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➢ Да се разбере научния процес на анализ на
експериментални данни

➢ Да се направи анализ на реални измервания

➢ Да се разбере какво се наблюдава (значението на
анализираното събитие)

➢ Да се разбере къде се вписват тези измервания и каква
е ролята им за разбиране на познатата ни Вселена

Цели на практическата част:



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.



Ще разгледате събития с множество различни крайни
състояния, за да успеете:

✓ да определите кои са най-добрите кандидати за W, Z, и Higgs
бозони,

✓ да различите W+ от W- кандидатите,

✓ да различите разпадите на електрони от разпадите на мюони,

✓ да определите ключовите отношения,

✓ да построите разпределение по маси.

WZH изследване



За разлика от електромагнитните сили, които са пренасяни на големи

разстояния от безмасовите фотони, слабите взаимодействия се пренасят от тежки

(масивни) частици, което ограничава ги до много малки разстояния.

Ние търсим медиаторите на слабите взаимодействия:

електрически заредените W± бозони & неутралният Z бозон.

e-ν

W-

μ+

μ-

Z0

Сблъсъци с достатъчно голяма енергия могат да

създадат W и Z или други частици.



ОТ ВЪТРЕ НАВЪН …

→ треков детектор (tracking)
→ електромагнитен калориметър    

(electromagnetic calorimeter)
→ адронен калориметър (hadron 

calorimeter)
→ магнит (magnet)
→ мюонни камери (muon chamber)

Обобщен дизайн на CMS:  Цилиндри обвити около тръбата на ускорителя

z

y



Лептони в CMS



Лептони в CMS



Събития с 1 лептон в крайното състояние

Положително и отрицателно 

зареденият W бозон позволява 

радиоактивно разпадане чрез 

превръщане на неутрони в 

протони.

Този бозон се разпада на 

неутрино и друг лептон. Тъй 

като CMS не може да измери 

директно неутриното, може да 

приемем, че в крайното 

състояние има само 1 лептон. 



Събития с 2 лептона в крайното състояние

Z бозона е неутралния братовчед на W. 

Той позволява „слабият неутрален 

поток“.

Този бозон се разпада на два лептона

от един и съши вид, но с различни 

заряди – електрон и позитрон или 

мюон и анти-мюон. Той има и други 

процеси, по които се разпада, но в това 

упражнения разглежадаме само тези 

начини за неговото разпадане. 



Събития с 4 лептона в крайното състояние

Хигс бозона е частицата преносител на 

полето, което задава масата на всички 

останали частици.

Един от начините за разпад на Хигс е 

на два Z бозона, които след това се 

разпадат по вече разгледаните начини. 

Така в крайното състояние, което 

наблюдаваме може да получим 2 

мюона и 2 електрона или 4 мюона или

4 електрона.



Обобщение

Тъй като бозоните могат да изминат изключително малко

разстояние преди да се разпаднат, CMS не може да ги

„види“ директно.

CMS може да разпознае:

• Електрони

• Мюони

• Фотони

• Неутроните по „липсващата енергия“

CMS може да определи:



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

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

https://www.i2u2.org/elab/cms/cima-wzh/


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 100

клик!

За всяко събитие учениците трябва:

1. Да определят дали разпада е електронен или мюонен, 

както и дали той отговаря на:

• W+ или W- кандидат (може да се запише като "W" ако заряда не 

може да бъде определен);

• NP (Z  или друг кандидат за  „неутрална частица");

• Кандидат за Хигс бозон;

• zoo събитие (необикновено или такова, което не може да се 

категоризира).

2. Да направят запис в таблицата на CIMA.



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.



Основно приложение - iSpyWebGl

iSpyWebGl - link

Онлайн приложение:

● Бутони за управление

● Геометрия и детекторни системи на CMS

● Реконструирани обекти

● Измерени физични величини

Зареждане на данни

https://www.i2u2.org/elab/cms/ispy-webgl/


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.

iSpyWebGl - link

https://www.i2u2.org/elab/cms/ispy-webgl/


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



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 21



“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)



“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.



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



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 ...



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).
26



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)



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



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 .



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.



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.



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.



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

mailto:Bulgarian-MasterClasses-Mentors@NOSPAMcern.ch


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.

Румяна Хаджийска - ИЯИЯЕ - БАН

roumyana.mileva.hadjiiska@SPAMNOTcern.ch

mailto:Bulgarian-MasterClasses-Mentors@NOSPAMcern.ch
mailto:roumyana.mileva.hadjiiska@SPAMNOTcern.ch


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).



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

https://www.screencast.com/t/lFq86uolB
https://www.i2u2.org/elab/cms/cima-wzh/
http://www.i2u2.org/elab/cms/ispy-webgl/
http://cms.physicsmasterclasses.org/pages/cmswz.html
https://www.physicsmasterclasses.org/
https://www.physicsmasterclasses.org/
https://quarknet.org/
http://opendata.cern.ch/



