για να σχηματίσουν τέσσερεις

ιδιοκαταστάσεις μάζας, τα charginos και τέσσερα neutralinos .χ
1,2
± χ

1,2,3,4
0
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Πίνακας 1.β: Σωματίδια και superpartners

Η θεωρία της υπερσυμμετρίας μπορεί να απαντήσει σε αρκετά από τα προβλήματα του
ΚΠ [3]. Η επιτυχία ενοποίησης της ηλεκτρομαγνητικής και της ασθενούς αλληλεπίδρασης
όπως περιγράφεται από το ΚΠ, έχει δημιουργήσει το ενδεχόμενο ενοποίησης της ισχυρής
αλληλεπίδρασης με την ηλεκτρασθενή. Η SUSY, έρχεται να επιβεβαιώσει την ενοποίηση
των σταθερών σύζευξης σε μια ενεργειακή κλίμακα ~1016 GeV (κλίμακα GUT – Grand

Unification Theory), κοντά στην κλίμακα Planck. Επιπλέον, η θεωρία της υπερσυμμετρίας
προτείνει ένα σωματίδιο με μάζα στην κλίμακα TeV το οποίο είναι υποψήφιος φορέας της
σκοτεινής ύλης. Το σωματίδιο αυτό είναι το ελαφρύτερο υπερσυμμετρικό σωματίδιο που
προβλέπει η θεωρία (Lightest Supersymmentric Particle – LSP). Επίσης, η ασυμμετρία ύλης –

αντιύλης είναι ένας από του περιορισμούς του ΚΠ που καλείται να εξηγήσει ηSUSY. Στην
κοσμολογία, η baryogenesis είναι ένα μοντέλο που αναφέρεται σε υποθετικές φυσικές
διεργασίες οι οποίες οδήγησαν στην ασυμμετρία μεταξύ των βαρυονίων και
αντιβαρυονίων που παράχθηκαν στο πρώιμο σύμπαν. Το baryogenesis θα πρέπει να
ικανοποιεί τις συνθήκες Sakharov: 1. Παραβίαση των συμμετριών C και CP 2. Παραβίαση
του βαρυονικού αριθμού 3. Αλληλεπιδράσεις εκτός θερμικής ισορροπίας. Οι συνθήκες
Sakharov ικανοποιούνται από υπερσυμμετρικές επεκτάσεις του ΚΠ. Τέλος, η SUSY

επιτυγχάνει να διορθώσει το πρόβλημα της ιεραρχίας μεταξύ της ασθενούς κλίμακας και
της κλίμακας Planck.
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2. Φαινόμενο Higgs

2.1 Μηχανισμός Higgs

Στο ΚΠ η ηλεκτρασθενείς αλληλεπιδράσεις περιγράφονται από πεδίο βαθμίδας
αναλλοίωτο κάτω από τη συμμετρία SU(2)L × U(1)Y. [4-6]. Για την ανάλυση του φαινομένου
χρειάζεται η εύρεση της Lagrangian του πεδίου Higgs. Η δημιουργία σωματιδίων μη
μηδενικής μάζας απαιτεί το σπάσιμο κάποιων συμμετριών με τρόπο ώστε η αντίστοιχη
Lagrangian να μείνει αναλλοίωτη κάτω από τέτοιους μετασχηματισμούς. Επομένως
αναζητάμε την εύρεση μη συμμετρικών λύσεων μιας συμμετρικής Lagrangian.

2.1.1 Αυθόρμητο σπάσιμο διακριτής συμμετρίας

Η πιο κάτω Lagrangian περιγράφει ένα βαθμωτό πεδίο:

)𝐿 = 1
2 ∂

µ
φ∂µφ − ( 1

2 µ2φ2 + 1
4 λφ4

Όπου μ, λ είναι απλές παράμετροι. Οι όροι που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση
αντιστοιχούν στο δυναμικό του πεδίου, ενώ ο πρώτο όρος είναι κινητικός όρος. Το
δυναμικό του πεδίο θα πρέπει να έχει  καταστάσεις ελάχιστης ενέργειας, γεγονός που
οδηγεί στην απαίτηση η παράμετρος λ να είναι θετική.

Σημαντική παρατήρηση είναι ότι η Lagrangian ενός βαθμωτού πεδίου είναι αναλλοίωτη
κάτω από μετασχηματισμό ομοτιμίας (Parity) (φ→ -φ).

Θέτοντας την παράμετρο μ2 αρνητική, το δυναμικό του πεδίου αποκτά μορφή η οποία
θυμίζει ‘Μεξικάνικο καπέλο’.

Η τιμή του δυναμικού στην ελάχιστη κατάσταση υπολογίζεται μηδενίζοντας την παράγωγο
του δυναμικού:

● µ2 < 0

∂𝑉
∂φ = φ µ2 + λφ2( ) = 0

φ =± −µ2

λ ≡±𝑢

Αυτή είναι και η αναμενόμενη τιμή του φ ως προς το κενό.
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Σχήμα 2.1: Πεδίο Higgs

Διαταραχές γύρω από τις θεμελιώδεις καταστάσεις θα δώσουν τις διεγερμένες
καταστάσεις του συστήματος.

Λόγω συμμετρίας ομοτιμίας μπορώ να χρησιμοποιήσω φ ή –φ στη Lagrangian.

Έτσι, ξαναγράφω το πεδίο φ στη μορφή: όπου το η παριστάνει κβαντικέςφ = (𝑢 + η) 
διεγέρσεις γύρω από το κενό.

Αντικαθιστώντας το διαταραγμένο πεδίο στη Lagrangian, και την παράμετρο –µ2 = λ𝑢2:

𝐿 = 1
2 ∂

µ
η∂µη − λ𝑢2η2 + λ𝑢η3 + 1

4 λη4( )
(σταθεροί όροι στην πιο πάνω L έχουν απορροφηθεί.)

Ο συντελεστής του όρου u2 δίνει τη μάζα του πεδίου.

𝑚2

2 = λ𝑢2 => 𝑚 =− 2µ2

Η Lagrangian περιγράφει ένα φυσικό βαθμωτό πεδίο με μη μηδενική μάζα και δύο όρους
αλληλεπίδρασης.

Η συμμετρία ομοτιμίας όπως παρατηρείται έχει σπάσει λόγω της παρουσίας του όρου η3.
Το κενό δεν έχει πλέον τη συμμετρία της αρχικής Lagrangian.
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Φυσική σημασία της παρατήρησης αυτής είναι το αυθόρμητο σπάσιμο της συμμετρίας.

2.1.2 Αυθόρμητο σπάσιμο εκτεταμένης συμμετρίας βαθμίδας –

Θεώρημα Goldstone

Αυτή τη φορά εισάγεται ένα πεδίο της μορφής:

φ' 𝑥( ) = exp 𝑒𝑥𝑝 𝑖θ( ) φ(𝑥)

με τη Lagrangian να παίρνει τη μορφή:

)𝐿 = 1
2 ∂

µ
φ( )*∂µφ − ( 1

2 µ2φ*φ + 1
4 λ(φ*φ)2

Η νέα Lagrangian είναι αναλλοίωτη κάτω από U(1) καθολική συμμετρία. Έτσι, υπάρχει
άπειρος αριθμός εκφυλισμένων καταστάσεων ελάχιστης ενέργειας .φ

ο
= 𝑢 𝑒𝑥𝑝 (𝑖θ)

Επιλέγοντας κάποια συγκεκριμένη λύση, για παράδειγμα θέτοντας θ=0, ως κατάσταση
κενού η συμμετρία αυτή σπάει.

Σε επόμενο στάδιο μπορούμε να γράψουμε το πεδίο φ ως ένα μιγαδικό πεδίο της μορφής:

φ =
(φ

1
+𝑖φ

2
)

2

)𝐿 = 1
2 (∂

µ
φ

1
)2 + 1

2 (∂
µ
φ

2
)2 − ( 1

2 µ2(φ
1
2 + φ

2
2) + 1

4 λ(φ
1
2 + φ

2
2)2

Η τιμή του δυναμικού στην ελάχιστη κατάσταση:

∂𝑉
∂φ = µ2 + 2λφ*φ( ) = 0

, ήφ| | = 𝑢
2

= −µ2

2λ φ
1
2 + φ

2
2( ) = 𝑢2

Διεγερμένες καταστάσεις και πάλι υπολογίζονται εκτελώντας διαταραχές γύρω από το
κενό.

Για το σκοπό αυτό θέτω το φ1=u+η,  και φ2=ξ, επομένως το διαταραγμένο πεδίο δίνεται

από τη σχέση: φο = (u+ η + iξ)
1
2
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Αντικαθιστώντας στη Lagrangian:

𝐿 = 1
2 (∂

µ
η)2 + 1

2 (∂
µ
ξ)2 + λ𝑢2η2 + 0ξ2 + λ𝑢η3 +   1

4 λ η4 + ξ4( ) + λ𝑢ηξ2 + 1
2 λη2ξ2⎡

⎣
⎤
⎦

Στην τελική μορφή της Lagrangian δεν εμπλέκονται όροι ξ2.

Αποτέλεσμα του αυθόρμητου σπασίματος της καθολικής συμμετρίας U(1) είναι η
εμφάνιση ενός πεδίου με μάζα και ενός άμαζου πεδίου ξ.η 2λ𝑢2

Σχήμα 2.2: Δυναμικό φ σε διεγέρσεις κατά την ακτινική διεύθυνση

Από το σχήμα 2.2 που παρουσιάζει τη μορφή του δυναμικού φ, παρατηρείται ότι σε
διεγέρσεις κατά την ακτινική κατεύθυνση αναπτύσσονται δυνάμεις επαναφοράς,

επομένως χρειάζεται κάποιο ποσό ενέργειας για να πραγματοποιηθούν. Αυτό
περιγράφεται από το πεδίο η.

Αντίθετα, το δυναμικό ξ περιγράφει διεγέρσεις γύρω από την κατάσταση κενού όπου το
δυναμικό είναι επίπεδο και δεν απαιτείται κάποιο κόστος ενέργειας. Το σωματίδιο ξ
καλείται μποζόνιο Goldstone και η Lagrangian αποτελεί ένα παράδειγμα του θεωρήματος
Goldstone.

Σύμφωνα με το θεώρημα αυτό, το αυθόρμητο σπάσιμο μιας συνεχούς συμμετρίας
προβλέπει την εμφάνιση ενός άμαζου βαθμωτού πεδίου.
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Το σπάσιμο μιας τοπικής συμμετρίας όμως οδηγεί στην εξαφάνιση των μποζονίων
Goldstone.

2.1.3 Αυθόρμητο σπάσιμο τοπικής συμμετρίας βαθμίδας –

Μηχανισμός Higgs

Για τη διερεύνηση αυτή εισάγεται ένα βαθμωτό πεδίο της μορφής:

φ 𝑥( ) = 1
2

φ
1

+ 𝑖φ
2
 φ

3
+ 𝑖φ

4
 ( )

Η Lagrangian έχει τη μορφή: )𝐿 = (𝐷µφ)† 𝐷µφ( ) − (µ2φ*φ + λ(φ*φ)2

Όπου Dμ είναι η συναλλοίωτη παράγωγος και αντικαθιστά τη συνήθη παράγωγο ώστε η
Lagrangian να είναι αναλλοίωτη κάτω από τοπικούς μετασχηματισμούς βαθμίδας.

Η συναλλοίωτη παράγωγος ορίζεται ως εξής:

𝐷
µ

= ∂
µ

+ 𝑖𝑔 σ
2 𝑊

µ
+ 𝑖𝑔' 1

2 𝑦𝐵
µ

Στην κατάσταση κενού επιλέγω: φ1=φ2=φ4, φ3=u

φ 𝑥( ) = 1
2

0 𝑢 + 𝐻(𝑥) ( )

Μια τέτοια επιλογή κατάστασης κενού οδηγεί σε σπάσιμο συμμετρίας. Σύμφωνα με το
θεώρημα Goldstone, αναμένεται η εμφάνιση τριών άμαζων σωματιδίων.

● 𝐷
µ

= ∂
µ

+ 𝑖𝑔 σ
2 𝑊

µ
+ 𝑖𝑔' 1

2 𝑦𝐵
µ

Από την κατάσταση κενού που έχει επιλεχθεί: Ι=1/2, Ι3=-1/2. Επιλέγοντας =+1 έχουμε𝑦
(Μηδενικό φορτίο)𝑄 = 𝐼

3
+ 1

2 𝑌 = 0

𝐷
µ
φ = 1

√2 ∂
µ
𝐻 + −𝑖(𝑢+𝐻)

8
𝑔(𝑊

1
− 𝑖𝑊

2
) − 𝑔𝑊

3
+ 𝑔'𝐵

µ
 ( )

(𝐷µφ)† 𝐷µφ( ) = 1
2 ∂

µ
𝐻∂µΗ + (𝑢+𝐻)2

8 𝑔2 𝑊
1

2 + 𝑊
2

2( ) + (− 𝑔𝑊
3

+ 𝑔'𝐵
µ
)2⎡⎢⎣

⎤⎥⎦
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Συνδυασμός των πεδίων W1, W2 δίνουν τη μορφή των φορτισμένων μποζονίων , ενώ𝑊±

τα πεδία W3, B δίνουν τη μορφή του ουδέτερου μποζονίου Ζ και του φωτονίου.

Στη συνέχεια εκφράζουμε τις προηγούμενες σχέσεις συναρτήσει των φυσικών πεδίων .

Από τις σχέσεις , ο πρώτος όρος που βρίσκεται στις𝑊+ =
𝑊

1
−𝑖𝑊

2

2
𝑊− =

𝑊
1
+𝑖𝑊

2

2

άγγειλες μπορεί να γραφτεί συναρτήσει των ως εξής:𝑊±

𝑊
1

2 + 𝑊
2

2 = 1
2 𝑊+ + 𝑊−( )

2
+ 𝑊+ − 𝑊−( )

2⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

= 𝑊+2 + 𝑊−2

Από τις σχέσεις ), ), και λύνοντας Α
µ

= 1

𝑔2+𝑔'2
(𝑔' 𝑊

3
+ 𝑔𝐵

µ
  𝑍

µ
= 1

𝑔2+𝑔'2
(𝑔𝑊

3
− 𝑔'𝐵

µ
  

ως προς ο δεύτερος όρος μπορεί να γραφτεί συναρτήσει των :𝑊
3
, 𝐵

µ
Α

µ
,  Ζ

µ

𝑊
3

=
𝑔'𝐴

µ
+𝑔𝑍

µ

𝑔'2+𝑔2
    ,      𝐵

µ
=

𝑔𝐴
µ
−𝑔'𝑍

µ

𝑔'2+𝑔2

(− 𝑔𝑊
3

+ 𝑔' 𝐵
µ
)2 = 0Α

µ
2 +  (𝑔'2 + 𝑔2)Ζ

µ
2

Επομένως, επιστρέφοντας στη Lagrangian, γραμμένη με όρους των φυσικών πεδίων
βαθμίδας:

𝐿 = 1
2 ∂

µ
𝐻∂µΗ + (𝑢+𝐻)2

8 𝑔2𝑊+2 + 𝑔2𝑊−2 + 𝑔2 + 𝑔'2( )𝑍
µ
2 + 0Α

µ
2⎡

⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

− 𝑉(φ)

Το σωματίδιο H στη Lagrangian αντιπροσωπεύει το μποζόνιο Higgs.

Η Lagrangian περιέχει όρους δεύτερης τάξης των πεδίων βαθμίδας W,Z πεδία φορείς τις
ασθενούς αλληλεπίδρασης. Επίσης, η Lagrangian καθορίζει τη σχέση μεταξύ των μαζών
των δύο πεδίων (συναρτήσει των όρων g,g’).

Η απουσία όρων Α2 δηλώνει ότι το πεδίο βαθμίδας της ηλεκτρομαγνητικής
αλληλεπίδρασης, το φωτόνιο, είναι άμαζο.
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Τα τρία σωματίδια goldstone που εμφανίζονται ‘απορροφούνται’ από τα μποζόνια Z,W.

Αποτέλεσμα αυτής της απορρόφησης, είναι τα μποζόνια αυτά να αποκτήσουν μάζα, αλλά
και έναν ακόμα βαθμό ελευθερίας.

Σημαντική παρατήρηση είναι η διατήρηση των βαθμών ελευθερίας της Lagrangian του
συστήματος. Αρχικά η Lagrangian αποτελείται από 3 άμαζα μποζόνια W,Z, το καθένα από
αυτά με δύο πιθανές πολώσεις spin και τέσσερα πραγματικά βαθμωτά πεδία. Επομένως
αρχικά υπάρχουν 10 βαθμοί ελευθερίας.

Μετά το αυθόρμητο σπάσιμο συμμετρίας, τα τρία μποζόνια  Goldstone που προκύπτουν
απορροφώνται από τα μποζόνια βαθμίδας της ασθενούς αλληλεπίδρασης και αποκτούν
ένα επιπλέον βαθμό ελευθερίας. Επιπλέον, η εμφάνιση ενός βαθμωτού σωματιδίου, του
μποζονίου Higgs προσθέτει έναν ακόμη βαθμό ελευθερίας. Έτσι, ο αριθμός των βαθμών
ελευθερίας πριν και μετά το αυθόρμητο σπάσιμο συμμετρίας παραμένει σταθερός.

Οι μη μηδενικές μάζες που φέρουν τα φερμιόνια είναι επίσης συνέπεια του EWSB και
επιτυγχάνεται μέσω της σύζευξης των φερμιονίων με το πεδίο Higgs μέσω της σύζευξης
Yukawa.

Για τα φερμιόνια, όροι της μορφής δεν είναι αναλλοίωτοι κάτω από𝑚
𝑓
ψψ

μετασχηματισμούς βαθμίδας, επομένως δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στηn

αντίστοιχη Lagrangian. Αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο εάν εκφράσουμε τον όρο σε καταστάσεις
της ελικότητας.

