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Организационна част
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CMS Masterclasses 2021

Форма на провеждане - Онлайн
Програма - линк
Четири класа - градове - виртуални домакини: Пловдив, Русе, Варна, София
За всеки един клас:

● 3 отделни сесии (по 2 часа след обяд) -  започват около седмица преди 
видеоконферентната връзка с ЦЕРН (виж програмата за точните дати).

○ Въведение в ЦЕРН и физика на частиците
○ Детекторът CMS и методология на упражнението
○ Предварителна дискусия относно получените резултати и видео връзка с ЦЕРН
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CMS Masterclasses 2021
● Уводните лекции - Въведение в ЦЕРН, Физика на частиците и Детекторът  CMS 

■ През Zoom линка на страницата (за участниците в класа)  + онлайн във 
facebook и youtube (за широката общественост)

● Методология на упражнението и вътрешната дискусия:
○ През Zoom линка на страницата (за участниците в класа)

● Видеовръзка с ЦЕРН
○ Нов Zoom линк, който ще бъде изпратен от организаторите в ЦЕРН седмица преди 

съответната видеовръзка.
○ Ще бъде споделен с участниците предварително по имейл.

■ Моля, не го споделяйте публично!

○ Викторината ще се проведе през приложението Kahoot
■ PIN  за участие ще бъде предоставен от модераторите в ЦЕРН по време на 

видеоконференцията. 
■ Учениците ще могат да участват директно от техните компютри/лаптопи.
■ Ако използват телефон може да се наложи да инсталират предварително 

приложението за телефон. 5
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Как да рапортувам проблем и към кого да се обърна за съвет
Онлайн ментори - Общ е-адрес на онлайн менторите:

Bulgarian-MasterClasses-Mentors@NOSPAMcern.ch

● Борислав Павлов - СУ “Св. Кл. Охридски”;
● Венелин Кожухаров- СУ “Св. Кл. Охридски”;
● Зорница Захариева - ЦЕРН;
● Мариана Шопова - ПУ “Паисий Хилендарски” и ИЯИЯЕ - БАН;
● Милена Мишева - ИЯИЯЕ - БАН
● Пейчо Петков - СУ “Св. Кл. Охридски”;
● Румяна Хаджийска - ИЯИЯЕ-БАН;
● Свежина Димитрова - НАОП “Николай Коперник”, Варна
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Как да рапортувам проблем и към кого да се обърна за съвет
● Започнете анализа на данни седмица преди видеоконференцията с ЦЕРН;
● Обърнете се към Вашият учител;
● Проверете в допълнителните слайдове, дали подобен случай вече не е описан;
● Или пишете на онлайн менторите на следния е-адрес: 

Bulgarian-MasterClasses-Mentors@NOSPAMcern.ch

● В писмото до менторите, моля, добавете следната информация:
○ Направете снимка на събитието, което анализирате:

■ Добавете номера на извадката от данни и номера на събитието.
○ Или направете снимка на екрана, ако въпросът се отнася към друг технически 

проблем.
○ По възможност формулирайте въпроса кратко :)

В случай на техническа невъзможност да се свържете на общия е-адрес, пишете до 
организаторите в България (примерно на мен).
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Как да рапортувам проблем и към кого да се обърна за съвет
Често срещан проблем - блокиране на страницата за въвеждане на данни.
Причина - прекалено голям брой заявки към страницата в едно и също време.

● Започнете анализа на данни поне седмица по-рано:
● Ако страницата е блокирана:

○ Запишете някъде вашите резултати;
○ Изчакайте страница да се освободи и въведете вашите резултати.

При продължаващ проблем, пишете на е-адреса на менторите (виж предишния слайд).
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Обобщение на резултатите и подготовка за финалната дискусия с ЦЕРН и 
другите международни участници 

● Учениците работят индивидуално. Но имат общи резултати!
■ Разпределение по маси на реконструираните частици:

● Какво значи, когато наблюдаваме пик в такива разпределения?
● Колко пика и при какви стойности се наблюдават?
● Други въпроси,  възникнали в процеса на работа.

■ Ключови отношения между: 
● брой частици с +/- електричски заряд: 

○ Какво е нашето очакване за това отношение и ако се различава с 
получения резултат, защо?

