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1. Стандартен Модел във Физиката на Елементарните Частици
2. Отворени въпроси пред Стандартния Модел и Експерименти за
проверка на модела
Как се определят масите на е.ч.?
Защо имаме 3 генерации на е.ч. и
Как ароматите на кварките и неутрината се смесват?
Как се наблюдава СР нарушение в Стандартния Модел?
От какво е съставена “тъмната материя” и “тъмната енергия” във
Вселената?
Експериментална проверка на Обединената теория на
фундаменталните взаимодействия която да включва стандартния модел и
гравитацията

3. Резултати от работата на LHC (CMS) през 2010 -> средата на
2011 г. – оценки за:
Маса на => Хигс бозон, Суперсиметрични частици, Тежки векторни
бозони, Микроскопични черни дупки

Стандартен Модел във физиката на
елементарните частици
1. Елементарните частици съставляващи Стандартния Модел се
състоят от 2 групи – кварки и лептони.

2. Двете групи от по 6 е.ч. са разделени на 3 “генерации”.
3. Най-леките и най-стабилни е.ч. са в първата “генерация”, а потежките във 2-та и 3-та “генерация”.
4.Материята която наблюдаваме във Вселената е съставена от
е.ч. от 1-та “генерация” – по-тежките е.ч. се разпадат на пониското (по маса) и по стабилно ниво.

5. Във вселената съществуват 4 фундаментални
взаимодействия между е.ч. – Силно, Слабо,
Електромагнитно и Гравитационно.

Higgs
boson

6. Стандартният Модел включва три от Фундаменталните взаймодействия които се
осъществяват чрез обмен на пренасящите взаимодействието е.ч. принадлежащи към групата
на “бозоните”.
7. Досега не е постигнато обединение на Гравитационното взаимодействие със Стандартния
Модел в единна теория. Квантовата теория описва микросвета, а общата теория на
относителността – макросвета и тяхното обединение в единна математически теория е
сериозно предизвикателство пред физиката.

Отворени въпроси пред Стандартния
Модел:
1. Как се определят масите на е.ч.?

Експерименти:
Higgs boson от Стандартния Модел
114-1000 GeV/c2
Семейство на Higgs boson от
Суперсиметричните разширения на
Стандартния Модел

2. Защо имаме 3 генерации на е.ч. и защо
ароматите на кварките и неутрината се
смесват?

Разпадна ширина на W-бозона

1. Как се наблюдава СР нарушение в
Стандартния Модел?

Измерване на CP нарушение с K и B
мезони, търсене на ЕДМ на n и e-

4. От какво е съставена “тъмната материя”
и “тъмната енергия” във Вселената?

Разпадна ширина на Z -бозона

5. Експериментална проверка на Обединената теория на фундаменталните
взаимодействия която да включва стандартния модел и гравитацията
5.1 Обединение в рамките на
Стандартния модел

Теории на
Голямото
Обединение (GUT)
-> разпад на
протона

5.2 Обединение на Гравитацията с
останалите фундаментални
взаимодействия – Суперсиметрия

Регистриране на суперсиметрични е.ч. на
експериментите на LHC
5.3 Обединение в пространство с
повече от 3 измерения Суперструни

Как се определят масите на е.ч.?
Механизъм на полето на Higgs

Съгласно теорията на проф. Higgs след
големия взрив и преминаването на
вселената през критична температура, се
създава полето на Higgs заедно с неговите
преносители на взаимодействие - Higgs
бозоните. Елементарните частици, които
до този момент са безмасови, придобиват
маса в резултат на взаимодействието си с
полето на Higgs. (фотонът, който не
взаимодействува с полето на Higgs не
придобива маса)

Собствена маса на Higgs бозона

Поле на Higgs бозона

).

from David J. Miller, Physics and Astronomy, University College London (cartoons courtesy of CERN

Съвременната теория на елементарните частици включва
в себе си и определена симетрия между
електромагнитните и слабите взаимодействия –
електрослабата симетрия.
Счита се, че тази симетрия е съществувала в ранната
Вселена и в рамките на такава симетрия частиците са
били безмасови, но в един момент тя самопроизволно се
е нарушила и частиците са придобили маса. За описание
на това нарушение е създаден механизма на Хигсовото
поле. Това поле е една от основните цели на LHC.

Може да се каже, че главната задача на хигсовото
поле е да направи частиците масивни.
В квантовата теория всички частици представляват
кванти /колебания/ на съответното поле – електрони
на електронното поле, фотони на фотонното поле и
т.н.
Всяко поле има състояние с най- ниска енергия –
“вакуумно” състояние на полето. За обикновените
частици във “ вакуум” частиците отсътстват и
полето е навсякъде нула. Когато има частици, тогава
полето не е нулево и това състояние има енергия
по-голяма от тази на вакуума.