− 𝑚
𝑓
ψψ =  − 𝑚

𝑓
ψ

𝑅
+ ψ

𝐿( ) ψ
𝑅

+ ψ
𝐿( )

,= − 𝑚
𝑓

ψ
𝑅

ψ
𝐿

+ ψ
𝐿
ψ

𝑅
⎡⎢⎣

⎤⎥⎦ ψ
𝑅

ψ
𝑅

= ψ
𝐿
ψ

𝐿
= 0

ψ
𝐿
: Αριστερόστροφο,  Ι = 1

2

ψ
𝑅

: Δεξιόστροφο,  Ι = 0

: συμπεριφέρονται διαφορετικά κάτω από περιστροφές=> ψ
𝐿
, ψ

𝑅

ψ
𝐿
' → 𝑒𝑖α 𝑥( )𝑇+𝑖β 𝑥( )𝑌ψ

𝐿

ψ
𝑅
' → 𝑒𝑖β 𝑥( )𝑌ψ

𝑅

⇨ Ο όρος δεν είναι αναλλοίωτος σε μετασχηματισμούς βαθμίδας
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Μπορούμε να κατασκευάσουμε όρους αναλλοίωτους κάτω από μετασχηματισμό
βαθμίδας χρησιμοποιώντας και πάλι τη διπλέτα Higgs που αναφέρθηκε πιο πάνω.

Δηλαδή, όροι της μορφής είναι αναλλοίωτη κάτω από SU(2)L × U(1)Y περιστροφές.ψ
𝐿
φψ

𝑅

Ο όρος της Lagrangian που περιγράφει τη σύζευξη της διπλέτας Higgs και των φερμιονικών
πεδίων (πχ ηλεκτρόνιο) έχει τη μορφή

𝐿
𝑓𝑒𝑟𝑚𝑖𝑜𝑛−𝑚𝑎𝑠𝑠

=− λ
𝑓
[ψ

𝑅
φψ

𝐿
+ ψ

𝐿
φψ

𝑅
]

Όπου ονομάζεται σταθερά σύζευξης Yukawa και μπορεί να μετρηθεί πειραματικά.λ
𝑓

φ 𝑥( ) = 1
2

0 𝑢 + 𝐻(𝑥) ( )

𝐿
𝑒

=− λ
𝑓

1
2

[ ν  𝑒( )
𝐿

0 𝑢 + 𝐻 ( )𝑒
𝑅

+ 𝑒
𝑅

( 0  𝑢 + 𝐻) ν 𝑒 ( )
𝐿

=− λ
𝑓

(𝑢+𝐻)
2

[𝑒
𝐿
𝑒

𝑅
+ 𝑒

𝑅
𝑒

𝐿
]

=− λ
𝑓

(𝑢+𝐻)
2

𝑒𝑒

=− λ
𝑓

𝑢
2

𝑒𝑒 − λ
𝑓

𝐻
2

𝑒𝑒

Ο πρώτος όρος μας δίνει τη μάζα του ηλεκτρονίου ενώ ο δεύτερος είναι όρος𝑚
𝑒

=
λ

𝑓
𝑢

2

αλληλεπίδρασης του ηλεκτρονίου με το πεδίο Higgs και παρατηρούμε ότι είναι ανάλογος
της μάζας του φερμιονίου.

Ο όρος της Lagrangian δίνει μάζα μόνο στα “down” φερμιόνια, δηλαδή στη μίαλ
𝑓
ψ

𝑅
φψ

𝐿

συνιστώσα της διπλέτας του isospin. Επομένως θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος όρος ο
οπόιος θα είναι αναλλοίωτος κάτω από τη συμμετρία SU(2)L × U(1)Y.

𝐿
𝑢𝑝

= χ
𝐿
φ
~𝑐

φ
𝑅

φ
~𝑐

=− 𝑖τ
2
φ* = 1

2
𝑢 + 𝐻 0 ( )
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2.2 Μποζόνιο Higgs

Το μποζόνιο Higgs, παρατηρήθηκε τον Ιούλιο του 2012 από τα πειράματα ATLAS και CMS. Η
ανακάλυψη ενός νέου σωματιδίου μάζας στην περιοχή των 125-127GeV υποστηρίζεται ότι
είναι το σωματίδιο Higgs που περιγράφεται από το καθιερωμένο πρότυπο.

Σχήμα 2.3: Κατανομή της αναλλοίωτης μάζας ζεύγους φωτονίων από τα δεδομένα του CMS κατά την
περίοδο 2011- 2012

Μια τέτοια ανακάλυψη, αποτελεί ένα τεράστιο άλμα στην κατανόηση του μηχανισμού
Higgs. Το μποζόνιο Higgs αποτελεί διεγερμένη κατάσταση της μιας εκ των τεσσάρων
συνιστωσών του πεδίου Higgs. Έχει μηδενική ιδιοστροφορμή (spin) και αποτελεί το
αντισωματίδιο του εαυτού του. Το Higgs, είναι άρτιο στη συμμετρία CP (Συζυγία φορτίου +

Ομοτιμία) και συμμετρία ομοτιμίας. Τέλος είναι ασταθές σωματίδιο και κουβαλά μηδενικό
ηλεκτρικό φορτίο και μηδενικό φορτίο χρώματος.
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2.3 Διεργασίες παραγωγής μποζονίου Higgs

2.3.1 Διεργασία Σύντηξης Gluon (Gluon-Fusion process)

Η σύντηξη gluon μέσω βρόχου βαριών quark (top-bottom) αποτελεί τον κυριότερο
μηχανισμό παραγωγής Higgs στους αδρονικούς επιταχυντές κατά το καθιερωμένο
πρότυπο αφού έχει τη μεγαλύτερη ενεργό διατομή μεταξύ των διεργασιών παραγωγής
Higgs. [7][8] Από τη διαταρακτική θεωρία πρώτης τάξης (Leading Order – LO) στην Κβαντική
Χρωμοδυναμική η συνεισφορά της διεργασίας σύντηξης gluon στη συνολική ενεργό
διατομή είναι ανάλογη του τετραγώνου της σταθεράς σύζευξης των ισχυρών
αλληλεπιδράσεων αs

2. Με διορθώσεις ανώτερων τάξεων (Next to leading order,

next-to-next to leading order –NLO,NNLO) έχει γίνει ακριβής υπολογισμός της ενεργού
διατομής της διεργασίας.

Σχήμα 2.4: Διάγραμμα Feynman διεργασίας gg->H σε LO

2.3.2 Διεργασία Σύντηξης Διανυσματικών Μποζονίων (Vector Boson

Fusion -VBF)

Κατά τη Σύντηξης Διανυσματικών Μποζονίων, τα quarks εκπέμπουν ζεύγος δυνητικών
μποζονίων W+W- ή ΖΖ τα οποία σχηματίζουν το μποζόνιο Higgs και δίνουν δύο quarks (jets)
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[7][9]. Η διεργασία αυτή έχει μεγάλη ενεργό διατομή. Τα δύο quarks κινούνται σε μικρές
γωνίες στον ανιχνευτή. Η ύπαρξη των δύο – συνήθως βαρέων jet συνεισφέρει στη
διάκριση της διεργασίας από άλλες διεργασίες υποβάθρου. Επιπλέον, η VBF παίζει
σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των συζεύξεων του Higgs με το W ή το Ζ στον LHC. Για τον
καθορισμό της ενεργού διατομής της διεργασίας, έχουν ληφθεί υπόψη διορθώσεις NLO

από συνεισφορές QCD και EW (Electroweak).

Σχήμα2.5: Διάγραμμα Feynman παραγωγής Higgs σε διεργασίες qq->qqH.

Στο σχήμα 2.5 συμβολίζεται με q οποιοδήποτε quark και anti-quark, ενώ το V αντιστοιχεί σε
ένα από τα μποζόνια W,Z.

2.3.3 Διεργασίες παραγωγής WH/ZH – Διεργασία Higgs-strahlung

Ο μηχανισμός παραγωγής Higgs στον LHC είναι η παραγωγή Higgs μποζονίου σε
συνδυασμό με ένα W ή Z μποζόνιο [7][10]. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αλληλεπίδρασης
ενός φερμιονίου και ενός αντί-φερμιονίου τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ένα
δυνητικό μποζόνιο βαθμίδας ενέργειας αρκετά μεγάλης ώστε να μπορεί να εκπέμψει ένα
μποζόνιο Higgs. Η διεργασία Higgs-strahlung μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη
μέτρηση της σύζευξης του Higgs με το bottom quark.
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Σχήμα2.6: Διαγράμματα Feynman πρώτης τάξης μηχανισμού Higgs-strahlung

2.3.4 Διεργασία παραγωγής ttH

Κατά την τέταρτη διεργασία γίνεται εκπομπή ενός ζεύγους top, anti-top σε συνδυασμό με
το μποζόνιο Higgs [7]. Η ttH γίνεται σημαντική στον LHC σε ένα εύρος μαζών του Higgs κάτω
από 150GeV. Επιπλέον επιτρέπει τη απευθείας μέτρηση της σύζευξης Yukawa του Higgs με
το t-quark. Ο υπολογισμός της ενεργού διατομής σε LO έχει μεγάλη αβεβαιότητα εξαιτίας
της ισχυρής εξάρτησης του παράγοντα επανακανονικοποίησης (renormalization scale) και
του factorization scales από τις συναρτήσεις Parton Density Functions (PDF) στο εσωτερικό
του πρωτονίου. Με NLO QCD διορθώσεις και ανάλογα με τη μάζα του Higgs και τις PDF η
συνολική ενεργός διατομή έχει αυξηθεί κατά ένα παράγοντα ∼ 20%. Η διεργασία αυτή,

παρέχει πρόσβαση στη μελέτη διάσπασης του Higgs σε b-quarks.

Σχήμα 2.7: Διαγράμματα Feynman σε LO για τις διεργασίες qq, gg → ttH
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Στα επόμενα σχήματα φαίνεται η ενεργός διατομή για τους τέσσερις τρόπους παραγωγής
του Higgs συναρτήσει της ενέργειας κέντρου μάζας της σκέδασης pp (σχ. 2.8) και
συναρτήσει της μάζας του Higgs (σχ.2.9).

Σχήμα 2.8: Ενεργός διατομή παραγωγής SM Higgs συναρτήσει της ενέργειας κέντρου μάζας της σκέδασης
pp. Η αβεβαιότητα καθορίζεται από το πλάτος της κάθε γραμμής.
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Σχήμα 2.9: Ενεργός διατομή παραγωγής SM Higgs συναρτήσει της μάζας του σε σκέδαση pp ενέργειας
κέντρου μάζας 14TeV. Η αβεβαιότητα καθορίζεται από το πλάτος της κάθε γραμμής.

2.4 Τρόποι διάσπασης του μποζονίου Higgs

Οι κυριότεροι τρόποι διάσπασης του Higgs και το ποσοστό διακλάδωσης συναρτήσει της
μάζας του φαίνονται στο πιο κάτω γράφημα (σχήμα 2.10)
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Σχήμα 2.10: Ποσοστό διακλάδωσης σωματιδίου Higgs συναρτήσει της μάζας του

Από το γράφημα παρατηρείται ότι στην περιοχή μικρής μάζας, η κύρια διεργασία
διάσπασης του Higgs είναι η διάσπαση σε ζεύγος bottom anti-bottom (H→bb) και
ακολουθούν οι διασπάσεις H→ττ και H→gg. Στη περιοχή μικρών μαζών η συνεισφορά της
διάσπασης H→WW είναι πολύ μικρή, μέχρι την περιοχή μάζας γύρω στα 115GeV οπότε η
συνεισφορά έχει την ίδια σημαντικότητα με τις H→ττ και H→gg.  Καθώς προχωράμε σε
περιοχές μεγαλύτερης μάζας η συνεισφορά της H→WWαυξάνεται και γύρω στα 135GeV

αποκτά την μεγαλύτερη ενεργό διατομή. Σε μεγαλύτερες μάζες η διεργασία H→WW έχει τη
μεγαλύτερη ενεργό διατομή και ακολουθεί η διάσπαση H→ZZ η οποία στην περιοχή
μικρών μαζών δεν είχε σημαντική συνεισφορά.

Στην περιοχή των 125GeV που αντιστοιχεί στη μάζα του σωματιδίου Higgs που έχει
εντοπιστεί στον LHC, κυριότερη διεργασία είναι η H→bb και ακολουθούν οι H→WW, H→gg
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και H→ττ. Οι υπόλοιπες διεργασίες έχουν μικρότερη ενεργό διατομή. Τα ποσοστά
διακλάδωσης στην περιοχή MH=125GeV παρουσιάζονται στον πίνακα 2.α:

Πίνακας 2.α: Ποσοστό διακλάδωσης σωματιδίου Higgs μάζας 125GeV

Από τον πιο πάνω πίνακα και από το σχήμα 2.10 παρατηρείται ότι η πιθανότητα
διάσπασης του Higgs σε δύο φωτόνια είναι πολύ μικρή (~0.2%). Ωστόσο, η ανίχνευση και
ανακάλυψη του μποζονίου έχει παρατηρηθεί στο συγκεκριμένο κανάλι και όχι στο H→bb

στο οποίο η πιθανότητα διάσπασης είναι πολύ 57.5%. Ο λόγος είναι διότι η διάσπαση σε
ζεύγος bb δίνει στην τελική κατάσταση 2 βαριά jets τα οποία δημιουργούν ένα “βρώμικο”

περιβάλλον όπου η μελέτη του γεγονότος καθίσταται δύσκολη. Αντίθετα η διάσπαση
H→γγ παρέχει ένα αρκετά καθαρό περιβάλλον στο οποίο η μελέτη του γεγονότος είναι
ευκολότερη.
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3. Φυσική στους επιταχυντές

3.1 Επιταχυντές
Οι πρώτοι επιταχυντές χρησιμοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1930 και σκοπό είχαν τη μελέτη
της δομής του πυρήνα του ατόμου. Μέχρι σήμερα, πειράματα σε επιταχυντές έχουν
μελετήσει διάφορες πτυχές της σωματιδιακής φυσικής και έχουν οδηγήσει σε μεγάλες
ανακαλύψεις. Η λειτουργία των επιταχυντών βασίζεται στην ενίσχυση της ενέργειας
δέσμης σωματιδίων, πχ πρωτονίων, τα οποία αποκτούν ταχύτητες συγκρίσιμες με την
ταχύτητα του φωτός. Σε θάλαμο υδρογόνου εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού η οποία
ιονίζει το υδρογόνο. Τα πρωτόνια συλλέγονται για το σχηματισμό της δέσμης πρωτονίων
και μεταφέρονται στον ανιχνευτή. Τα πρωτόνια στους επιταχυντές είναι χωρισμένα σε
ομάδες δηλαδή πακέτα με συγκεκριμένο αριθμό σωματιδίων. Οι επιταχυντές, με βάση τη
γεωμετρία τους, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στους γραμμικούς και τους κυκλικούς.
Συχνά χρησιμοποιούνται διατάξεις οι οποίες βασίζονται στη σύνθεση επιταχυντών,
γραμμικών και κυκλικών. Σε ένα γραμμικό επιταχυντή, η επιτάχυνση των σωματιδίων
επιτυγχάνεται με τη χρήση ηλεκτρικού πεδίου. Στις συγκεκριμένες διατάξεις, εφαρμόζεται
διαφορά δυναμικού της οποίας η φορά εναλλάσσεται με συγκεκριμένη συχνότητα ώστε η
φορτισμένη δέσμη να επιταχύνεται κατά μήκος του επιταχυντή.

Σχήμα 3.1: Γραμμικός AC επιταχυντής

Στους κυκλικούς επιταχυντές, για την επίτευξη της επιτάχυνση της δέσμης
χρησιμοποιείται μαγνητικό πεδίο B το οποίο αλλάζει τη διεύθυνση της δέσμης και τη θέτει
σε κυκλική τροχιά εξαιτίας της δύναμης Lorentz που ασκείται στις δέσμες φορτισμένων
σωματιδίων.

Η φωτεινότητα (luminosity) είναι ένα φυσικό μέγεθος που χρησιμοποιείται σε πειράματα
επιτάχυνσης σωματιδίων. Είναι χαρακτηριστικό της δέσμες και έχει μονάδες  cm−2·s−1.  Η
φωτεινότητα εκφράζεται από τη σχέση

𝐿 = 𝑓
𝑛

1
𝑛

2

4πσ
𝑥
σ

υ

όπου f η συχνότητα σκέδασης, n1,n2 ο αριθμός των σωματιδίων που βρίσκονται στα
πακέτα των δύο δεσμών, ενώ σx, σy είναι το μέσο εγκάρσιο μέγεθος της δέσμης στην
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οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση αντίστοιχα. Η φωτεινότητα της δέσμης μπορεί να
γραφτεί στη μορφή

𝐿 = 𝑓 𝑁2𝑘γ

4πε
𝑛
β*

όπου Ν ο αριθμός των σωματιδίων ανά πακέτο, k ο αριθμών των πακέτων και β*
συνάρτηση που περιγράφει την εστίαση της δέσμης. Η ποσότητα ε εκφράζει την μέση
έκταση των σωματιδίων στη δέσμη στο χώρο και στο φασικό χώρο και ονομάζεται
emittance. Το μέγεθος εn καλείται κανονικοποιημένο emittance και ισούται με .ε

𝑛
= γβε

Επιπλέον, στα πειράματα επιταχυντών χρησιμοποιείται η ολοκληρωμένη φωτεινότητα η
οποία εκφράζει τον αριθμό των σωματιδίων που έχουν σκεδαστεί.  Ο αριθμός των
γεγονότων που ανιχνεύονται σε χρόνο t ως προς την ενεργό διατομή της
αλληλεπίδρασης δίνεται

𝐿 = 1
σ

𝑑𝑁
𝑑𝑡

Η ολοκληρωμένη φωτεινότητα δίνεται από το ολοκλήρωμα της ποσότητας αυτής ως προς
το χρόνο

𝐿
𝑖𝑛𝑡

= ∫ 𝐿 𝑑𝑡

και έχει μονάδες barn-1 (=10-24 cm-2). Ο αριθμός των γεγονότων μιας διεργασίας που
αναμένεται να παραχθούν είναι

Ν = σ∫ 𝐿 𝑑𝑡

Ο όρος σ εκφράζει την ενεργό διατομή μετάβασης σε μια κατάσταση από τη σκέδαση δύο
πρωτονίων.  Στις σκεδάσεις αδρονίων ουσιαστικά παρατηρούνται σκεδάσεις μεταξύ των
παρτονίων που βρίσκονται στο εσωτερικό του αδρονίου, πχ πρωτονίων. Τα πρωτόνια
αποτελούνται από τρία quarks σθένους u,u,d πολλά gluons και μια θάλασσα από quarks,
δηλαδή ζεύγη δυνητικών quark-antiquark.
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Σχήμα 3.2: Δομή πρωτονίου – Quarks σθένους, gluons και quarks θάλασσας

Επομένως στους επιταχυντές πρωτονίων παρατηρούνται σκεδάσεις δύο παρτονίων που
περιέχονται στα δύο πρωτόνια που έρχονται σε σύγκρουση

Σχήμα 3.3: Παραγωγή σωματιδίων από παρτόνια σε πειράματα σκέδασης p-p
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3.2 Ο Mεγάλος Aδρονικός Eπιταχυντής – LHC:

Ο LHC (Large Hadron Collider) βρίσκεται στο κέντρο πυρηνικών ερευνών CERN στα
Γαλλοελβετικά σύνορα. Τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία τον Σεμπτεμβρίου 2008 και
μέχρι σήμερα είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο ισχυρός επιταχυντής στον κόσμο [11].