● брой мюони и брой електрони:
○ Какво е нашето очакване за това отношение и ако се различава с 

получения резултат, защо?
○ Други въпроси, възникнали в процеса на работа.

● Подгответе предварително кратък списък от въпроси, които учениците искат да зададат 
на модераторите от ЦЕРН, както свързани с упражнението, така и извън него.

● Не е задължително, но е добра практика ако изберете говорители на ученическата група.
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Видеоконференция с ЦЕРН - Финал
● На отделен Zoom линк - ще бъде споделен с Вас по имейл.
● Дискусия с участници от другите страни, водена от модераторите в ЦЕРН (*)
● Учениците сами участват в тази дискусия.

○ Свързването може да бъде индивидуално или на малки групи (желателно, където е 
възможно).

○ Моля, впишете Вашето име и името на града-домакин в България.
■ Примерно (Roumyana Hadjiiska, Sofia)

● Докато модераторите предават видео и аудио, участниците не могат да изпращат видео 
или аудио.

○ Но те могат да си взаимодействат чрез функцията за въпроси и отговори (Q&A) и 
анкети, които модераторите ще стартират.

● Модераторите могат да ви помолят да включите/изключите камерата или звука - слушайте 
ги внимателно :)

За повече информация - линк.
Учени - модератори от ЦЕРН - линк.
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Видеоконференция с ЦЕРН - Финал

● Кратка дискусия за добре дошли и представяне на страните участнички - 10'
○ (17:00 – 17:10) (Българско време)

● Комбиниране на резултатите и дискусия върху измерванията - 20'
○ (17:10 – 17:30)

● Отворена дискусия - 19'
○ (17:30 – 17:49)

● Викторина - 10'
○ (17:49 – 17:59)

● Довиждане! - 01’
○ (17:59 – 18:00)

За повече информация - линк.

Началният и крайният час на тази дискусия са фиксирани и не могат да бъдат 
променяни!
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Предстоящи: Нов клас - Particle therapy
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Ще се проведе между 20.03 и 26.03 тази година
Допълнителна информация ще бъде подадена по-късно, включително и на този слайд.
 

В процес на подготовка: Виртуален лабораторен практикум по ядрена 
физика и свързана с това апаратура

С материали на колеги от ОИЯИ, Дубна.
Пилотно издание - тази година ще бъде проведен с по-ограничен брой участници.



Полезни връзки
Видео - как се анализират данните в този урок ( 4 минути - на английски)

Таблица CIMA

iSpyWebGl

WZH measurement

IPPOG

International Masterclasses

Quarknet

CERN Open Data Portal
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Практическа част
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Стандартен модел на елементарните частици
● Три поколения фермиони:

○ Кварки
○ Лептони

● Четири фундаментални 
взаимодействия и техните 
преносители

○ Глуони - Силно
○ Фотони - Електромагнитно
○ W+, W- и Z - Слабо
○ Гравитон - гравитационно

■ не се разглежда в СМ
● Маси на частиците - Хигс бозон (Н)

Тежките частици имат кратък живот и 
се разпадат на други по-леки частици.

Ние може да измерим частиците в крайното състояние и да познаем (реконструираме) частицата в 
началното състояние. 15



Разпади на елементарни частици, разгледани в този урок

X0→ μ+μ- (или X0→ 2μ)

X0→ е+е- (или X0→ 2е)

X0→ μ+μ-μ+μ- (или X0→ 4μ)

X0→ е+е-е+е- (или X0→ 4е)

X0→ μ+μ-е+е- (или X0→ 2μ2е)

W+→ μ+ν
W+→ e+ν
W-→ μ-ν

W-→ e-ν

  ? → Zoo

X0 - електрически неутрална частица
Може да бъде Хигс бозон или Z бозон 
или друга частица

Събития с 1 
лептон в 
крайното 
състояние

Събития с 2 лептона в крайното състояние

Събития с 4 лептона в крайното състояние

16
Събития, които не асоциираме с нито една от горните схеми



Данни - Кои са моите данни за анализ и къде да ги намеря

Основно приложение:
CIMA - link

CERN-04Mar2021 - Пловдив
CERN-09Mar2021 - Русе
CERN-11Mar2021 - Варна
CERN-23Mar2021 - София
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Данни - Кои са моите данни за анализ и къде да ги намеря

Извадки с данни:
● Всяка извадка е номерирана с два числа, примерно 25.13
● Всяка извадка съдържа 100 събития;
● Една извадка се използва от двама ученика, примерно:

○ Марин обработва събития от 1 до 50;
○ Габриела събития - събития от 51 до 100клик!