Проверката на механизма на Хигсовото поле е една от
основните задачи на LHC. Тя се състои от 3 етапа – да се
намери частица приличаща но Хигс бозона, да се
проверят свойствата на тази частица, да се изясни кой
от вариантите на механизма на Хигс се наблюдава.
Хигс бозона е нестабилен и се търси по продуктите на
разпад – те зависят от масата му, а тя е неизвестна.
Теоретически се очаква маса по малка от 1 TeV, а
експериментално от LEP е определена долна граница
114 GeV.

Higgs

boson

Раждане и разпад на Хигсовия бозон:
В протон протнонните стълкновения на LHC
взаимодействат не самите протони, а партоните –
различните субчастици в структурата на протона.
Съществуват няколко механизма на раждане на Хигс
бозона, но доминиращият на LHC е глюон-глюонни
взаимодействия.
Хигсовият бозон има едно изключително свойство –
колкото е по тежка частицата – толкова по-силно той се
“зацепва” за нея. Затова и той се разпада най-вече на
тежките частици позволени от закона за съхранение на
енергията. Затова картината на разпад на Хигс бозона
зависи от неговата маса.

Полето на Хигс има ненулев вакуум и това е най-важният
му параметър – състоянията с най-ниска енергия което
пронизва цялото пространство в което се движат
останалите частици. Колебанията на полето на Хигс
относително това “вакуумно средно” представляват
бозоните на Хигс – квантите на хигсовото поле.

Стратегии при търсенето на Хигс бозона:
При “лек” бозон <140 GeVсе търси разпад на двойки
b-кварк b-антикварк. Тази двойка поражда две адронни
струи, които се смесват със струите от другите адрони и
е трудно да се види Хигс бозона. Затова се търсят и
редките разпади – например на два фотона или раждане
на хигс бозона в комбинация с други по-тежки частици.

Присъствието на Хигсовското поле се отразява на движението на частиците
по определен начин – то затруднява ускорението на частиците - придава им
маса, но не влияе на равномерното им движение. Има и частици – като
фотона, които не взаимодействат директно с Хигсовото поле и не придобиват
маса.

При “тежък” Хигс бозон >140 GeV се търси разпад на 2
W или Z бозона и последващ разпад на 4 лептона –
електрони и мюони които се детектират по-лесно.

Как се определят масите на е.ч.?
Експерименти за регистрация на Higgs бозона

При маса на Higgs бозона до
140 GeV, H->γγ e най-вероятния
за регистрация разпад

При енергии 140-600 GeV разпад H>ZZ->4l, lljj, е най-вероятния за
регистрация.

H → ZZ* → eeμμ разпад при високи pT (mH = 130 GeV) –
симулация ня ATLAS. 4-те лептона и съпътстващите джетове
с ET = 135 GeV са показани + 2 мюона в мюонните станции
(жълто) + реконструируни следи в тракера с pT > 0.5 GeV (син
цвят). Енергиятя отдадена в електроматнитния калориметър
(LAr) е в червен цвят.

Как се определят масите на е.ч.?
Експерименти за регистрация на Higgs бозона

Очаквана статистическа значимост при 30 fb-1 за
Higgs бозон от Стандартния модел.

Защо имаме 3 генерации на е.ч. и защо ароматите на кварките и неутрината се смесват?
Смесване на кварките и лептоните в слабото Взаимодействие – разпадни ширини на W-бозона

Матрица на Кобаяши Маскава (CKM) – описва вероятността
за преход от един в друг вид кварки

Унитарност на CKM -> |Vud|2 + |Vus|2 + |Vub|2 = |Vcd|2 + |Vcs|2 + |Vcb|2 = 1
W бозона се разпада на лептон и неутрино, или на up и down кварк, ширините на разпад са
пропорционални на:

Leptons

Up quarks

Charm quarks

e+ν e

ud

3|Vud|2

cd

3|Vcd|2

μ+ν μ

us

3|Vus|2

cs

3|Vcs|2

τ+ν τ

ub

3|Vub|2

cb

3|Vcb|2

Лептонната разпадна ширина на W бозона:
B(e+νe) = B(μ+νμ) = B(τ+ντ) = 1⁄9 (~11.11%)
Експериментално измерена – 10.80 +/- 0.08%
Адронната разпадна ширина на W бозона: ~
Експериментално измерена – 67.60 +/- 0.27%

2⁄3

(~66.67%)

Нерегистрирана енергия -ν e

e+

Разпад на W бозон на e+ν e , UA1,1983 г.