Ο Μεγάλος Αδρονικός Επιταχυντής είναι ανιχνευτής πρωτονίων-πρωτονίων , λειτουργεί
σε ενέργεια κέντρου μάζας μέχρι και =14TeV (7 TeV κάθε δέσμη) και έχει μέγιστη𝑠
φωτεινότητα 1× 1034 cm−2 s −1. Αποτελείται από δύο δακτυλίδια με περίμετρο 27Km και
βρίσκεται σε βάθος 50-175m κάτω από την επιφάνεια της γης. Οι δέσμες καθοδηγούνται
γύρω από τον επιταχυντή μέσα στους σωλήνες από ισχυρούς υπεραγώγιμους μαγνήτες
οι οποίοι παρέχουν μαγνητικό πεδίο έντασης 8Tesla. Για τη σωστή λειτουργία των
μαγνητών χρειάζεται να ψύχονται σε θερμοκρασία -271.3 0C , δηλαδή θερμοκρασία
χαμηλότερη από αυτή στο διάστημα. Στον επιταχυντή, χρησιμοποιούνται επίσης χιλιάδες
μαγνήτες οι οποίοι καθοδηγούν τις δέσμες μέσα στους σωλήνες. Συγκεκριμένα, 1232
διπολικοί μαγνήτες μήκους 15m χρησιμοποιούνται για κάμπτουν την πορεία της δέσμης
και 392 τετραπολικοί μαγνήτες μήκους 5-7m χρησιμοποιούνται για την ευθυγράμμιση της
δέσμης πρωτονίων. Πριν από την σύγκρουση των δεσμών χρησιμοποιείται σύνθεση
τετραπολικών μαγνητών για να εστιάσει τη δέσμη ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα
σκέδασης. Η διάμετρος της δέσμης, από 200μm γίνεται 16μm, δηλαδή συγκρίσιμη με το
πάχος μιας τρίχας.

Στο κάθε δακτυλίδι, οι δέσμες πρωτονίων επιταχύνονται σε περιβάλλον υψηλού κενού και
ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις για να έρθουν σε σύγκρουση και να ανιχνευθούν
στους τέσσερις μεγάλους ανιχνευτές: τον ATLAS, τον CMS, τον ALICE και τον LHCb.  Οι
δέσμες μέσα στα δύο δακτυλίδια ταξιδεύουν σε πακέτα, το καθένα από τα οποία περιέχει
γύρω στα 1.15*10^11 πρωτόνια ενώ κάθε δέσμη πρωτονίων αποτελείται από 2808
πακέτα. Διαδοχικά πακέτα έχουν απόσταση μεταξύ τους 7.5m.  Η συχνότητα περιστροφής
των πρωτονίων μέσα στον επιταχυντή είναι 11.246kHz. Σε κάθε πακέτο παρατηρούνται
περίπου 19-20 γεγονότα επομένως η συχνότητα των ανελαστικών σκεδάσεων είναι
600MHz.

Τα πρωτόνια που εισέρχονται στον LHC δεν ξεκινούν με μηδενική ενέργεια αλλά περνούν
από κάποιο επιταχυντικό σύστημα το οποίο παρέχει στη δέσμη την αρχική της ενέργεια.
Οι δέσμες πρωτονίων που σχηματίζονται στο θάλαμο υδρογόνου εισέρχονται στο
γραμμικό επιταχυντή LINAC 2 όπου αποκτούν ενέργεια 50MeV. Στη συνέχεια οι δέσμες
μεταφέρονται στον Proton Synchrotron Booster (PSB) ο οποίος τις επιταχύνει σε ενέργεια 1.4
GeV. Από τον PSB εισέρχονται στο Proton Synchrotron (PS) όπου η ενέργεια τους φτάνει στα
25GeV. Τέλος μεταφέρονται στο Super Proton Synchrotron (SPS) και έχοντας αποκτήσει
ενέργεια 450GeV οι δέσμες εισέρχονται στα δύο δακτυλίδια- σωλήνες του LHC όπου
περιστρέφονται και αποκτούν την ενέργεια των 7TeV. Τα επτά μεγάλα πειράματα που
διεξάγονται στον LHC είναι τα ATLAS, CMS, ALICE, LHCb, LHCf, MoEDAL και TOTEM. [12]
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Σχήμα 3.4: Επιτάχυνση δεσμών p προτού εισέλθουν στον LHC
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ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS)

Ο ανιχνευτής ATLAS είναι ο μεγαλύτερος ανιχνευτής σωματιδίων στο κόσμο και ασχολείται
με πειράματα γενικής φυσικής. Έχει ύψος 25m, μήκος 46m και πλάτος 25m. Ζυγίζει 7000
τόνους και αποτελείται από 100 εκατομμύρια αισθητήρες. Ο ανιχνευτής ATLAS έχει
σχεδιαστεί για την ανακάλυψη νέων σωματιδίων και παρατήρηση φαινομένων τα οποία
περιγράφονται από θεωρίες πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο. Τα πειράματα στο ATLAS
έχουν σκοπό να δώσουν απαντήσεις σε θέματα όπως η σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια
και επιπλέον διαστάσεις στο χωροχρόνο. Μαζί με το πείραμα CMS, το ATLAS έχει
παρατηρήσει ένα νέο σωματίδιο το οποίο πιστεύεται ότι είναι το μποζόνιο Higgs.

CMS (Compact Muon Solenoid)

Ο ανιχνευτής CMS είναι ένας ανιχνευτής γενικής φυσικής. Σκοπός του είναι να δώσει
απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τη σκοτεινή ύλη και ενέργεια και extra διαστάσεις.
Επιπλέον το πείραμα CMS αποσκοπεί στο να εξηγήσει κατά πόσο ο μηχανισμός Higgs
είναι υπεύθυνος για την ορατή μάζα στο σύμπαν και γενικότερα διερευνά θεωρίες πέρα
από το ΚΠ. Εκτενέστερη περιγραφή για τον ανιχνευτή CMS και τη λειτουργία του γίνεται
στο επόμενο υποκεφάλαιο.

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)

Ο ανιχνευτής ALICE μελετάει σχετικιστικές αλληλεπιδράσεις βαριών ιόντων. Σκοπός του
πειράματος είναι η μελέτη της ισχυρά αλληλεπιδρώσας ύλης μεγάλης πυκνότητας και του
σχηματισμού της  φάσης του πλάσματος quark-gluon που υπήρξε αμέσως μετά τη Μεγάλη
Έκρηξη. Ιόντα μολύβδου παράγοντα από ένα υψηλής καθαρότητας δείγμα μολύβδου που
θερμαίνεται σε θερμοκρασία περίπου 550 ° C. Από το αέριο μολύβδου παράγονται ιόντα
διαφορετικού φορτίου τα οποία περνούν από διάφορους επιταχυντές και τελικά
εισέρχονται στοn LCH όπου αποκτούν μέγιστη ενέργεια 2.76TeV.

LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment)

Σκοπός του ανιχνευτή LHCb είναι η μελέτη της παραβίασης της συμμετρίας CP και άλλων
φαινομένων σε διασπάσεις αδρονίων βαριών quarks όπως B μεσονίων. Εκτός από τον
τομέα της σωματιδιακής φυσικής, η παραβίαση της CP συμμετρίας θεωρείται
ενδιαφέρουσα και στην κοσμολογία αφού καλείται να εξηγήσει την κυριαρχία της ύλης
έναντι της αντιύλης που παρατηρείται στο σύμπαν. Η κυριαρχία της ύλης θεωρείται το
μεγαλύτερο φαινόμενο που προκύπτει από την παραβίαση της CP συμμετρίας. Ο
ανιχνευτής LHCb έχει ύψος 10m, μήκος 21m και πλάτος 13m.

LHCf (Large Hadron Collider forward)

Το πείραμα LHCf είναι το μικρότερο από τα πειράματα που διεξάγονται στο Μεγάλο
Αδρονικό Επιταχυντή. Αποτελείται από δύο ανιχνευτές οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις
δύο πλευρές του ATLAS σε απόσταση 140m από το σημείο σκέδασης. Το LHCf μπορεί να
ανιχνεύσει με ακρίβεια ουδέτερα πιόνια και άλλα σωματίδια από της σκεδάσεις στο ATLAS,
στην εμπρόσθια διεύθυνση σε σχεδόν μηδέν μοίρες από τη διαμήκη διεύθυνση
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(διεύθυνση δέσμης). Σκοπός του πειράματος είναι η μελέτη της ενεργού διατομής
παραγωγής ουδέτερων σωματιδίων στην εμπρόσθια (forward) διεύθυνση. Η μελέτη αυτή
μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση μας για την ανάπτυξη των atmospheric showers που
προκαλούνται από πολύ υψηλής ενέργειας κοσμικές ακτίνες οι οποίες χτυπούν την
ατμόσφαιρα της Γης.

MoEDAL (the Monopole and Exotics Detector At the LHC) 

Το MoEDAL είναι το πιο καινούριο πείραμα στον LHC και στοχεύει στην ανίχνευση
συγκεκριμένων εξωτικών σωματιδίων. Ο ανιχνευτής MoEDAL αποτελείται από στρώσεις
πλαστικού που συνδέονται με τους τοίχους και την οροφή της “σπηλιάς” που στεγάζει τον
ανιχνευτή VELO του πειράματος LHCb. Το πείραμα αναζητεί μαγνητικά μονόπολα, δηλαδή
σωματίδια που φέρουν μαγνητικό φορτίο και σταθερά υπερσυμμετρικά σωματίδια με
μεγάλη μάζα.

TOTEM (TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement)

Το πείραμα TOTEM μετράει την ολική ενεργός διατομή σκέδασης pp και μελετά ελαστικές
και περιθλαστικές σκεδάσεις οι οποίες παράγονται στο κέντρο του ανιχνευτή CMS. Το
πείραμα χρησιμοποιεί ανιχνευτή πυριτίου και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200m
μακριά από τον ανιχνευτή CMS. Το TOTEM ανιχνεύει σκεδάσεις σωματιδίων σε μικρές
γωνίες.
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3.3 CMS (Compact Muon Solenoid)

Ο ανιχνευτής CMS έχει μήκος 21m, πλάτος 15m και ύψος 15m και περιβάλλει το ένα από τα
τέσσερα σημεία κρούσης στον LHC [13]. Αποτελείται από πολλά στρώματα
υποανιχνευτών το κάθε ένα από τα οποία χρησιμοποιείται ώστε να δώσει πληροφορίες
για τα σωματίδια που παράγονται από τις σκεδάσεις των δεσμών πρωτονίων που
ταξιδεύουν στον Μεγάλο Αδρονικό Επιταχυντή. Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται με την
ταχύτητα, τη μάζα, το φορτίο, ακόμα και την ταυτότητα των σωματιδίων. Στον ανιχνευτή,
υπάρχει ένας σωληνοειδής μαγνήτης ο οποίος παράγει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο
έντασης 4 Tesla. Στην παρουσία μαγνητικού πεδίου, στα φορτισμένα σωματίδια ασκείται
δύναμη Lorentz η οποία προκαλεί καμπύλωση στην τροχιά των φορτισμένων σωματιδίων.
Ανάλογα με την καμπύλωση της τροχιάς, μπορεί να ταυτοποιηθεί το φορτίο και η ορμή
των σωματιδίων. Μεγάλη καμπυλότητα στην τροχιά αντιστοιχεί σε σωματίδια με μικρή
ορμή. Οι υποανιχνευτές που συνθέτουν τον CMS είναι ο ανιχνευτής τροχιών, το
ηλεκτρομαγνητικό καλορίμετρο, το αδρονικό καλορίμετρο και ο ανιχνευτής μιονίων. Τα
σωματίδια καθώς περνούν από τα διάφορα στρώματα αφήνουν ίχνη από τα οποία θα
συλλεχθούν πληροφορίες οι οποίες θα δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την
μελετώμενη σκέδαση.

Σχήμα 3.5: Ο ανιχνευτής CMS

Το σημείο όπου πραγματοποιείται η σύγκρουση θεωρείται η αρχή των αξόνων στο
σύστημα συντεταγμένων, με τον άξονα z να συμπίπτει με την αρχική διεύθυνση της
δέσμης. Η ψευδο-ωκύτητα, είναι μια ποσότητα που χρησιμοποιείται ευρέως στα
πειράματα υψηλών ενεργειών  και ορίζεται ως εξής:
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η =− 𝑙𝑛 [𝑡𝑎𝑛 θ
2( )]

όπου θ είναι η πολική γωνία, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται με τον άξονα z. Η
ψευδο-ωκύτητα είναι αναλλοίωτο μέγεθος κάτω από μετασχηματισμούς Lorentz.
Επιπλέον χρησιμοποιείται η πολική γωνία φ, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται με τον
άξονα x στο x-y επίπεδο.

3.3.1 Υπεραγωγιμος Μαγνήτης – Σωληνοειδές
Ο μαγνήτης του CMS είναι ένα σωληνοειδές από υπεραγώγιμο σύρμα NbTi με επικάλυψη
Cu, το οποίο δημιουργεί ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο έντασης 4Tesla, δηλαδή 100000 φορές
ισχυρότερο από το μαγνητικό πεδίο της γης. Με τη χρήση του μαγνήτη επιτυγχάνεται η
κάμψη της πορείας φορτισμένων σωματιδίων, επομένως γίνεται δυνατή η μέτρηση της
ορμής και του φορτίου των φορτισμένων σωματιδίων. Έχει μήκος 12.5m, διάμετρο 6m και
μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια μέχρι 2.6GJ. Το μαγνητικό πεδίο περικλείεται από τον
ατσάλινο ζυγό, ο οποίος αποτελείται από 5 στρώματα στην περιοχή barrel και 2 στρώματα
στην περιοχή των endcaps. Για τη σωστή λειτουργία του, ο ατσάλινος ζυγός ψύχεται σε
θερμοκρασία ~4.2K

3.3.2 Ανιχνευτής Τροχιών
Τα σωματίδια ακριβώς μετά τη σκέδαση συναντούν τον ανιχνευτή τροχιών [13-15].
Βρίσκεται στο εσωτερικό του ανιχνευτή CMS και γι αυτό λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό
σωματιδίων. Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος είναι πυρίτιο, κατάλληλο ώστε
να μην σημειώνεται μεγάλη ακτινοβολία κατά την αλληλεπίδραση των σωματιδίων με
αυτό και έχει επιφάνεια ενεργού υλικού 200m2. Η περιοχή αποδοχής ψευδο-ωκύτητας του
ανιχνευτή είναι |η| < 2.5 Το ανιχνευτικό σύστημα (tracking system) αποτελείται από δύο
είδη ανιχνευτών, τον Silicon Pixels Detector (Ανιχνευτής pixels) και τον Silicon Strips Detector
και αποτελείται από κυλινδρικά επίπεδα πυριτίου. Τα ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια
κατά την πορεία τους μέσα στον ανιχνευτή αλληλεπιδρούν με το υλικό και αφήνουν
ηλεκτρικά σήματα πάνω στους αισθητήρες στα κυλινδρικά στρώματα τα οποία
ενισχύονται και ανιχνεύονται. Από τα σήματα αυτά γίνεται ανακατασκευή της τροχιάς.
Εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου έντασης B, οι τροχιές των φορτισμένων σωματιδίων θα
είναι καμπυλωμένες. Επομένως ο ανιχνευτής τροχιών παρέχει αρκετές πληροφορίες
ώστε να υπολογιστεί η ορμή των φορτισμένων σωματιδίων. Για σωματίδια με πολύ
μεγάλη ορμή, η ακτίνα καμπυλότητας γίνεται πολύ μεγάλη και η τροχιά από τα ίχνη πάνω
στον ανιχνευτή μοιάζει να είναι ευθύγραμμη. Παρόλα αυτά, ακόμα και οι μικρές εκτροπές
της τροχιάς των σωματιδίων μπορούν να μετρηθούν από τον Silicon Strip Detector. Τέλος, ο
ανιχνευτής τροχιών μπορεί να ανιχνεύσει τροχιές που προέρχονται από διασπάσεις
σωματιδίων με πολύ μικρό χρόνο ζωής.
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Ανιχνευτής Silicon Pixels

Ο ανιχνευτής Pixels είναι το πλησιέστερο προς τη δέσμη τμήμα του ανιχνευτή CMS

επομένως λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό σωματιδίων που παράγονται μετά τη
σύγκρουση [16]. Παρόλα αυτά, ο ανιχνευτής δίνει μια τρισδιάστατη εικόνα του γεγονότος
πολύ μεγάλης ακρίβειας. Ο ανιχνευτής pixels αποτελείται από τρία κυλινδρικά στρώματα
(layers) τοποθετημένα σε αποστάσεις 4cm, 7cm και 11cm από το σημείο της σκέδασης και
δύο δίσκους οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στα άκρα των στρωμάτων. Το κάθε στρώμα
είναι χωρισμένο σε  65 εκατομμύρια μικρότερες μονάδες ανιχνευτών πυριτίου (pixels) , η
κάθε μία από τις οποίες διαθέτει ενεργή επιφάνεια 150x100 µm. Ο ανιχνευτής πυριτίου
pixels μπορεί να εντοπίσει δευτερεύουσες κορυφές σκέδασης καθώς και να διακρίνει
τροχιές που προέρχονται από jets σωματιδίων με μεγάλο χρόνο ζωής, όπως b,c quarks και
τ- λεπτόνια από άλλα jets ελαφριών σωματιδίων ή gluons.