Разпределението на данните между учениците ще бъде 
направено в края на втората сесия с уводни лекции от 
водещия на лекцията по методология.
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Таблица за данни
За конкретната индивидуална извадка от данни, прим. 25.13

Общи хистограми на класа - маси на реконструираните частици
Общи резултати на класа (ключови отношения и обобщение)

Линк към event  display.
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Основно приложение - iSpyWebGl

iSpyWebGl - link
Онлайн приложение:

● Бутони за управление
● Геометрия и детекторни системи на CMS
● Реконструирани обекти
● Измерени физични величини

Зареждане на данни

20
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Основно приложение - iSpyWebGl
Реконструирани обекти и цветова конвенция

● Мюонни (мюонни трекове) - червени
● Електрони и позитрони (електронни трекове) - зелено
● Липсваща енергия - лилаво (розово)
● Фотони - зелено (без попадения в централния треков детектор)
● Адрони - жълти конуси

Електрически заряд
“+” Ако траекторията се закривява по посока на часовниковата стрелка
 “-” Ако траекторията се закривява  обратнo на посоката на часовниковата стрелка

Липсваща енергия (в крайното състояние) - Missing energy transverse (MET)
Определя се от закона за запазване на енергията и импулса.

Изглед в различни равнини, 3D изглед
Таблица с измерените физични величини - енергия, импулс, ъгли.
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Зареждане на данни в iSpyWebGl - пример с извадка 25.13
1. Зареждане на данни
2. Избираме данни от Web
3. Избираме извадка 25
4. Избираме данни с номер 13

1
2

3

4
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Зареждане на данни в iSpyWebGl - пример с извадка 25.13
5. Избираме събитие № 1 (или № 50 за втората 
половина от данните);
6. Зареждаме;
7. Визуализиране на събитие;
8. За зареждане на следващото събитие използвайте 
бутоните на приложението

5

6

7

8

Важни числа при рапортуване на 
проблем или задаване на въпрос!!!
Пълен номер на извадка и номер на 
събитие:

примерно 25.13/събитие 5 23



Благодаря за вниманието!
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Допълнителни слайдове
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Анализ - видове събития - два мюона в крайното състояние
Мюонните траектории (трекове) са оцветени в 
червено.
В червено са показани и мюонните станции, в 
които са засечени мюоните.

1. Открили сме два мюона
2. Проверяваме дали са с противоположен 

електрически заряд
3. Ако да, значи имаме събитие, кандидат за 

разпад на електрически неутрална частица 
на два мюона (Закон за запазване на 
електрическия заряд)

4. Пресмятане масата на тази частица: 
a. Последователно избираме с мишката 

по веднъж върху двата мюонни трека
b. Натискаме клавишът М (на латиница) 

и се отваря прозорец с изчислената 
маса.

3.* Ако в даденият случай, зарядите на двата мюона 
не са с противоположен знак, значи имаме някакво 
друго събитие, което не познаваме или не изследваме 
в момента - отбелязваме го в таблицата като Zoo.

Мюонни траектории (трекове) 26



Анализ - видове събития - два мюона в крайното състояние
Нанасяне на резултатите в таблицата

1 2

3

4

5
1. Отбелязваме 2 мюона
2. Отбелязваме, че се е 

разпаднала неутрално 
електрическа частица

3. Въвеждаме нейната 
маса

4. Въвеждаме “Next”
5. Записът се появява в 

таблицата и 
преминаваме към 
следващото събитие
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Анализ - видове събития - един мюон в крайното състояние (W-> μν)
Мюонните траектории (трекове) са оцветени в 
червено.
В червено са показани и мюонните станции, в 
които са засечени мюоните.
В лилаво(розово) е показана липсващата 
(неизмерена) енергия, определена в напречната 
равнина (X, Y)

1. Открили сме един мюон и голямо 
количество липсваща енергия ;

2. Проверяваме електрическия заряд на 
мюонa

a. Положителен, ако траекторията се 
закривява по часовниковата стрелка.

3. Кандидат за разпад на W на два мюон и 
неутрино 

a. Електрическият заряд (на мюона) в 
крайното състояние = електрическия 
заряд на W.

i. (Запазване на електрическия 
заряд).

b. В този случай не се пресмята 
реконструираната маса.Мюонна траектория (трек)

Мюонна станцияЛипсваща енергия

28



Анализ - видове събития - един мюон в крайното състояние (W-> μν)
Нанасяне на резултатите в таблицата

1
2

3*

4

1. Отбелязваме мюон и неутрино в крайното състояние
2. Отбелязваме W+ началното състояние

a. + е определен от заряда на мюона 
3. (*)Ако не сме сигурни за заряда, посочваме W+-
4. Въвеждаме “Next”
5. И към следващото събитие ...

29



Анализ - видове събития - 4 мюона - (X0-> 4μ)
X0 - някаква електрически неутрална частица. Може да е Хигс (H) или Z или друга. 
Може да определим каква е само ако пресметнем нейната маса.

● Проверяваме дали сумата от заряда на четирите мюона е нула.
● Ако да - пресмятаме масата на частицата-майка:

○ Избираме (кликваме) последователно четирите мюони трека и натискаме клавиша М от 
клавиатурата (на латиница).

● Нанасяме резултатите в таблицата.
● Процедираме по същия начин и за събития от типа: X0 → 4e или X0→2μ2e. Виж, примерите на 

следващия слайд 30



Анализ - видове събития - 4 мюона - (X0-> 2e2μ)

● Проверяваме поотделно дали общия заряд на двойката електрони и двойката мюони е нула. Ако 
да - пресмятаме масата на частицата-майка:

○ Избираме (кликваме) последователно четирите трека (2-та зелени на електроните и 2-та 
червени на мюоните) и натискаме клавиша М от клавиатурата (на латиница).

● Нанасяме резултатите в таблицата.
31



Анализ - видове събития - 4 мюона - (X0-> 4e)
● В конкретния случай 

има 5 реконструирани 
електрона.

● Определянето на техния 
заряд не винаги е лесно.

● Кои точно 4 електронни 
трека да изберем?

● Друг критерий - 
избираме първите 4 с 
най-висок напречен 
импулс (pT).

● Импулсите на частиците се показват в таблицата под събитието, или ако кликнете върху 
съответния трек.

● Масата на частицата-майка се пресмята по вече обяснения начин.
32



Анализ - видове събития: (W-> μν) или (W-> еν) 

За крайното състояние (мюон и липсваща енергия) или (електрон и липсваща енергия) избираме 
лептона с по-голям напречен импулс (pT).

33



W, Z или Zoo?
Zoo - събития, които не може да класифицираме към нито една от схемите на разпад, които 
изследваме

● Проверява се заряда на мюоните - и двата изглеждат с отрицателен заряд!
● Проверяваме напречните импулси на мюоните и липсващата енергия.
● Проверяваме за наличие на силна адронна активност.
● Взимаме решение - ако не сме сигурни, в таблицата с резултатите отбелязваме събитието като 

Zoo .
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Фотони

● Анализът на събития с 
фотони не влиза в това 
упражнение.

● Но е добре да се знае, какво не 
разглеждаме.

● Фотоните са визуализирани 
като зелени трекове, които 
обаче не са регистрирани във 
вътрешния треков детектор. 

● Примерът от ляво показва два 
фотонни, един мюонен трек и 
липсваща енергия.
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“Изчистване” на събитието - разглеждаме само необходимото

● Оранжеви конуси - Адронна 
активност в калориметричната 
система;

● Не се разглежда в това 
упражнение;

● След като се изключат от 
анализа, се вижда събитие 
кандидат за разпад на Z → μμ

Изключи 
Jets (Reco)
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“Изчистване” на събитието - разглеждаме само необходимото

Изключи
Tracks (reco)

Трековете на заредени частици (в 
жълто) във вътрешния треков 
детектор припокриват трековете, 
които ни интересуват. Просто ги 
изключете.

След изключване на излишните обекти, се 
вижда чисто събитие, кандидат за разпад 
на W- →  e- v
Електронните трекове са показани в 
зелено.
В лилаво - липсващата енергия.
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