Σχήμα 3.6: Ανιχνευτής Silicon Pixels στον ανιχνευτή τροχιών (CMS)

Ανιχνευτής Silicon Strips

Στο εξωτερικό του ανιχνευτή πυριτίου-Pixels, βρίσκεται ο ανιχνευτής πυριτίου Strips [13]. Ο
ανιχνευτής διαθέτει 10 στρώματα ανιχνευτών πυριτίου. Αποτελείται από τέσσερα
εσωτερικά βαρέλια (TIB) και δύο εσωτερικά “καπάκια” (endcaps) τα οποία αποτελούνται
από τρεις μικρούς δίσκους. Επίσης, διαθέτει ένα εξωτερικό βαρέλι (TOB) το οποίο
αποτελείται από έξι ομόκεντρα στρώματα. Τέλος, στα άκρα του ανιχνευτή υπάρχουν δύο
endcaps. Ολόκληρος ο υποανιχνευτής περιλαμβάνει 10 εκατομμύρια λωρίδες πυριτίου,
διακρίνεται για την γρήγορη απόκριση του και τη μεγάλη χωρική διακριτική του ικανότητα.
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Σχήμα 3.7: Ανιχνευτής Silicon Strips στον ανιχνευτή τροχιών (CMS)

3.3.3 Καλορίμετρα

Τα καλορίμετρα στα πειράματα υψηλών ενεργειών χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της
ενέργειας των σωματιδίων. Είναι κατασκευασμένα ώστε να σταματούν και να
απορροφούν τα περισσότερα από τα σωματίδια που προέρχονται από τις συγκρούσεις
στον επιταχυντή. Κατά την αλληλεπίδραση των σωματιδίων με τον ανιχνευτή ξεκινά ένας
καταιγισμός σωματιδίων, και τελικά τα σωματίδια εναποθέτουν όλη τους την ενέργεια στα
καλορίμετρα. Η σύσταση της καταιγίδας και το μέγεθος της καταιγίδας εξαρτάται από το
είδος του σωματιδίου και το υλικό του ανιχνευτή. Τα καλορίμετρα κατασκευάζονται από
υλικά μεγάλης πυκνότητας. Μπορούν να σταματήσουν όλα τα γνωστά σωματίδια εκτός
από τα μιόνια και τα νετρίνο τα οποία αλληλεπιδρούν ελάχιστα με την ύλη.

3.3.4 Ηλεκτρομαγνητικό καλορίμετρο (ECAL)

Το Hλεκτρομαγνητικό Kαλορίμετρο (ECAL) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ενέργειας
των ηλεκτρονίων και φωτονίων που παράγονται σε κάποια σκέδαση [13][17]. Το ECAL του
ανιχνευτή CMS είναι ένα ομογενές καλορίμετρο, κατασκευασμένο από μια σειρά 75848
κρυστάλλων PbWO4, υλικό το οποίο έχει ιδιότητες σπινθηριστή. Ο κρύσταλλος είναι
διάφανο υλικό με μικρό μήκος ακτινοβολίας X0 = 0.83 cm και περιορίζει τις
ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες σε μια συμπαγή περιοχή. Τα ηλεκτρόνια στις
ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες παράγουν σπινθήρες οι οποίοι συλλέγονται, μετατρέπονται
σε ηλεκτρικό σήμα και ενισχύονται από φωτοανιχνευτές υψηλής απόδοσης. Η ποσότητα
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του φωτός που παράγεται από τους σπινθηριστές είναι ανάλογη της ολικής ενέργειας του
αρχικού ηλεκτρονίου ή φωτονίου. Το ηλεκτρομαγνητικό καλορίμετρο χωρίζεται στην
περιοχή Barrel (EB) και στα δύο endcaps (EE) και παρέχει αποδοχή ψευδοωκύτητας στις
περιοχές |η| < 1, 479 και |η| <= 3 αντίστοιχα. Το κυλινδρικό βαρέλι (barrel) αποτελείται
από 61.200 κρυστάλλους. Τα δύο endcaps είναι τοποθετημένα στα δύο άκρα του βαρελιού
και αποτελούνται από σχεδόν 15000 κρυστάλλους. Για μεγαλύτερη χωρική ακρίβεια, το
ECAL διαθέτει επίσης ανιχνευτές προ-καταιγισμού (Preshower detectors) οι οποίοι είναι
τοποθετημένοι μπροστά από τα endcaps. Οι ανιχνευτές αυτοί επιτρέπουν στον CMS τη
διάκριση μεταξύ υψηλά ενεργητικών φωτονίων από φωτόνια μικρής ενέργειας. Ο
ανιχνευτής αυτός καλύπτει μια περιοχή ψευδοωκύτητας 1, 653 < |η| < 2, 61. Η διακριτική
ικανότητα του ECAL δίνεται από την πιο κάτω σχέση:

σ
Ε

Ε( )2

= 𝑆
𝐸( )2

+ 𝑁
𝐸( )2

+ 𝐶2

όπου Ε η ενέργεια, S ο στοχαστικός όρος, Ν όρος που οφείλεται στο θόρυβο
ηλεκτρονικών, ψηφιοποίησης και θόρυβοαπό Pile Up γεγονότα (γεγονότα από επιπλέον
σκεδάσεις p-p) και C όρος εξαιτίας της μη ομοιογενούς συλλογής σήματος. Την περίοδο
2010-2011 η διακριτική ικανότητα του ECAL που έχει επιτευχθεί είναι 1.1-2.6% στο EB και
2.2-5% στο EE για τα φωτόνια από τη διάσπαση του μποζονίου Higgs.

3.3.5 Αδρονικό καλορίμετρο (HCAL)

Σωματίδια τα οποία αλληλεπιδρούν ισχυρά, εναποθέτουν το μεγαλύτερο μέρος της
ενέργειας τους στον επόμενο υποανιχνευτή, το Αδρονικό Καλορίμετρο (HCAL) [18]. Το
αδρονικό καλορίμετρο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ενέργειας των αδρονίων και
αποτελείται από τέσσερα μέρη: το HCAL barrel (HB), το HCAL endcap (HE), το HCAL Outer
(HO) και το HCAL Forward (HF) . Διαθέτει ενεργό υλικό που βρίσκεται μεταξύ περιοχών
απορροφητή από χαλκό. Το πάχος του απορροφητή είναι 5cm στην περιοχή του βαρελιού
και 8cm στην περιοχή των endcaps. Τα HB και HE είναι καλορίμετρα δειγματοληψίας
κατασκευασμένα από απορροφητή από ορείχαλκο ενώ ως ενεργό υλικό χρησιμοποιείται
πλαστικός σπινθηριστής. Το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται από τον
σπινθηριστή είναι μετατοπισμένο προς το ερυθρό (Wavelength-Shifted WLS) και συλλέγεται
από οπτικές ίνες χαλαζία (quartz fibers) οι οποίες το μεταφέρουν στους φωτοανιχνευτές
(Hybrid Photodetectors) για να μετατραπούν σε ηλεκτρικό σήμα. Το HCAL παρέχει αποδοχή
ψευδοωκύτητας στην περιοχή |η| < 3, |η|<1.3 που αντιστοιχεί στην περιοχή του barrel και
στα δύο endcaps 1.3 < |η| < 3. Το HO βρίσκεται στο εξωτερικό του σωληνοειδούς του CMS
και λειτουργεί ως συλλέκτης των αδρονικών καταιγίδων. Το HF χρησιμοποιείται για να
συλλέγει την ακτινοβολία Cherenkov . Οι δύο ανιχνευτές HF και HO, καλύπτουν μια περιοχή
|η|<3 και 3<|η|<5 αντίστοιχα. Μαζί καλύπτουν μια περιοχή ψευδοωκύτητας 0<|η|<5.0,
σημαντική για τη μέτρηση πιδάκων και ΜΕΤ. Η διακριτική ικανότητα του HCAL δίνεται από
τη σχέση:
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3.3.6 Σύστημα Μιονίων (Muon System)

Στο εξωτερικό μέρος του ανιχνευτή, όπου οι μαγνητικές γραμμές του πεδίου του
σωληνοειδούς επιστρέφουν, βρίσκεται ένας μαγνήτης σιδήρου ο οποίος εμποδίζει όλα τα
σωματίδια που έχουν απομείνει να ξεφύγουν από τον ανιχευτή, εκτός από τα μιόνια και τα
νετρίνο [13][19]. Τα μιόνια αλληλεπιδρούν ελάχιστα με την ύλη και μπορεί να ταξιδέψουν
αρκετά μέτρα μέσα σε υλικό μεγάλης πυκνότητας πριν να σταματήσουν. Είναι τα μόνα
φορτισμένα σωματίδια που δεν απορροφώνται από τους προηγούμενους υποανιχνευτές,
και φτάνουν στο πιο εξωτερικό ανιχνευτικό σύστημα του CMS, το σύστημα μιονίων. Το
σύστημα μιονίων  χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των μιονίων, τη μέτρηση της
ενέργειας τους και σκανδαλισμό τους.  Για την εκτέλεση των πιο πάνω λειτουργιών, το
σύστημα διακρίνεται σε τρία είδη ανιχνευτών: Τους θαλάμους ολίσθησης, (Drift Tubes –
DT), τους θαλάμους καθοδικών λωρίδων (Cathode Strip Champer  - CSC) και τους θαλάμους
αγώγιμων επιφανειών (Resistive Plate Chamber - RPC). Οι ανιχνευτές DT και CSC παρέχουν
ακριβή μέτρηση για την ταυτοποίηση και σκανδάλη των μιονίων σε μια περιοχή |η|<2.4. Ο
RPC παρέχει επιπλέον σκανδαλισμό των μιονίων στην περιοχή |η|<1.6. Οι ανιχνευτές
μιονίων είναι τοποθετημένοι σε τέσσερα τμήματα τα οποία είναι διαχωρισμένα από
σίδηρο μεγάλου πάχους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η απομόνωση των
ηλεκτρομαγνητικών καταιγίδων που αναπτύσσονται στα τμήματα του ανιχνευτή. Το
σύστημα μιονίων αποτελείται από το barrel και δύο endcaps. Διάθέτει 25000m2 επίπεδα
ανίχνευσης και ένα εκατομμύριο κανάλια ανάγνωσης πληροφοριών. Κατά το Run I,  η
ακρίβεια του συστήματος μιονίων του CMS υπολογίστηκε ότι είναι υψηλότερη από 95%.

3.3.7 Σύστημα σκανδαλισμού και συλλογής δεδομένων

Κατά τις σκεδάσεις που πραγματοποιούνται στον LHC παράγεται ένας τεράστιος αριθμός
γεγονότων. Εκτιμάται ότι η ποσότητα δεδομένων που παράγονται στον CMS είναι 40 TByte

ανά δευτερόλεπτο ενώ η αποθήκευση τέτοιου όγκου γεγονότων είναι αδύνατη. Γι αυτό το
λόγο ο CMS χρησιμοποιεί ένα σύστημα σκανδαλισμού. Τα περισσότερα γεγονότα που
παράγονται στον LHC δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον και δεν χρειάζεται να μελετηθούν. Η
επιλογή των ενδιαφερόντων γεγονότων πραγματοποιείται σε δύο στάδια, το level-1 trigger

και το High Level Trigger (HLT). Για την επιλογή των ενδιαφερόντων γεγονότων ανάμεσα σε
ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας απαιτείται μια σκανδάλη με πολύ μεγάλη ταχύτητα
απόκρισης. Επομένως στο πρώτο στάδιο επιλογής το level-1 trigger, είναι αδύνατη η
χρήση περίπλοκων αλγορίθμων, ενώ γίνεται χρήση μόνο αλγορίθμων μαζικού
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παραλληλισμού. Στόχος του L1 είναι να ελαττώσει τον αριθμό δεδομένων κατά 400 (από
40 MHz στα 100 kHz ). Το level-1 trigger, χρησιμοποιεί μόνο την πληροφορία που
λαμβάνεται από τα καλορίμετρα και το σύστημα μιονίων. Για τα γεγονότα που έχουν
επιλεχθεί από το L1, το HLT λαμβάνει πληροφορίες από όλα τα μέρη του CMS και τα
επεξεργάζεται με πολλούς πιο ακριβείς αλγορίθμους σε μια συλλογή 3000 υπολογιστών.

Στόχος του HLT είναι να μειώσει τον αριθμό των δεδομένων κατά ένα παράγοντα 1000 και
τελικά να αποθηκευτεί πληροφορία μεγέθους γύρω στα 100Hz.
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3.4 Αναβάθμιση LHC (HL-LCH)

Το σχέδιο αναβάθμισης του LHC, HL-LHC (High Luminosity LHC)  στοχεύει στη βελτίωση
λειτουργίας του LHC [19]. Το HL-LCH χωρίζεται στις φάσεις LS1, LS2 και LS3. Την περίοδο
2023-2025 αναμένεται ότι η μέγιστη φωτεινότητα θα φτάσει στα 5 × 1034 cm−2 s −1 και η
ενέργεια κέντρου μάζας θα είναι 14TeV. Στόχος του HL-LHC είναι η αύξηση της
ολοκληρωμένης φωτεινότητας από 300fb-1 στα 3000fb-1 σε μια περίοδο 10 χρόνων. Με την
αύξηση της φωτεινότητας της δέσμης αυξάνεται η πιθανότητα σκέδασης πρωτονίων της
δέσμης στο ίδιο πέρασμα. Επομένως σε κάθε πέρασμα αναμένονται 140 σκεδάσεις
πρωτονίων (<PU> = 140).

Πίνακας 3.α: Αναβάθμιση LHC- Παραμέτροι

2010-2012 2013-2014 2015-2018 2018-2019 2019-2022 2023-2025 2025-
Run1:
7-8TeV

LS1 Run2:
13eV

LS2 Run3:
14TeV

LS3 HL-LHC
14TeV

25fb-1 Phase 0
upgrade

~120fb-1 Phase 1
upgrade

~300fb-1 Phase 2
upgrade

~3000fb-1

PU 20 (50ns) PU 20-40
(50ns,25ns)

PU 50-80
(25ns)

PU 140-200
(25 ns)

7×1033 cm-2s-1 ~1×1034cm-2s-1 ~2×1034cm-2s-1 ~5×1034cm-2s-1

Οι ανιχνευτές στον LHC θα πρέπει να αναβαθμιστούν ώστε να μπορούν ανταποκριθούν
στην αυξημένη φωτεινότητα του LHC. Στην πρώτη φάση αναβάθμισης του ανιχνευτή CMS

περιλαμβάνεται η προσθήκη ενός τέταρτου στρώματος στην περιοχή endcaps του
ανιχνευτή μιονίων και βελτίωση των muon electronics. Επιπλέον, στον ανιχνευτή τροχιών
θα γίνει αντικατάσταση των 3 στρωμάτων στην περιοχή barrel και των 2 δίσκων
ανιχνευτών pixels στην περιοχή των endcaps με μια περιοχή barrel τεσσάρων στρωμάτων
και τρεις δίσκους ανιχνευτών pixels στην περιοχή των endcaps. Επίσης, κατά την πρώτη
φάση, θα χρησιμοποιηθεί λιγότερο υλικό στον ανιχνευτή τροχιών και νέες μονάδες
καταγραφής γεγονότων για να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση της απώλειας γεγονότων. Κατά
τη δεύτερη φάση αναβάθμισης, ο ανιχνευτής τροχιών θα αντικατασταθεί από ένα νέο
ανιχνευτή. Ο νέος ανιχνευτής τροχιών θα έχει πιο μεγάλη διακριτική ικανότητα και θα είναι
πιο ανθεκτικός από τον υφιστάμενο ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην αυξημένη
φωτεινότητα του LHC. Επιπλέον, θα ανακατασκευάζει τροχιές σωματιδίων με pt>2GeV/c

και θα χρησιμοποιείται στο πρώτο στάδιο σκανδαλισμού level-1.Με τη χρήση του
ανιχνευτή τροχιών στο level-1 επιτυγχάνεται η βελτίωση στην απόδοση του ανιχνευτή και
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στην ικανότητα σκανδαλισμού. Τέλος ο νέος ανιχνευτής θα αποτελείται από λιγότερο
υλικό.
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4. Προσομοίωση και ανακατασκευή γεγονότων

4.1 Προσομοίωση γεγονότων
Στη φυσική υψηλών ενεργειών, για την πρόβλεψη, περιγραφή και ανάλυση διαφόρων
φυσικών διεργασιών χρησιμοποιούνται προσομοιωτές φυσικών διεργασιών.

Προσομοιώσεις, χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο της ορθότητας διαφόρων
αλγορίθμων αλλά και βαθμονόμηση ανιχνευτικών συστημάτων.  Για την προσομοίωση
των διεργασιών, γίνεται χρήση μεθόδων Monte Carlo, δηλαδή υπολογιστικών αλγορίθμων
οι οποίοι χρησιμοποιούν επαναλαμβανόμενη τυχαία δειγματοληψία και στοχεύουν στην
λήψη αριθμητικών αποτελεσμάτων.

Για να περιγραφεί πλήρως ένα γεγονός που παράγεται σε κάποιο επιταχυντή σωματιδίων
(Event Generator) , γίνεται προσομοίωση της κύριας σκέδασης σε παρτονικό επίπεδο, της
αδρονοποίησης και θρυματισμού των σωματιδίων  ή  ανάπτυξης παρτονικής καταιγίδας.

Πέρα από την προσομοίωση των γεγονότων, γίνεται προσομοίωση του ανιχνευτή
(Detector Simulation) κατά την οποία περιγράφονται αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
σωματιδίων και του ανιχνευτή και ψηφιοποίηση (Digitization), δηλαδή μετατροπή των
αλληλεπιδράσεων με τον ανιχνευτή σε ψηφιακό σήμα. Τέλος ακολουθεί η ανακατασκευή
(Event Reconstruction) και ανάλυση του γεγονότος .

4.1.1 Σκληρή σκέδαση

Στις προσομοιώσεις γεγονότων αρχικά γίνεται η προσομοίωση της σκληρής σκέδασης.

Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να γίνει υπολογισμός της πιθανότητας σκέδασης δύο
παρτονίων από τα δύο πρωτόνια που έρχονται σε σύγκρουση και μετάβασης σε μια
συγκεκριμένη τελική κατάσταση x.  Δηλαδή, σε αυτό το στάδιο γίνεται ο υπολογισμός των
πινακοστοιχείων της σκέδασης δύο πρωτονίων και μετάβασης στην τελική κατάσταση x.

Για να πραγματοποιηθεί η διεργασία, θα πρέπει στα δύο πρωτόνια να υπάρχουν δύο
παρτόνια τα οποία να κουβαλούν την ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει η συγκεκριμένη
μετάβαση. Η ενεργός διατομή της διεργασίας αυτής δίνεται από το ολοκλήρωμα στο
φασικό χώρο:

39



όπου η πυκνότητα πιθανότητας σκέδασης i-παρτονίου (Parton Density Function)𝐹(𝑥, 𝑄2)

και η μεταφερόμενη ενέργεια. Η παράμετρος μας δίνει το λόγο της ενέργειας𝑄2 𝑥 =
Ε

𝑖

𝐸
𝑝

του i-παρτονίου ως προς την ενέργεια του πρωτονίου. Η μεταφερόμενη ορμή, ανάλογα με
την εμφάνιση καναλιού s, t, u δίνεται από τις μεταβλητές Mandelstam:

𝑄 = 𝑠 = 𝑝
1

+ 𝑝
2( )2 = 𝑝

3
+ 𝑝

4( )2

𝑄 = 𝑡 = 𝑝
1

− 𝑝
3( )2 = 𝑝

2
− 𝑝

4( )2

𝑄 = 𝑡 = 𝑝
1

− 𝑝
4( )2 = 𝑝

2
− 𝑝

3( )2

Σχήμα 4.1: Κανάλια s,t,u

Στο πιο κάτω γράφημα φαίνεται σε λογαριθμική κλίμακα η PDF συναρτήσει της

παραμέτρου x για .𝑄 = 10𝐺𝑒𝑉2
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Σχήμα 4.2: PDF συναρτήσει της παραμέτρου x για 𝑄 = 10𝐺𝑒𝑉2

4.1.2 Παρτονική καταιγίδα (Parton shower)

Επιταχυνόμενα σωματίδια τα οποία κουβαλούν χρωματικό φορτίο, εκπέμπουν QCD

ακτινοβολία σε μορφή gluon. Τα gluons, με τη σειρά τους μπορούν να εκπέμψουν άλλα
gluons ή να διασπαστούν σε ζεύγη quark, anti-quark σχηματίζοντας μια καταιγίδα
σωματιδίων, τη λεγόμενη παρτονική καταιγίδα. Σε θεωρητικό επίπεδο, οι παρτονικές
καταιγίδες αποτελούν διορθώσεις υψηλότερων τάξεων της σκληρής σκέδασης. Κατά την
προσομοίωση της παρτονικής καταιγίδας γίνεται χρονική εξέλιξη της σκληρής σκέδασης
τόσο προς τα πίσω (backward evolution) όσο και προς τα εμπρός (forward evolution). Έτσι
η προσομοίωση της παρτονικής καταιγίδας, περιγράφει την ακτινοβολία κατά την αρχική
και τελική κατάσταση (Initial State Radiation – ISR, Final State Radiation FSR).
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Underline γεγονότα

Πέρα από τα παρτόνια που συμμετέχουν στη σκληρή σκέδαση, τα υπόλοιπα παρτόνια
που περιέχονται στα δύο πρωτόνια θα συμμετέχουν σε άλλες σκεδάσεις μικρότερης
ενέργειας, οπότε στον ανιχνευτή θα παρατηρηθούν περισσότερες σκεδάσεις μεταξύ
σωματιδίων. Οι σκεδάσεις αυτές ονομάζονται Underline γεγονότα και χαρακτηρίζονται για
τη μικρή εγκάρσια ορμή που διαθέτουν.

Pile up γεγονότα

Κατά το πέρασμα των δεσμών πρωτονίων, εκτός από τα πρωτόνια που θα
δημιουργήσουν τη σκληρή σκέδαση, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν περαιτέρω
σκεδάσεις πρωτονίων. Οι σκεδάσεις αυτές καλούνται Pile Up γεγονότα και η εμφάνιση
τους αυξάνεται καθώς αυξάνεται η φωτεινότητα των δεσμών πρωτονίων.

4.1.3 Αδρονοποίηση (Hadronization)

Η ανάπτυξη των παρτονικών καταιγίδων σταματά στην περιοχή ~1GeV οπότε ξεκινά η
διαδικασία αδρονοποίησης [20][22]. Τα παρτόνια που προκύπτουν από τις παρτονικές
καταιγίδες δεν μπορούν να υπάρξουν ελεύθερα στη φύση, οπότε σχηματίζουν χρωματικά
ουδέτερα αδρόνια. Τα αδρόνια αυτά με τη σειρά τους μπορούν να διασπαστούν σε άλλα
σταθερότερα σωματίδια. Η κβαντική χρωμοδυναμική και η διαταρακτική θεωρία δεν
μπορεί να εξηγήσει τη διαδικασία αδρονοποίησης, επομένως η μετάβαση παρτονίων σε
αδρόνια δεν μπορεί να υπολογιστεί διαταρακτικά. Ωστόσο ο υπολογισμός αυτός μπορεί
να προσεγγιστεί με τη χρήση συναρτήσεων θρυμματισμού. Οι συναρτήσεις αυτές
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των τελικών καταστάσεων και αποτελούν ανάλογα
των Parton Distribution Functions οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για την αρχική
κατάσταση του γεγονότος. Η διαδικασία αδρονοποίησης μπορεί να παραμετροποιηθεί
από διάφορα φαινομενολογικά μοντέλα όπως είναι για παράδειγμα το μοντέλο χορδής και
το μοντέλο πλέγματος.

Μοντέλο χορδής

Το μοντέλο χορδή βασίζεται στην παρατήρηση από τις προσομοιώσεις πλέγματος της
QCD, ότι σε μεγάλες αποστάσεις η δυναμική ενέργεια των χρωματικών πηγών, όπως για
παράδειγμα ενός ζεύγους quark-antiquark, αυξάνεται γραμμικά καθώς αυτές
απομακρύνονται [21][22]. Για την κατανόηση του μοντέλου θεωρούμε ότι ένα quark και ένα
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antiquark είναι τοποθετημένα στα άκρα μιας χορδής ενώ τα gluons περιγράφουν την
ενέργεια που μεταφέρεται στη χορδή. Τα δύο quarks απομακρύνονται μεταξύ τους έχοντας
ενέργεια ίση με το μισό της συνολικής ενέργειας στο σύστημα αναφοράς του κέντρου
μάζας. Καθώς τα quarks απομακρύνονται, η χορδή τεντώνεται και η δυναμική ενέργεια
αυξάνεται. Όταν η δυναμική ενέργεια αποκτήσει μια κριτική τιμή της τάξης της μάζας των
αδρονίων η χορδή σπάει και σχηματίζονται δύο νέες χορδές. Στα δύο προηγουμένως
συνδεδεμένα άκρα, εμφανίζεται ένα ζεύγος quark-antiquark. Έτσι οι δύο χορδές
αντιστοιχούν σε δύο αδρόνια.  Το μοντέλο χορδής προσομοιώνεται από το γεννήτορα
PYTHIA.

Μοντέλο πλέγματος

Το μοντέλο πλέγματος βασίζεται σε μια ιδιότητα της QCD η οποία καλείται “preconfinement

property”[22]. Σύμφωνα με την ιδιότητα αυτή, σε μια κλίμακα q μικρότερη από την κλίμακα
της σκληρής σκέδασης (q<Q), τα παρτόνια σε μια παρτονική καταιγίδα είναι
συγκεντρωμένα, σε ομάδες που δεν έχουν χρωματικό φορτίο. Η κατανομή της
αναλλοίωτης μάζας των ομάδων είναι ανεξάρτητη από τη φύση και την κλίμακα της
σκληρής σκέδασης, ενώ εξαρτάται μόνο από την κλίμακα q και την θεμελιώδη κλίμακα Λ
της QCD. Οι ομάδες αυτές χαρακτηρίζουν ασταθή αδρόνια τα οποία θα διασπαστούν στα
σταθερά αδρόνια που παρατηρούνται στην τελική κατάσταση του γεγονότος. Το μοντέλο
πλέγματος προσομοιώνεται από το γεννήτορα HERWIG.

4.1.4 Προσομοίωση ανιχνευτή

Στο στάδιο προσομοίωσης του ανιχνευτή, προσομοιώνεται η αλληλεπίδραση των
σωματιδίων με την ύλη κατά το πέρασμα τους στα διάφορα ανιχνευτικά συστήματα [21].

Για την προσομοίωση του ανιχνευτή, στο CERN έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται ο
αλγόριθμος  GEANT (GEometry ANd Tracking). Το λογισμικό περιλαμβάνει διάφορες
πληροφορίες όπως λεπτομερή περιγραφή της γεωμετρίας και απόκριση του ανιχνευτή.

43



4.2 Ανακατασκευή γεγονότων – Ταυτοποίηση αντικειμένων

4.2.1 Ανακατασκευή τροχιών

Η ανακατασκευή τροχιών γίνεται μέσω των χτυπημάτων που αφήνει ένα φορτισμένο
σωματίδιο στους αισθητήρες του ανιχνευτή πυριτίου.  Οι τροχιές που ανακατασκευάζονται
είναι αυτές που προέρχονται από σωματίδια τα οποία ταξίδεψαν στον ανιχνευτή με ορμή
pt>2GeV/c. Η ιδέα βασίζεται στη συσχέτιση των κτυπημάτων που άφησε ένα σωματίδιο σε
διαδοχικούς αισθητήρες. Τροχιές με μεγάλη καμπύλωση αντιστοιχούν σε τροχιές με μικρή
ορμή. Επομένως η ορμή μπορεί να συσχετιστεί με την απόσταση διαδοχικών
χτυπημάτων στο x-y επίπεδο.  Ένα ζεύγος διαδοχικών κτυπημάτων ονομάζεται stub και
θα πρέπει να ικανοποιεί ένα συγκεκριμένο κατώφλι απόστασης στο x-y επίπεδο
(παράθυρο αποδοχής) το οποίο γίνεται γνωστό από τις μονάδες στους αισθητήρες που
έχουν κτυπηθεί.

Σχήμα 4.3: Ζεύγος κτυπημάτων σε διαδοχικούς αισθητήρες – κριτήριο επιλογής

Τέλος, τα κτυπήματα από όλους τους αισθητήρες στους δίσκους και τα στρώματα του
ανιχνευτή τροχιών συνδυάζονται και με προσαρμογή στην καλύτερη καμπύλη,

ανακατασκευάζεται η τροχιά. Οι παραμέτροι που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή
των τροχιών είναι

● Η εγκάρσια ορμή 𝑝
𝑇

● Η ψευδο-ωκύτητα η
● Η γωνία φ0 στο σημείο σκέδασης
● Η απόσταση zο στη διαμήκη διεύθυνση στο σημείο σκέδασης
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● Η παράμετρος πρόσκρουσης doxy στο εγκάρσιο επίπεδο (όχι πάντα)

Σχήμα 4.4: Προσαρμογή τροχιάς

4.2.2 Υπολογισμός της ορμής φορτισμένων σωματιδίων

Η ορμή των φορτισμένων σωματιδίων που διαπερνούν τον ανιχνευτή μπορεί να μετρηθεί
από την καμπύλωση της τροχιάς του σωματιδίου. Η καμπύλωση της τροχιάς των
φορτισμένων σωματιδίων που κινούνται μέσα σε μαγνητικό πεδίο έντασης Β = Β𝑧 
περιγράφεται από τη δύναμη Lorentz

𝐹
→

= 𝑞 𝐸
→

+ 𝑣
→

× 𝐵
→( )

Στο εσωτερικό του ανιχνευτή το ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να θεωρηθεί ίσο με 0 επομένως η
δύναμη Lorentz γράφεται στη μορφή

𝐹
→

= 𝑞 𝑣
→

× 𝐵
→( )

Το μαγνητικό πεδίο, δεν παράγει έργο στο σωματίδιο αφού είναι κάθετο στη δύναμη.

Επομένως δεν μπορεί να αυξήσει ή να ελαττώσει το μέτρο της ταχύτητας του σωματιδίου,

παρά μόνο να αλλάξει τη διεύθυνση κίνησης του.
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Σχήμα 4.5: Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε μαγνητικό πεδίο

Οι εξισώσεις κίνησης που περιγράφουν την κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε
μαγνητικό πεδίο είναι:

𝑥 𝑡( ) =+ 𝐴 cos 𝑐𝑜𝑠 ω𝑡 + φ( ) + 𝑥
0

𝑦 𝑡( ) =− 𝐴 sin 𝑠𝑖𝑛 ω𝑡 + φ( ) + 𝑦
0

𝑧 𝑡( ) = 𝑣
𝑧0

𝑡 + 𝑧
0

όπου ονομάζεται συχνότητα κυκλότρου. Οι εξισώσεις αυτές περιγράφουνω = 𝑞 𝐵
𝑚

ελικοειδή τροχιά, κατά την οποία το σωματίδιο κινείται ευθύγραμμα στον άξονα z

(διαμήκης διεύθυνση) ενώ στο εγκάρσιο (x-y) επίπεδο διαγράφει κυκλική τροχιά.

Παραγωγίζοντας τις πιο πάνω εξισώσεις βρίσκουμε:

�̇� 𝑡( ) =− ωΑ𝑠𝑖𝑛 (ω𝑡 + φ)

�̇� 𝑡( ) =− ωΑ𝑐𝑜𝑠 (ω𝑡 + φ)

�̇� 𝑡( )
2

+ �̇�(𝑡)
2

= (− ωΑ)2 ω𝑡 + φ( ) + 𝑐𝑜𝑠2 ω𝑡 + φ( )[ ] = (ωΑ)2 = [ 𝑞 𝐵
𝑚( )𝐴]

2

Η τελευταία εξίσωση αποτελεί εξίσωση κύκλου ακτίνας .ρ = 𝑞 𝐵
𝑚( )
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Σχήμα 4.6: Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων στο μαγνητικό πεδίο ανιχνευτή

Η δύναμη Lorentz εξαναγκάζει το σωματίδιο να ακολουθεί κυκλική τροχιά στο εγκάρσιο
επίπεδο, επομένως αποτελεί κεντρομόλο δύναμη. Εξισώνοντας τις δύο δυνάμεις,

καταλήγουμε σε μια έκφραση που συνδέει την εγκάρσια ταχύτητα και την ακτίνα την
τροχιάς του σωματιδίου με την ένταση του μαγνητικού πεδίου.

(v: εγκάρσια ταχύτητα)
𝑚𝑣2

ρ = 𝑞𝑣𝐵

𝑃
𝑇
[𝐾𝑔𝑚𝑠−1] = 𝑞 𝐶[ ] • 𝐵[𝑇] • ρ[𝑚]

όπου pt η εγκάρσια ορμή του σωματιδίου. Το q ισούται με το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου
του σωματιδίου δηλαδή σε αυτή την περίπτωση ισούται με το μέτρο του ηλεκτρικού
φορτίου του ηλεκτρονίου |e|. Η ακτίνα μπορεί να υπολογιστεί εύκολα με βάση την τροχιά
που καταγράφεται στον ανιχνευτή. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να γίνουν οι κατάλληλες
μετατροπές ώστε η ορμή να είναι εκπεφρασμένη στο σύστημα μονάδων που
χρησιμοποιείται στη φυσική υψηλών ενεργειών.

𝑐 𝑃
𝑇

𝑘𝑔𝑚𝑠−1[ ]( ) = 𝑐(𝑞 𝐶[ ] • 𝐵 𝑇[ ] • ρ 𝑚[ ])

𝑃
𝑇
𝑐 𝐽[ ] = 𝑐𝑒𝐵ρ

𝑃
𝑇
𝑐 𝑒𝑉[ ] = 𝑐 𝑒 𝐵ρ

1.6×10−19 (𝑒 = 1. 6 × 10−19𝐽)

𝑃
𝑇
𝑐 𝑒𝑉[ ] = 3 × 108 • 𝐵 • ρ
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𝑃
𝑇
𝑐 𝐺𝑒𝑉[ ] = 3×108

1×109 ∙Βρ (1𝐺𝑒𝑉 = 1 × 109𝑒𝑉)

𝑃
𝑇
𝑐 𝐺𝑒𝑉[ ] = 0. 3 • 𝐵 𝑇[ ]∙ρ[𝑚]

Υπολογισμός της ακτίνας της τροχιάς

Ο ανιχνευτής τροχιών, μας δίνει την εικόνα της τροχιάς των σωματιδίων με βάση τα ίχνη
που αφήνουν όταν αλληλεπιδρούν με το υλικό του ανιχνευτή. Με προσαρμογή της
τροχιάς σε κύκλο υπολογίζουμε την ακτίνα του κύκλου.

Σχήμα 4.7: Υπολογισμός της ακτίνας της τροχιάς

Από το σχήμα 4.7 έχουμε:

𝑠𝑖𝑛𝑎 =
𝐿
2

ρ = 𝐿
2ρ

𝑐𝑜𝑠𝑎 = ρ−𝑠
ρ

( ρ−𝑠
ρ )

2
+ ( 𝐿

2ρ )
2

= 1
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Απλοποιώντας τις πράξεις, καταλήγουμε στη σχέση  ρ = 𝐿2

8𝑠 + 𝑠
2  ≈ 𝐿2

8𝑠

Επομένως η εξίσωση της ορμής αποκτά τη μορφή 𝑝
𝑇

𝐺𝑒𝑉𝑐−1[ ] = 0. 3 𝐵 𝐿2

8𝑠( )
Η διακριτική ικανότητα στη μέτρηση της ορμής δίνεται από την πιο κάτω σχέση:

σ
𝑃𝑇

𝑝
𝑇

( )2

=
σ

𝐵

𝐵( )2

+
σ

𝐿

𝐿( )2

+
σ

𝑠

𝑠( )2

σ
𝑃𝑇

𝑝
𝑇

( )2

=
σ

𝐵

𝐵( )2

+
σ

𝐿

𝐿( )2

+ σ
𝑠

8𝑝
𝑇

0.3𝐵𝐿2( )2

Για την ανακατασκευή των γεγονότων χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που παρέχουν
όλοι οι υποανιχνευτές του CMS.

4.2.3 Ανακατασκευή γεγονότων

Ανακατασκευή λεπτονίων

Η ανακατασκευή των μιονίων επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό των πληροφοριών που
λαμβάνονται από τον ανιχνευτή τροχιών πυριτίου και από το σύστημα μιονίων. Λόγω της
περιοχής αποδοχής ψευδοωκύτητας των δύο υποανιχνευτών, τα μιόνια και ηλεκτρόνια
ανακατασκευάζονται στην περιοχή  |η| < 2.4  και |η| < 2.5 αντίστοιχα. Η ανακατασκευή
των ηλεκτρονίων πραγματοποιείται από τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τον
ανιχνευτή τροχιών και από την ενέργεια που εναποθέτουν τα ηλεκτρόνια στο
ηλεκτρομαγνητικό καλορίμετρο. Η ενέργεια αυτή μπορεί να είναι η ενέργεια του ίδιου του
ηλεκτρονίου ή η ενέργεια φωτονίων που οφείλονται σε Bremsstrahlung ακτινοβολία.

Για το διαχωρισμό των λεπτονίων σήματος από λεπτόνια υποβάθρου και Pile up λεπτόνια,

γίνεται χρήση διαφόρων παραμέτρων και εφαρμογή κριτηρίων. Λεπτόνια σήματος,

καλούνται τα απομονωμένα λεπτόνια που προέρχονται από διασπάσεις W,Z και
τ-λεπτονίων ενώ λεπτόνια υποβάθρου θεωρούνται τα λεπτόνια που προέρχονται από
διασπάσεις b-αδρονίων ή άλλες πηγές και διασπάσεις φωτονίων σε e- e+ κατά την
αλληλεπίδραση τους με τον ανιχνευτή (photon conversion).

Απομόνωση λεπτονίων (Lepton isolation)
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Για τον διαχωρισμό των λεπτονίων σήματος από λεπτόνια υποβάθρου, επιλέγεται τα
λεπτόνια να είναι απομονωμένα (isolated). Τα φορτισμένα λεπτόνια που παράγονται από
W,Z συνήθως εμφανίζονται απομονωμένα από την δραστηριότητα του γεγονότος σε
αντίθεση με λεπτόνια που παράγονται από αδρόνια, τα οποία συνήθως εμφανίζονται
μέσα στα jets, δηλαδή γύρω από αυτά υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα. Ο διαχωρισμός
των λεπτονίων με βάση το πόσο απομονωμένα εμφανίζονται γίνεται λιγότερο εμφανής
όταν τα σωματίδια είναι προωθημένα (boosted) σε μεγάλες ενέργειες, οπότε τα σωματίδια
που παράγονται από διάφορες διασπάσεις τείνουν να εμφανίζονται πιο κοντά στη
διεύθυνση κίνησης του μητρικού σωματιδίου. Το πόσο απομονωμένα είναι τα σωματίδια
σε ένα γεγονός καθορίζεται από την ποσότητα ΔΒ (relative isolation ΔΒ). Η μεταβλητή
αυτή μας δίνει την ποσότητα ενέργειας που υπάρχει σε μια κωνική περιοχή ακτίνας

=0.4 γύρω από τη διεύθυνση του λεπτονίου σε σχέση με την∆𝑅 = (Δη)2 + (Δφ)2

ενέργεια του λεπτονίου.  Δη και Δφ είναι η διαφορά στη διεύθυνση των συνιστωσών η και
φ μεταξύ του λεπτονίου και των άλλων σωματιδίων. Η σχετική έκφραση δίνεται:

𝑅𝑒𝑙𝐼𝑠𝑜
0.4

=
∑𝑝

𝑇
𝑐ℎ( )+𝑚𝑎𝑥 (∑𝐸

𝑇
𝑛ℎ( )+∑𝐸

𝑇
γ( )−

∑𝑝
𝑇

𝑃𝑈𝑐ℎ( )

2 ,0.0)

𝑝
𝑇

όπου είναι το άθροισμα της εγκάρσιας ορμής των φορτισμένων αδρονίων,Σ𝑝
𝑇

𝑐ℎ( )

και το άθροισμα της εγκάρσιας ενέργειας των ηλεκτρικά ουδέτερων∑ 𝐸
𝑇

𝑛ℎ( ) ∑ 𝐸
𝑇

γ( )

αδρονίων και των φωτονίων (γ) αντίστοιχα και το άθροισμα την εγκάρσιας∑ 𝑝
𝑇

𝑃𝑈𝑐ℎ( )

ορμής των φορτισμένων σωματιδίων που προέρχονται από Pile up λεπτόνια. Ο όρος 𝑝
𝑇

στον παρονομαστή αναφέρεται στην εγκάρσια ορμή του λεπτονίου.

Lepton Vertexing – Παράμετρος Πρόσκρουσης

Η παράμετρος πρόσκρουσης ορίζεται ως η απόσταση από την κύρια κορυφή στο σημείο
εγγύτερης απόστασης.
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Σχήμα 4.8: Υπολογισμός παραμέτρου πρόσκρουσης

Η παράμετρος πρόσκρουσης ενός σωματιδίου d0 υπολογίζεται από το εξωτερικό γινόμενο
του διανύσματος ro (από το σημείο αναφοράς στο σημείο παραγωγής του σωματιδίου) και
του μοναδιαίου διανύσματος της ορμής του σωματιδίου. Η εγκάρσια παράμετρος
πρόσκρουσης υπολογίζεται με προβολή της παραμέτρου πρόσκρουσης στο εγκάρσιο
επίπεδο.

𝑑
0𝑥𝑦

= 𝑟
𝑜

→
× 𝑝

^( ) • − 𝑘
^( )

=− 𝑥
𝑜
|𝑝

𝑦
|

^
+ 𝑦

𝑜
|𝑝

𝑥
|

^

=− 𝑥
𝑜
𝑠𝑖𝑛φ

ο
+ 𝑦

𝑜
𝑐𝑜𝑠φ

ο

Για το διαχωρισμό των λεπτονίων σήματος από λεπτόνια υποβάθρου και Pile up λεπτόνια
γίνεται χρήση της παραμέτρου πρόσκρουσης (impact parameter) d0.

Τα σωματίδια W,Z τ έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής. Αυτό σημαίνει ότι τα θυγατρικά τους
σωματίδια παράγονται πολύ κοντά στο σημείο παραγωγής των μητρικών σωματιδίων.

Αντίθετα, σωματίδια με μεγάλο χρόνο ζωής, μέσα στον ανιχνευτή διανύουν μεγάλη
απόσταση πριν να διασπαστούν. Έτσι, οι δευτερεύουσες κορυφές, εμφανίζονται
μετατοπισμένες σε σχέση με την κύρια κορυφή. Για παράδειγμα, σημαντικότερη πηγή
λεπτονίων υποβάθρου, είναι λεπτόνια που προέρχονται από B-αδρόνια που εμφανίζονται
μέσα στα jets. Τέτοια σωματίδια είναι τα B+,B- , B0, Bs, ΛB, δηλαδή σωματίδια που
προκύπτουν από την αδρονοποίηση του b-quarks.  Ο χρόνος ζωής των Β-αδρονίων είναι
γύρω στα 1.5ps. Τα σωματίδια αυτά κινούνται με ταχύτητες συγκρίσιμες με την ταχύτητα
του φωτός. Για τις ενέργειες του LHC η απόσταση που θα διανύσουν τα Β-αδρόνια πριν να
διασπαστούν είναι γβcτ≈1.8 mm – αρκετά μεγάλη ώστε να παρατηρηθεί και να μετρηθεί. Η
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μετατόπιση της δευτερεύουσας κορυφής (κορυφή διάσπασης του Β-αδρονιου και
δημιουργίας θυγατρικού σωματιδίου) οδηγεί σε τροχιές και μεγάλη παράμετρο
πρόσκρουσης.

Σχήμα 4.9: Παράμετρος πρόσκρουσης σωματιδίων με μεγάλο χρόνο ζωής

MVA Lepton Discriminator

Πριν από την επιλογή των λεπτονίων με βάση τις παραμέτρους που έχουν περιγραφεί,
πραγματοποιείται μια διαδικασία προ-επιλογής λεπτονίων [23]. Η μέθοδος αυτή
ονομάζεται lepton MVA discriminator (διαχωριστής πολλαπλών μεταβλητών). Η τεχνική
αυτή χρησιμοποιεί συγκεκριμένες μεταβλητές για το διαχωρισμό των λεπτονίων σήματος
από τα λεπτόνια υποβάθρου. Ο MVA έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας λεπτόνια
σήματος από δείγματα ttH Monte Carlo προσομοιώσεων και λεπτόνια υποβάθρου από
δείγματα t-tbar+jets ttH Monte Carlo προσομοιώσεων, ξεχωριστά για μιόνια και ηλεκτρόνια.

Ως όρισμα (input variables) χρησιμοποιεί την κορυφή του λεπτονίου (vertex), το isolation,

μεταβλητές που σχετίζονται με τη φύση των jets (θα περιγραφούν πιο κάτω), την pt και η
των λεπτονίων και δύο επιπλέον μεταβλητές που βοηθούν στην απόρριψη λεπτονίων
λανθασμένης ταυτοποίησης.

Ελλειμματική εγκάρσια ενέργεια (Missing Transverse Energy – MET)

Η ελλειμματική εγκάρσια ενέργεια υπολογίζεται από το αντίθετο του διανυσματικού
αθροίσματος της ολικής εγκάρσιας ενέργειας που εναποτίθεται στον ανιχνευτή.
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𝐸
𝑇,𝑚𝑖𝑠𝑠

=  − ∑ 𝑝
→

𝑇

𝑣𝑖𝑠

Η βασική ιδέα της ποσότητας αυτής βασίζεται στην αρχή διατήρησης της ενέργειας.  Η
συνολική εγκάρσια ενέργεια την δέσμης πριν από τη σκέδαση ισούται με μηδέν αφού η
αρχική διεύθυνση της δέσμης καθορίζει τον άξονα z. Μετά από τη σκέδαση της δέσμης,

όταν τα παραγόμενα σωματίδια εναποθέτουν την ενέργεια τους σε διάφορα σημεία στους
υποανιχνευτές, η συνολική εγκάρσια ενέργεια που ανιχνεύεται είναι μη μηδενική. Αυτό
οφείλεται στην εμφάνιση σωματιδίων τα οποία δεν αλληλεπιδρούν ή αλληλεπιδρούν
ελάχιστα με την ύλη και εξέρχονται από τα διάφορα ανιχνευτικά συστήματα χωρίς να
ανιχνευτούν. Για τα σωματίδια αυτά δεν μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες για την
τροχιά που ακολούθησαν ή την ενέργεια τους. Ωστόσο απαιτώντας διατήρηση της ορμής
στο εγκάρσιο επίπεδο, μπορούμε να υπολογίσουμε τη συνολική τους ενέργεια και τη
συνισταμένη τους ορμή. Τέτοια σωματίδια είναι κυρίως τα νετρίνο. Στην συνολική ΜΕΤ
συμπεριλαμβάνονται και σωματίδια που προέρχονται από pile up αλληλεπιδράσεις.
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Ανακατασκευή πιδάκων.

Η ανακατασκευή πιδάκων (jet) επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό των πληροφοριών που
λαμβάνονται από τον ανιχνευτή τροχιών και από το αδρονικό καλορίμετρο.

Για την ταυτοποίηση των jet, πρέπει να γίνει σύνδεση μεταξύ jet και τροχιάς. Αυτό
πραγματοποιείται απαιτώντας η απόσταση της τροχιάς από τον άξονα του jet να

περικλείεται σε ένα κώνο μικρής ακτίνας . Τα jets που∆𝑅 = (Δη)2 + (Δφ)2 = 0. 4
ανακατασκευάζονται, επιλέγονται να έχουν |η| < 2.4.

b-jets και b-tagging

Σημαντικό κριτήριο επιλογής γεγονότων σε πολλά πειράματα είναι η ύπαρξη πιδάκων
που περιλαμβάνουν διασπάσεις b-αδρονίων, τα λεγόμενα b-jets [24][25]. Για το σκοπό
αυτό, έχουν αναπτυχθεί μερικοί αλγόριθμοι από το CMS, οι οποίοι σκοπεύουν στην
ταυτοποίηση των b-jets και διάκριση τους από άλλα jets τα οποία προέρχονται από την
αδρονοποίηση ελαφριών quark και gluons. Οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούν
πληροφορίες που λαμβάνονται από τον ανιχνευτή τροχιών και τα καλορίμετρα. Επίσης
βασίζονται σε κάποια χαρακτηριστικά των b-αδρονίων: στο μεγάλο χρόνο ζωής τους (τ≈1.5

ps), στη μεγάλη τους μάζα (~5 GeV), στην πολλαπλότητα των ιχνών που αφήνουν στον
ανιχνευτή (~4–5) και στο μεγάλο ημιλεπτονικό ποσοστό διακλάδωσης τους. Το ποσοστό
διακλάδωσης τους σε ημιλεπτονικές διασπάσεις είναι ~20% τόσο σε ηλεκτρόνια όσο και σε
μιόνια.

Το b tagging είναι μια τεχνική ανακατασκευής η οποία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που
έχουν αναφερθεί και υπολογίζει κατά πόσο ένα συγκεκριμένο jet μπορεί να είναι b-jet ή
όχι. Η τεχνική αυτή βασίζεται σε πληροφορίες που λαμβάνονται από τους υποανιχνευτές
και αφορούν τις τροχιές (track information), τη δευτερεύουσα κορυφή (secondary vertex) ή
συνδυασμό των πιο πάνω πληροφοριών. Όλοι οι υπάρχοντες b-tagging αλγόριθμοι
επιστρέφουν μια τιμή η οποία παίρνει τιμές από το μηδέν μέχρι το ένα. Όσο πιο μεγάλη
είναι η τιμή αυτή, τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα το υπό μελέτη jet να είναι b-jet.

Οι αλγόριθμοι που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται από τα πειράματα στο CMS είναι οι
εξής:

● Track Counting (TC) algorithms

● Jet Probability (JP) algorithms

● Simple Secondary Vertex (SSV) algorithms

● Soft Lepton (SL) algorithms

● Combined Secondary Vertex (CSV) algorithms
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Στην παρούσα εργασία ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται είναι ο  Combined Secondary

Vertex (CSV). Ο CSV συνδυάζει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τις δευτερεύουσες κορυφές
και την παράμετρο πρόσκρουσης των τροχιών.

Σχήμα 4.10: Παράμετροι αλγορίθμου CSV για την ταυτοποίηση b-jets

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος χρησιμοποιεί επιπλέον μεταβλητές οι οποίες επιτρέπουν
την ταυτοποίηση bjet ακόμα και όταν δεν υπάρχει καθόλου πληροφορία δευτερευουσών
κορυφών, επομένως η μέγιστη δυνατή απόδοση του αλγορίθμου δεν περιορίζεται από
την ανακατασκευή δευτερευουσών κορυφών. Οι επιπρόσθετες μεταβλητές είναι:

● Η κατηγορία κορυφής (the vertex category - real, pseudo, or no vertex)

● 2D σημαντικότητα απόστασης πέδησης
● Η μάζα κορυφής (vertex mass)

● Ο αριθμός ιχνών στην κορυφή
● Η ποσότητα ενέργειας που μεταφέρεται από τις τροχιές στην κορυφή με βάση όλες

τις τροχιές που περικλείονται στο jet.

● Η ψευδο-ωκύτητα των τροχιών στην κορυφή με βάση τον άξονα του jet.

● Σημαντικότητα της 3D signed IP για όλες τις τροχιές που περικλείονται στο jet.
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5. Παραγωγή μποζονίου Higgs σε συνδυασμό
ζεύγους top anti-top quarks (ttH)

5.1 Δεδομένα και δείγματα Monte Carlo

Στην ανάλυση που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την περίοδο λειτουργίας
2015 του CMS σε ολοκληρωμένη φωτεινότητα 2.008fb-1. Τα σύνολα δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 5.α: Σύνολα δεδομένων

Dataset Run Range Int. Lumi (fb-1)

MuonEG_Run2015C_25ns_05Oct2015_v1_25ns_Silver 246908-260426 0.016

MuonEG_Run2015D_05Oct2015_v2_25ns_Silver 246908-260426 0.888

MuonEG_Run2015D_PromptReco_v4_25ns_Silver 246908-260426 1.103

Επιπλέον στην πιο κάτω ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δείγματα Monte Carlo για την
προσομοίωση των γεγονότων. Για το σήμα ttH χρησιμοποιήθηκαν γεννήτορες Madgraph
και MC@NLO για τα πινακοστοιχία της σκέδασης (υπολογισμός σε επίπεδο παρτονίων) και
ο γεννήτορας PYTHIA8 για την προσομοίωση της παρτονικής καταιγίδας (forward και
backward εξέλιξη). Για τις διεργασίες υποβάθρου Drell Yan, Z+jets, W+jets, ttW, ttZ
χρησιμοποιήθηκαν οι γεννήτορες MC@NLO (πινακοστοιχία) και PYTHIA. Για τις διεργασίες
παραγωγής ενός top quark (Single top) και tt+jets χρησιμοποιήθηκε ο γεννήτορας POWHEG
σε ανώτερης τάξης υπολογισμούς NNLO ενώ στις διεργασίες παραγωγής δύο μποζονίων
(Diboson – WW, WZ, ZZ) χρησιμοποιήθηκε ο γεννήτορας PYTHIA8 για υπολογισμό των
πινακοστοιχίων και προσομοίωση των παρτονικών καταιγίδων.
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5.2 Σήμα
Στους αδρονικούς επιταχυντές, η πιθανότητα παραγωγής ttH είναι πολύ μικρή [26]. Η
ενεργός διατομή της διεργασίας είναι 0.5pb υπολογισμένη με διορθώσεις ανώτερης τάξης
NLO. Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται η ενεργός διατομή παραγωγής διαφόρων
διεργασιών σε σκεδάσεις πρωτονίου-πρωτονίου συναρτήσει της ενέργειας κέντρου
μάζας.

Σχήμα 5.1: Ενεργός διατομή σκέδασης p-p συναρτήσει της ενέργειας κέντρου μάζας

Σε ολοκληρωμένη φωτεινότητα 2fb-1 αναμένεται να παρατηρηθούν 1000 γεγονότα, μικρός
αριθμός σε σχέση με των αριθμό παραγόμενων γεγονότων άλλων διεργασιών. Επομένως
για τη μελέτη του συγκεκριμένου σήματος απαιτείται να γίνει διάκριση της διεργασίας από
διεργασίες υποβάθρου.
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Σχήμα 5.2: Διαγράμματα Feynman παραγωγής ttH

5.3 Κύριες διεργασίες υποβάθρου
Τα σωματίδια που παράγονται αμέσως μετά τη διάσπαση των πρωτονίων είναι ασταθή
και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα διασπόνται σε άλλα σταθερότερα σωματίδια.
Επομένως ο ανιχνευτής θα μας δώσει πληροφορίες μόνο για την τελική κατάσταση των
γεγονότων. Υπάρχουν πολλές διεργασίες οι οποίες μιμούνται το σήμα (διεργασία ttH) και
κάνει τη διάκριση τους από αυτό πολύ δύσκολη. Οι κύριες διεργασίες υποβάθρου είναι οι
εξής:

● Διεργασία Drell-Yan: Δημιουργία ενός δυνητικού φωτονίου ή μποζονίου Z το οποίο
στη συνέχεια διασπάται σε ένα ζεύγος λεπτονίων αντίθετου ηλεκτρικού φορτίου.

● Παραγωγή ενός top-quark (Single top)

● t-tbar+jets

● ttW+jets

● ttZ

● W+jets

● Διεργασίες παραγωγής ζεύγους μποζονίων: WW, ZZ, WZ

Πίνακας 5.β: Ενεργός διατομή διεργασιών υποβάθρου

Ενεργός διατομή (pb)

Drell Yan  (γ* → l+ l- ) 18610.0

Z+jets 6025.2

t-tbar+jets 831.76
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Single t-quark 145.27

ttW+jets 0.2043

ttZ 0.2529

W+jets 61526.7

Diboson  (WW WZ ZZ) 96.35

ttH 0.215

Η ενεργός διατομή της διεργασίας Drell Yan (γ* → l+ l- ) περιγράφει την εμφάνιση
δυνητικού φωτονίου με μάζα στην περιοχή 10-50 GeV. Η ενεργός διατομή στη διεργασία
παραγωγής ttH δεν συμπεριλαμβάνει διασπάσεις του μποζονίου Higgs σε ζεύγος bottom,
anti-bottom.

Οι διεργασίες παραγωγής ενός top χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Ο πρώτος τρόπος
παραγωγής, είναι με αλληλεπίδραση δύο ελαφριών quark από τα πρωτόνια, τα οποία
παράγουν ένα δυνητικό W με αρκετή ενέργεια ώστε αυτό να μπορεί να διασπαστεί σε ένα
top και ένα bottom quark. Ο δεύτερος τρόπος είναι με απορρόφηση ενός gluon από ένα
bottom ή anti-bottom από το πρωτόνιο το οποίο στη συνέχεια διασπάται σε top και W- ή
anti-top και W+ αντίστοιχα.

Η τελική κατάσταση των διεργασιών υποβάθρου μοιάζει αρκετά με την τελική κατάσταση
του σήματος. Όλες η διεργασίες μπορούν να δώσουν τελική κατάσταση με πολλά
λεπτόνια και jets, με παρόμοια κατανομή εγκάρσιας ορμής. Ωστόσο με βάση κάποια
χαρακτηριστικά των πιο πάνω διεργασιών, μπορεί να γίνει επιλογή των γεγονότων και
αρκετά καλή διάκριση του σήματος από το υπόβαθρο. Οι διεργασίες οι οποίες
δυσκολότερα διακρίνονται από το σήμα είναι αυτές που περιλαμβάνουν t-guark. Πιο κάτω
παρουσιάζονται ενδεικτικά διαγράμματα Feynman που περιγράφουν τις διεργασίες
υποβάθρου.
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Σχήμα 5.3: Διαγράμματα Feynman κυριότερων διεργασιών υποβάθρου
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5.4 Τελική κατάσταση
Οι διεργασίες παραγωγής ttH μπορούν να χωριστούν στις εξής τρεις κατηγορίες με βάση
την τελική κατάσταση:

● H → hadrons

● H → photons

● H → leptons

Στις διασπάσεις H → hadrons συνεισφέρουν δύο τρόποι διάσπασης: Η κυρίαρχη
διάσπαση H → bb και η διάσπαση σε δύο τ-λεπτόνια (H → ττ) κατά την οποία τα δύο τ
διασπώνται αδρονικά. Στις διασπάσεις H → ττ συμπεριλαμβάνονται οι απευθείας
διάσπαση του Higgs σε ζεύγος τ-λεπτονίων και οι διασπάσεις κατά τις οποίες τα τ-λεπτόνια
παράγονται από τα μποζόνια W και Z κατά της διεργασίες H → WW και H → ZZ. Γεγονότα
με αδρονική τελική κατάσταση μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα απομονωμένα
φορτισμένα λεπτόνια που προέρχονται από τα μποζόνια W τα οποία παράγονται από τις
διασπάσεις των t-quarks. Στις διεργασίες H → leptons τα λεπτόνια παράγονται από
δευτερεύουσες διασπάσεις από H → WW, H → ZZ, H → ττ αλλά και από τα μποζόνια W
που παράγονται από τις διασπάσεις των t-quarks. Δεδομένου ότι το top-quark διασπάται
σε ένα μποζόνιο W και ένα bottom (b-quark) με πιθανότητα σχεδόν 100%, οι διάφορες
διασπάσεις καθορίζονται από τη διάσπαση του W.

Στην παρούσα εργασία μελετάται η λεπτονική τελική κατάσταση. Το ποσοστό
διακλάδωσης των μποζονίων Z, W καθώς και του τ-λεπτονίου σε ηλεκτρόνια και μιόνια
είναι μικρότερο σε σχέση με το ποσοστό διακλάδωσης τους σε αδρόνια. Ωστόσο με την
απαίτηση εμφάνισης λεπτονίων (e, μ) στην τελική κατάσταση, επιτυγχάνεται η ελάττωση
του υποβάθρου που σε αλληλεπιδράσεις QCD κατά τις οποίες τα παρτόνια συγκρούονται
με μικρή ενέργεια δίνοντας στην τελική κατάσταση jets. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν
πολύ μεγάλη ενεργό διατομή και δεν θα μπορούσαν να διακριθούν από το σήμα εάν
επιλέγαμε αδρονική τελική κατάσταση. Τα ποσοστά διακλάδωσης των W, Z, τ φαίνονται
στον πιο κάτω πίνακα.

Πίνακας 5.γ: Ποσοστά διακλάδωσης μποζονίων W+, Z και τ-λεπτονίου [25]

W+ Decay Modes Z decay Modes τ Decay Modes

l+ ν (10.86±0.09)% l+l- (3.3658±0.0023)
%

e- νe ντ (17.83±0.04)%

e+ νe (10.71±0.16)% e+e- (3.363±0.004)% μ- νμ ντ (17.41±0.04)%

μ+ νμ (10.63±0.15)% μ+μ- (3.366±0.007)% hadrons ~63%

τ+ ντ (11.38±0.21)% τ+τ- (3.370±0.008)%
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hadrons (67.41±0.27)% Invisible (20.00±0.06)%

hadrons (69.91±0.06)%

5.4.1 Προεπιλογή λεπτονίων
Πριν από την διεξαγωγή της διαδικασίας διάκρισης του σήματος από το υπόβαθρο γίνεται
προεπιλογή των λεπτονίων που εμφανίζονται στην τελική κατάσταση των γεγονότων. Σε
πρώτο στάδιο, τα γεγονότα θα πρέπει να περνούν τη σκανδάλη (trigger) σε HLT επίπεδο.
Για να πετύχουμε ελαχιστοποίηση της απώλειας γεγονότων χρησιμοποιείται συνδυασμός
triggers. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται single lepton, dilepton και trilepton triggers. Στα
single lepton triggers το κατώφλι ενέργειας του λεπτονίου είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το
κατώφλι ενέργειας που απαιτείται να περνούν τα λεπτόνια στα dilepton και trilepton
triggers. Τα triggers που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

Πίνακας 5.δ:Triggers

HLT_Mu17_TrkIsoVVL_Mu8_TrkIsoVVL_DZ

HLT_Mu17_TrkIsoVVL_TkMu8_TrkIsoVVL_DZ

HLT_IsoMu20

HLT_IsoTkMu20

HLT_Ele17_Ele12_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL_DZ

HLT_Ele23_WPLoose_Gsf

HLT_Mu17_TrkIsoVVL_Ele12_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL

HLT_Mu8_TrkIsoVVL_Ele17_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL

HLT_DiMu9_Ele9_CaloIdL_TrackIdL

HLT_Mu8_DiEle12_CaloIdL_TrackIdL

HLT_TripleMu_12_10_5

HLT_Ele16_Ele12_Ele8_CaloIdL_TrackIdL

Τα μιόνια και ηλεκτρόνια που επιλέγονται θα πρέπει να έχουν ψευδο-ωκύτητα <2.4
και 2.5 αντίστοιχα αφού αυτές είναι οι περιοχές απόκρισης του συστήματος μιονίου και του
ηλεκτρομαγνητικού καλοριμέτρου αντίστοιχα. Επιπλέον, η εγκάρσια ορμή των μιονίων και
ηλεκτρονίων απαιτείται να είναι pt>5GeV και 7GeV αντίστοιχα. Τέλος, τα επιλεγόμενα
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λεπτόνια θα πρέπει να περνούν τον αλγόριθμο πολλαπλών μεταβλητών MVA.
Σημειώνεται ότι ως λεπτόνια τελικής κατάστασης αναφέρονται μόνο τα ηλεκτρόνια και τα
μιόνια, δηλαδή τα σταθερά λεπτόνια παρόλο που στην οικογένεια των φορτισμένων
λεπτονίων συμπεριλαμβάνεται και το τ-λεπτόνιο. Επομένως στα λεπτόνια της τελικής
κατάστασης συμπεριλαμβάνονται και τα λεπτόνια που παράγονται από τις διασπάσεις
των τ-λεπτονίων.

5.4.2 Επιλογή γεγονότων
Η διαδικασία επιλογής γεγονότων, στοχεύει στην απόρριψη γεγονότων των οποίων η
τελική κατάσταση δεν ταυτίζεται με το περιβάλλον της τελικής κατάστασης του σήματος.
Στις διεργασίες παραγωγής ttH, στην τελική κατάσταση μπορεί να προκύψουν δύο
λεπτόνια όμοιου φορτίου. Για παράδειγμα ένας τρόπος εμφάνισης της συγκεκριμένης
κατάστασης περιγράφεται από πιο κάτω διάγραμμα Feynman.

Σχήμα 5.4: Διάγραμμα Feynman ttH με τελική κατάσταση δύο λεπτονίων όμοιου φορτίου

Δύο λεπτόνια όμοιου φορτίου μπορούν να προκύψουν με λεπτονική διάσπαση του ενός
W που προέρχεται από το ζεύγος top, anti-top και με λεπτονική διάσπαση ενός Z, W ή
τ-λεπτονίου που προέρχεται από το μποζόνιο Higgs

Στις διεργασίες TTJets, τα δύο t-quarks, δίνουν δύο W αντίθετου φορτίου. Όταν τα δύο W

διασπώνται λεπτονικά, η τελική κατάσταση θα περιλαμβάνει δύο λεπτόνια αντίθετου
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φορτίου. Δύο λεπτόνια αντίθετου ηλεκτρικού φορτίου αναμένονται και στις λεπτονικής
διάσπασης W+W,  ZZ, W/Z+jets, Single top και Drell-Yan διεργασιών.

Σχήμα 5.5: Διαγράμματα Feynman Z+jet, tt-bar (από αριστερά προς δεξιά) με τελική κατάσταση δύο
λεπτονίων αντίθετου φορτίου

Οι τελικές καταστάσεις των διεργασιών ttW+jets, ttZ και ttH έχουν παρόμοια
χαρακτηριστικά. Από το ζεύγος top - anti-top όπως έχει ήδη αναφερθεί, προκύπτουν δύο
λεπτόνια αντίθετου φορτίου. Ωστόσο με λεπτονική διάσπαση των W, Z, Higgs προκύπτουν
στο γεγονός τουλάχιστο δύο λεπτόνια όμοιου φορτίου. Λεπτόνια όμοιου φορτίου μπορεί
να προκύψουν και στις διεργασίες WZ. Από τις προηγούμενες παρατηρήσεις, με την
απαίτηση εμφάνισης ακριβώς δύο λεπτονίων όμοιου φορτίου στην τελική κατάσταση
επιτυγχάνεται η ελάττωση του υποβάθρου από TTJets, W+W-, ZZ, W/Z+jet, Drell-Yan και
single top.

Παρόλα αυτά, τα γεγονότα αυτά δεν θα εξαλειφθούν εντελώς εξαιτίας της παρουσίας
λεπτονίων που έχουν παραχθεί από άλλες πηγές εκτός από W,Z ή από τ-λεπτόνια και
έχουν περάσει όλα τα κριτήριο επιλογής. Τέτοια λεπτόνια μπορεί να είναι λεπτόνια που
έχουν παραχθεί από τις διασπασεις των b-quarks ή από διασπάσεις αδρονίων (καονίων,
πιονίων) που εμφανίζονται στα jets.

Λανθασμένη ταυτοποίηση φορτίου λεπτονίων

Σε κάποιες περιπτώσεις, λεπτόνια ανιχνεύονται με λανθασμένο φορτίο με αποτέλεσμα να
περνούν το κριτήριο επιλογής δύο λεπτονίων όμοιου φορτίου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε
γεγονότα όπου εμφανίζονται σε κοντινή απόσταση δύο πιόνια π0 π±. Όταν τα πιόνια
εμφανίζονται με μεγάλη ενέργεια, κατά τη διέλευση τους μέσα στον ανιχνευτή, ο
ανιχνευτής τροχιών θα καταγράψει την τροχιά του φορτισμένου πιονίου. Ακολούθως το
ουδέτερο πιόνιο θα διασπαστεί σε ζεύγος φωτονίων και αυτά με τη σειρά τους θα δώσουν
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ηλεκτρόνια. ( ). Έτσι κάποιο ενεργητικό ηλεκτρόνιο θα φτάσει στοπ0 → γγ,  γ → 𝑒+𝑒−

σύστημα μιονίων όπου θα εναποθέσει την ενέργεια του. Επομένως τα π0 π±ανιχνεύονται
ως μιόνιο. Ωστόσο τέτοια γεγονότα ελαττώνονται με εφαρμογή του αλγορίθμου MVA.

Επιπλέον, λανθασμένη ταυτοποίηση φορτίου μπορεί να γίνει σε λεπτόνια που έχουν
μεγάλη ορμή με αποτέλεσμα οι τροχιές τους να εμφανίζονται σχεδόν ευθύγραμμες και έτσι
ο προσδιορισμός του φορτίου τους γίνεται δυσκολότερος.

Ωστόσο ο κυριότερος λόγος εμφάνισης λεπτονίων με λανθασμένη ταυτοποίηση σχετίζεται
με bremsstralung ακτινοβολία των ηλεκτρονίων κατά τη διέλευση τους μέσα στο
ηλεκτρομαγνητικό καλορίμετρο. Για παράδειγμα, έστω ότι σε ένα γεγονός παράγεται
ζεύγος e+ e-. Το φαινόμενο περιγράφεται από το σχήμα 5.6.

Σχήμα 5.6: Λανθασμένη ταυτοποίηση φορτίου ηλεκτρονίου λόγω bremsstralung ακτινοβολίας

Κατά τη διέλευση του ζεύγους e+ e-, το e+ αλληλεπιδρά με το υλικό του ανιχνευτή και
εκπέμπει ακτινοβολία bremsstralung. Έτσι η ορμή του e+ ελαττώνεται και η τροχιά του
καμπυλώνει. Το φωτόνιο που παράγεται από το e+, διασπάται σε ζεύγος e+ e-. Στην
περίπτωση που το e- κουβαλά μεγάλο μέρος της ενέργειας του φωτονίου γ, το e+ θα έχει
μικρή ορμή, επομένως η τροχιά του θα έχει μεγάλη καμπυλότητα. Έτσι ο ανιχνευτής θα
ανιχνεύσει τα δύο ενεργητικά e- και το γεγονός θεωρείται ότι περιλαμβάνει δύο λεπτόνια
όμοιου φορτίου. Για την μέτρηση της πιθανότητας εμφάνισης και εξάλειψη τέτοιων
γεγονότων, γίνεται μελέτη της αναλλοίωτης μάζας των δύο ηλεκτρονίων στις περιπτώσεις
που έχουν όμοιο ή αντίθετο φορτίο. Η μελέτη γίνεται στις διεργασίες Ζ+jets.
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Σχήμα 5.7: Κατανομή αναλλοίωτης μάζας δύο ηλεκτρονίων αντίθετου φορτίου σε διεργασίες Ζ+jets

Στο πιο πάνω γράφημα, παρουσιάζεται η αναλλοίωτη μάζα ζεύγους ηλεκτρονίων
αντίθετου φορτίου. Στην περιοχή των 90GeV/c2 , δηλαδή στην περιοχή που αντιστοιχεί
στην αναλλοίωτη μάζα του μποζονίου Z, εμφανίζεται μία κορυφή. Η κορυφή αυτή είναι
αναμενόμενη αφού να δύο αντίθετα ηλεκτρόνια γνωρίζουμε ότι προέρχονται από τη
διάσπαση . Στη συνέχεια σχεδιάζεται το ίδιο γράφημα αλλά με την αναλλοίωτη𝑍 → 𝑒+𝑒−

μάζα δύο ηλεκτρονίων όμοιου φορτίου ( ).𝑒+𝑒+ ή 𝑒−𝑒−
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Σχήμα 5.8: Κατανομή αναλλοίωτης μάζας δύο ηλεκτρονίων όμοιου φορτίου σε διεργασίες Ζ+jets

Στο σχήμα 5.8 παρατηρούμε παρόμοια κορυφή στην περιοχή της μάζας του Z μποζονίου.
Η κορυφή αυτή δηλώνει λανθασμένη ταυτοποίηση ενός εκ των δύο ηλεκτρονίων.
Επομένως αφού μετρηθεί η πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου απορρίπτονται
γεγονότα στα οποία η αναλλοίωτη μάζα ζεύγους ηλεκτρονίων όμοιου φορτίου βρίσκεται
στην περιοχή 80-100GeV/c2.

Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασίας για ζεύγος μιονίων αντίθετου και όμοιου
φορτίου.
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Σχήμα 5.9: Κατανομή αναλλοίωτης μάζας δύο μιονίων όμοιου (α) και αντίθετου (β) φορτίου σε διεργασίες
Ζ+jets

Όπως είναι αναμενόμενο, στο ιστόγραμμα με την αναλλοίωτη μάζα δύο μιονίων αντίθετου
φορτίου (σχήμα 5.9 (α)), εμφανίζεται η ίδια κορυφή στην περιοχή των 90GeV/c2. Αντίθετα,
στο γράφημα του σχήματος 5.9(β) δεν εμφανίζεται η κορυφή που παρατηρήθηκε στο
αντίστοιχο γράφημα για τα ηλεκτρόνια. Αυτό συμβαίνει διότι τα μιόνια δεν αλληλεπιδρούν
ισχυρά με την ύλη, επομένως δεν παρατηρείται λανθασμένη ταυτοποίηση φορτίου από
bremsstralung ακτινοβολία.

Για να επιτευχθεί ελάττωση του υποβάθρου με την απαίτηση εμφάνισης δύο λεπτονίων
όμοιου φορτίου στην τελική κατάσταση, θα πρέπει να γίνει διάκριση των άμεσων (prompt)
λεπτονίων από τα λεπτόνια υποβάθρου. Αρχικά απαιτείται τα δύο να έχουν συνολική
αναλλοίωτη μάζα mll>15GeV/c2. Με το κριτήριο αυτό, επιτυγχάνουμε την απόρριψη
γεγονότων στα οποία τα δύο λεπτόνια παράγονται από ημιλεπτονικές διασπάσεις
b-αδρονίων. Επιπλέον σε γεγονότα στα οποία εμφανίζονται στην τελική κατάσταση e, μ
όμοιου φορτίου απαιτούμε η απόσταση μεταξύ των ηλεκτρονίων και μιονίων στο επίπεδο
η-φ να είναι ΔR(e,μ)>0.1

Απομόνωση λεπτονίων

Τα άμεσα λεπτόνια στις διάφορες διασπάσεις, εμφανίζονται συνήθως απομονωμένα από
τη δραστηριότητα του γεγονότος. Αντίθετα, τα λεπτόνια υποβάθρου, αναμένεται ότι θα
εμφανιστούν στην περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί, η απομόνωση (isolation) μας λέει πόση ενέργεια υπάρχει γύρω από ένα
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λεπτόνιο σε ένα κώνο ακτίνας 0.4 στο επίπεδο φ,η. Στο σχήμα 5.10 φαίνεται η κατανομή
της απομόνωσης των λεπτονίων ενώ στο διάγραμμα 5.11 φαίνεται η απομόνωση των
ηλεκτρονίων σε διεργασίες παραγωγής Z+jets με τελική κατάσταση δύο λεπτονίων
αντίθετου φορτίου.( )𝑍 → 𝑒+𝑒−

Σχήμα 5.10: Απομόνωση λεπτονίων
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Σχήμα 5.11: Απομόνωση λεπτονίων σε διεργασίες Z+jets

Τα στο δεύτερο διάγραμμα προέρχοναι από το μποζόνια Z. Παρατηρούμε ότι είναι𝑒+, 𝑒−

απομονωμένα και η τιμή της παραμέτρου ΔΒ που περιγράφει την απομόνωση φτάνει
μέχρι την τιμή 0.3. Επομένως με την απαίτηση τα λεπτόνια να έχουν Isolation<0.3
απορρίπτονται λεπτόνια που δεν είναι άμεσα και επιτυγχάνεται η ελάττωση του
υποβάθρου.

Ωστόσο, λεπτόνια υποβάθρου, μπορεί να εμφανιστούν απομονωμένα από την
δραστηριότητα του γεγονότος μέσα στον ανιχνευτή με αποτέλεσμα, τα γεγονότα αυτά να
περάσουν τα προηγούμενα κριτήρια επιλογής. Ας πάρουμε για παράδειγμα την
περίπτωση όπου ένα λεπτόνιο παράγεται από διάσπαση ενός b quark σε συνδυασμό με
ένα c-quark ( ). Αν το λεπτόνιο κουβαλά σχεδόν όλη την ενέργεια του b𝑏 → 𝑊−𝑐,   𝑊− → 𝑙 ν

𝑙
και το c έχει πολύ μικρή ορμή, η τροχιά των προϊόντων του c-quark θα καμπυλώσει και το
παραγόμενο λεπτόνια θα ταξιδεύει στον ανιχνευτή απομονωμένο από την αδρονική
δραστηριότητα.
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Σχήμα 5.12: Απομονωμένα λεπτόνια υποβάθρου
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Παράμετρος Πρόσκρουσης λεπτονίων

Ένας άλλος τρόπος διάκρισης των άμεσων λεπτονίων από λεπτόνια υποβάθρου είναι
μέσω της παραμέτρου πρόσκρουσης. Τα σωματίδια W,Z, τ έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής
επομένως άμεσα λεπτόνια αναμένεται να έχουν μικρή παράμετρο πρόσκρουσης.
Αντίθετα, λεπτόνια που προέρχονται από σωματίδια με μεγάλο χρόνο ζωής εμφανίζουν
μεγάλη παράμετρο πρόσκρουσης. Στη συνέχεια μελετάται η παράμετρος πρόσκρουσης
των λεπτονίων σε διεργασίες παραγωγής Z+jets. Στα σχήματα 5.13(α) και 5.13(β)
παρουσιάζεται η παράμετρος πρόσκρουσης στο εγκάρσιο επίπεδο απομονωμένων και
μη απομονωμένων λεπτονίων αντίστοιχα.

Σχήμα 5.13: Παράμετρος πρόσκρουσης στο εγκάρσιο επίπεδο για απομονωμένα (α) και μη απομονωμένα
(β) λεπτόνια

Στην περίπτωση των μη απομονωμένων λεπτονίων, παρατηρούμε ότι εμφανίζονται
περισσότερα λεπτόνια με μεγάλη παράμετρο πρόσκρουσης σε σχέση με τα
απομονωμένα λεπτόνια. Ακολούθως, έγινε προσαρμογή της κατανομής των μη
απομονωμένων λεπτονίων στην καλύτερη ευθεία, στην περιοχή 0.05cm-0.2cm, για την
εύρεση του χρόνου ζωής των μητρικών σωματιδίων που αντιστοιχούν στην περιοχή αυτή.
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Σχήμα 5.14: Προσαρμογή κατανομής εγκάρσιας παραμέτρου πρόσκρουσης στην περιοχή 0.05cm-0.2cm

Η κλίση της ευθείας προσαρμογής ισούται με . Όπως έχειβ = − 17. 0 ± 2. 2( )𝑐𝑚−1

αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα B-αδρόνια έχουν χρόνο ζωής ~1.5ps. Ο αριθμός
των παραγόμενων σωματιδίων και η παράμετρος πρόσκρουσης συνδέονται με τη σχέση

. Επομένως η κλίση ισούται με την ποσότητα .Ν~𝑒
−

𝑑
𝑜

𝑐τ − 1
𝑐τ ≈ − 1

1.5∙10−12*3∙108 𝑚−1≈20𝑐𝑚−1

Έτσι συμπεραίνουμε ότι αρκετά από τα λεπτόνια που εμφανίζονται στην περιοχή
0.05cm-0.2cm προέρχονται από Β-αδρόνια. Επομένως, λεπτόνια με παράμετρο
πρόσκρουσης d0xy>0.05cm απορρίπτονται.

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία επιλέγονται λεπτόνια τα οποία έχουν παράμετρο
πρόσκρουσης στη διαμήκη διεύθυνση d0z<0.1cm.

Μια ακόμη παράμετρος χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό prompt λεπτονίων από
λεπτόνια υποβάθρου. Η παράμετρος αυτή δίνει την παράμετρο πρόσκρουσης στις 3

διαστάσεις ως προς το σφάλμα: . Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κατανομές για
𝑑

3𝑑

σ𝑑
3𝑑

απομονωμένα και μη απομονωμένα λεπτόνια της παράμετρο .
𝑑

3𝑑

σ𝑑
3𝑑
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Σχήμα 5.15: Παράμετρος για απομονωμένα (α) και μη απομονωμένα (β) λεπτόνια
𝑑

3𝑑

σ𝑑
3𝑑

Για απομονωμένα λεπτόνια παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλά λεπτόνια στην περιοχή

<8 ενώ για μεγαλύτερες τιμές της παραμέτρου ο αριθμός των λεπτονίων μειώνεται.
𝑑

3𝑑

σ𝑑
3𝑑

Στην περίπτωση των μη απομονωμένων λεπτονίων εμφανίζονται περισσότερα λεπτόνια

στην περιοχή >8. Επομένως κρατάμε λεπτόνια με <8.
𝑑

3𝑑

σ𝑑
3𝑑

𝑑
3𝑑

σ𝑑
3𝑑
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Εγκάρσια ορμή λεπτονίων

Σχήμα 5.16: Κατανομή εγκάρσιας ορμής του πιο ενεργητικού ηλεκτρονίου (α) και μιονίου (β)

Στα πιο πάνω γραφήματα φαίνεται η εγκάρσια ορμή του πιο ενεργητικού ηλεκτρονίου ή
μιονίου. Από τα γραφήματα επιλέγουμε γεγονότα στα οποία το ενεργητικότερο λεπτόνιο
έχει εγκάρσια ορμή pt>20GeV/c.

Σχήμα 5.17: Κατανομή εγκάρσιας ορμής του δεύτερου πιο ενεργητικού ηλεκτρονίου (α) και μιονίου (β)

Στο σχήμα 5.17 παρουσιάζεται η εγκάρσια ορμή του δεύτερου πιο ενεργητικού
ηλεκτρονίου και μιονίου. Από τα γραφήματα επιλέγουμε γεγονότα στα οποία το δεύτερο
λεπτόνιο έχει εγκάρσια ορμή pt>15GeV/c ή pt>10GeV/c για ηλεκτρόνιο ή μιόνιο αντίστοιχα.
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Επιλογή jet

Εκτός από τα δύο λεπτόνια όμοιου φορτίου που απαιτούμε να εμφανίζονται, στην τελική
κατάστασταση αναμένεται να παρατηρηθούν αρκετά jets από αδρονικές διασπάσεις των Z,W και τ,
αλλά και από τις διασπάσεις των top quarks. Τα jets επιλέγουμε να έχουν |η|<2.4. Επιπλέον
επιλέγονται μόνο τα jets τα οποία έχουν απόσταση ΔR= > 0.4 από κάθε λεπτόνιο έτσι ώστε
να μην λαμβάνονται υπόψη τα jets που αντιστοιχούν σε λεπτόνια.

Εγκάρσια ορμή jet

Στο σχήμα 5.18 φαίνεται η εγκάρσια ορμή των jets.

Σχήμα 5.18: κατανομή εγκάρσιας ορμής των jets

Από την κατανομή της εγκάρσιας ορμής των jets, επιλέγουμε jets των οποίων η εγκάρσια
ορμή είναι pt>25GeV/c.
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b-jets και b-tagging

Δεδομένου ότι το top-quark διασπάται σε ένα μποζόνιο W και ένα bottom (b-quark) με πιθανότητα
σχεδόν 100%, στη διεργασία σήματος αναμένουμε να εμφανιστούν δύο b-jets, ένα από το
κάθε top. Επομένως μπορούμε να διακρίνουμε το σήμα από το υπόβαθρο με την
απαίτηση ύπαρξης b-jet. Η ταυτοποίηση των b-jets επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του
αλγορίθμου CSV. Ο αλγόριθμος CSV είναι αρκετά ακριβής, αλλά όχι 100%. Επομένως,

απαιτούμε το γεγονός να περιλαμβάνει ένα τουλάχιστο jet το οποίο να περνά τον
αλγόριθμο CSV. Με την απαίτηση της παρουσίας ενός b-jet, το υπόβαθρο από διεργασίες
παραγωγής δύο μποζονίων και W/Z/γ*+jets αναμένουμε να έχουν ελαττωθεί αρκετά.

Διεργασίες στις οποίες παράγονται top-quarks περιέχουν επίσης b-jets επομένως δεν
ελαττώνονται με το συγκεκριμένο κριτήριο.

Αριθμός jet

Με την απαίτηση παρουσίας δύο λεπτονίων όμοιου φορτίου, ο μέγιστος αριθμός jet που
αναμένονται κατά τη διεργασία ttH, είναι 6. Όταν το Higgs διασπάται σε WW/ZZ το ένα από
αυτά διασπάται λεπτονικά και το δεύτερο δίνει δύο jets. Το δεύτερο λεπτόνιο θα πρέπει να
προέρχεται από το ένα εκ των δύο W που παράγονται από το top (ώστε να ικανοποιείται η
απαίτηση 2 όμοια φορτισμένων λεπτονίων). Το δεύτερο W από τη διάσπαση του top,

διασπάται αδρονικά και δίνει 2 jets ενώ τα άλλα δύο jets είναι τα b-jets που προκύπτουν
από τη διάσπαση του top. Στην περίπτωση κατά την οποία όλα τα W/Ζ εκτός από τα δύο
που μας δίνουν τα λεπτόνια όμοιου φορτίου, διασπώνται και δίνουν αδρονικά τ-λεπτόνια
στην τελική κατάσταση, ο συνολικός αριθμός των jets είναι 4 και είναι ο ελάχιστος αριθμός
των παραγόμενων jets. Τέσσερα jets προκύπτουν και στην περίπτωση που έχουμε
απευθείας διάσπαση του Higgs σε ττ.

Σχήμα 5.19: Διαγράμματα Feynmann ttH με αδρονικές και λεπτονικές διασπάσεις των μποζονίων W, Higgs
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Μετά την εφαρμογή όλων των κριτηρίων επιλογής γεγονότων που έχουν περιγραφεί
προηγουμένως, μελετάμε τον αριθμό των jet που εμφανίζονται στα γεγονότα. Ο αριθμός
των jets παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα.

Σχήμα 5.20: Κατανομή αριθμού των jet μετά την εφαρμογή κριτηρίων επιλογής γεγονότων

Παρατηρούμε ότι για τα γεγονότα παραγωγής ttH, ο ελάχιστος αριθμός jet είναι 4.

Επομένως κρατάμε γεγονότα στα οποία εμφανίζονται τουλάχιστο 4 jets εκ των οποίων
τουλάχιστο ένα να είναι b-jet.

Στον πίνακα 5.ε συγκεντρώνονται τα κριτήρια επιλογής γεγονότων που έχουν περιγραφεί
πιο πάνω.

Πίνακας 5.ε: Κριτήρια επιλογής γεγονότων

Αναλλοίωτη Μάζα ee (όμοιου φορτίου) <80GeV/c2 ή >100GeV/c2

Isolation < 0.3
d 0xy <0.05 cm
d 0z < 0.1 cm
𝑑

3𝑑
/σ𝑑

3𝑑
< 8

PT
1 >20GeV/c

PT
2 >15/10GeV/c (e/μ)

b-jets 1 τουλάχιστο
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N jets ≥4

5.5 Συμπεράσματα
Αφού εφαρμόσουμε όλα τα κριτήρια επιλογής γεγονότων που έχουν περιγραφεί,
εισάγουμε στην ανάλυση πραγματικά δεδομένα από σκεδάσεις p-p από την περίοδο
λειτουργίας του LHC 2015 σε ενέργεια κέντρου μάζας 13TeV. Στο επόμενο σχήμα
παρουσιάζεται η κατανομή της εγκάρσιας ελλειμματικής ενέργειας τόσο σε Data όσο και
σε δείγματα Monte Carlo.

Σχήμα 5.21: Κατανομή εγκάρσιας ελλειμματικής ενέργειας μετά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής
δεδομένων. Εφαρμογή των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τον ανιχνευτή CMS και σύγκριση με τα
δείγματα Monte Carlo

Όπως αναμέναμε, οι κατανομές από Data και Monte Carlo έχουν την ίδια μορφή. Η μη
συνεχής κατανομή που φαίνεται στην περίπτωση των δειγμάτων Monte Carlo οφείλεται
στη μικρή στατιστική του δείγματος που έχει χρησιμοποιηθεί.

Παρατηρούμε ότι μετά τη διαδικασία επιλογής γεγονότων περνούν μόνο γεγονότα από τις
διεργασίες υποβάθρου στις οποίες υπάρχουν top quarks. Αυτές είναι οι διεργασίες που
μιμούνται περισσότερο το σήμα και ο διαχωρισμός τους από αυτό είναι δυσκολότερος.
Γεγονότα που δεν συμπεριλαμβάνουν παραγωγή top-quark έχουν εξαλειφτεί με τα
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κριτήρια επιλογής. Ο αριθμός των γεγονότων από κάθε διεργασία φαίνεται στον επόμενο
πίνακα.

Πίνακας 5.στ: Αριθμός γεγονότων που πέρασαν τα κριτήρια επιλογής από κάθε διεργασία

Διεργασία Αριθμός γεγονότων

ttH 2

ttJets 250

Single Top 5

ttW 6

ttZ 1

Η σημαντικότητα ορίζεται ως ο αριθμός των γεγονότων σήματος προς την τετραγωνική
ρίζα του αριθμού γεγονότων υποβάθρου:

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙
𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓 = 2
262

≈ 12%

Η σημαντικότητα έχει βελτιωθεί αρκετά ωστόσο παραμένει μικρή και η μελέτη του
σήματος εξακολουθεί να είναι αδύνατη. Σε επόμενα στάδια, για τη διάκριση του σήματος
χρησιμοποιούνται αλγορίθμοι πολλαπλών μεταβλητών. Οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι
χρησιμοποιούν χαρακτηριστικές κατανομές της κινηματικής του σήματος και τις
συσχετίζουν με τις αντίστοιχες κατανομές των πραγματικών γεγονότων. Έτσι μας
δείχνουν κατά πόσο έχουν παραχθεί γεγονότα ttH. Βελτίωση της σημαντικότητας
επιτυγχάνεται και με αύξηση της ολοκληρωμένης φωτεινότητας. Η σημαντικότητα είναι
ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της ολοκληρωμένης φωτεινότητας.

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓 =
𝑁

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑁
𝑏𝑐𝑘𝑔

=
σ

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙
𝐿

σ
𝑏𝑐𝑘𝑔

𝐿
~ 𝐿

Στο Run που διεξάγεται σήμερα και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2018, η ολοκληρωμένη
φωτεινότητα αναμένεται να είναι 300fb-1. Επομένως ο λόγος της νέας ως προς την
υφιστάμενη τιμή της σημαντικότητα θα είναι

~ . 300
2

≈ 12
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Παρατηρούμε ότι η τιμή της σημαντικότητας θα είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα. Στα
300fb-1 ο αριθμός των παραγόμενων γεγονότων του σήματος είναι ~65000, ενώ
αναμένεται να μετρηθεί πειραματικά η ενεργός διατομή παραγωγής ttH.
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