Защо имаме 3 генерации на е.ч. и защо ароматите на кварките и неутрината се смесват?
3 генерации на е.ч в Стандартния Модел – разпадна ширина на Z бозона
Particles

Weak charge

Decay width of Z
Boson

Branching ratios BR(particle, antiparticle)

(proportional to)

Predicted for
x = 0.23

Experimental measurements

1⁄ 2
2

20.5%

20.00±0.06%

x

(−1⁄2 + x)2 + x2

3.4%

3.3658±0.0023%

−2⁄3x

3(1⁄2 − 2⁄3x)2 + 3(−2⁄3x)2

11.8%

11.6±0.6%

1⁄

3(−1⁄2 + 1⁄3x)2 + 3(1⁄3x)2

15.2%

15.6±0.4%

Name

Symbols

L

Neutrinos

ν e , νμ , ν τ

1⁄

Leptons

e−, μ−, τ−

−1⁄2 +
x

Up-type
Quarks

u, c

Down-type
quarks

d, s, b

Hadrons

Регистрация на
Z бозон, UA1, 1983 г.
Z -> e+e-

1⁄

2⁄

R

2

−
3x
2

−1⁄2 +
1⁄ x
3

3x

69.2%

Защо се наблюдава CP нарушение в Стандартния Модел?
Фундаментална симетрия във физиката на е.ч. -> CPT - симетрия (заряд, пространство, време) -> Лоренц
инвариантност. Нарушени симетрии в рамките на CPT – CP и T нарушения.
Нарушение на CP симетрията - Едни и същи ли са законите на природата за материята и антиматерията?
Ако “CP” (зарядово пространствена симетрия) не е нарушена, създадените след Големия Взрив еднакви
количества материя-антиматерия биха съставлявали нашата Вселена сега – това не се наблюдава –
съотношението бариони/антибариони е 10 -9. CP нарушение се наблюдава в слабите взаимодействия.
Измерените досега параметри на CP нарушение не са достатъчни за обяснение на асиметрията
материя/антиматерия във Вселената. Търсенето на нови източници на CP нарушение извън Стандартния
Модел е необходимо за обяснение на нашата Вселена.

е-

е-

ее+

Защо се наблюдава CP нарушение в стандартния Модел?
Andrei Sakharov 1967:
CP-Violation is one of three conditions to enable a universe containing initially equal amounts of matter and antimatter to evolve into a
matter-dominated universe, which we see today….

При нарушение на P и T симетрията от съхранение на CPT симетрия  CP нарушение
+q
-q

T reversal
dn

S

+q
-q

dn

S

dn  0  нарушение на P и T симетрията
-------------------------------------------

electric dipole moment dn
spin S

+q
-q

P transform.
dn

S

Електрическия Дилолен Момент на е.ч. (неутрон) d n

-q
+q

CP & T нарушена симетрия е наблюдавана при
разпада на K и B мезоните  dn  0
dn

S

Суперсиметрия - Регистриране на суперсиметрични е.ч. на експериментите на LHC

Двойка (µ+ and µ-) при
разпад на скварк

Двойките Суперсиметрични частици (SUSY) се разпадат през няколко
етапа, като включнат и други SUSY частици и в резултатите са 3
главни “сигнатури” които могат да бъдат проследени в детектора.
1.

Крайният разпаден продукт е двойки от лептони с противоположин
заряд – напр. мюон и антимюон + лека SUSY частица (мюонен
детектор и ECAL)

2.

Двойки глуино и скварк – разпадат се на много кварк – антикварк
двойки + много леки SUSY частици (много джетове и липсваща
енергия).

3.

Двойки лептони с еднакъв заряд.

SUSY увеличава не само числото на е.ч., но и броя на Higgs бозоните – лек
скалар, тежък скалар, псевдоскалар и +/- заредени Higgs бозони. Тези
SUSY Higgs бозони могат се разпадат на фотони, лептони (вкл. тежките
тау лептони) и мезони. Показан е разпад на 2 тау лептона и като краен
резултат електрон, джетове (от пи мезоните) и неутрино (детектирено като
липсваща маса).При наличие на SUSY Higgs, броят на такива разпади расте
с енергиятя.

И ако Гравитацията се изравнява със Силното взаимодействие
при енергии по-голями от 1 TeV е възможна появата на “Черни
дупки” на LHC.

Отворени въпроси пред Стандартния
Модел:
1.

Как се определят масите на е.ч.?

Регистриране на Higgs бозон – в рамките на
Стандартния модел или SUSY

2.

Защо имаме 3 генерации на е.ч. и защо
ароматите на кварките и неутрината се
смесват?

Разпадна ширина на Z и W бозона

3. Защо се наблюдава СР нарушение в
Стандартния Модел?
4.

5.

От какво е съставена “тъмната материя” и
“тъмната енергия” във Вселената?

Експериментална проверка на Обединената теория
на фундаменталните взаимодействия която да
включва стандартния модел и гравитацията

5.1 Обединение в рамките на Стандартния
модел

5.2 Обединение на Гравитацията с
останалите фундаментални
взаимодействия
5.3 Обединение в пространство с повече от
3 измерения

Измерване на CP нарушение с K и B
мезони, търсене на ЕДМ на n и e-

???????????????

Вероятност на физическите процеси в Стандартния
Модел и разширенията “отвъд” СМ при номинална енергия
и светимост на LHC
General event properties
inelastic: 109 Hz
Heavy flavour physics

Standard Model physics
including QCD jets
W l n: 102 Hz
t tbar : 10 Hz
Searches for SUSY
Higgs searches
Higgs (100 GeV/c2): 0.1 Hz
Examples of searches
for ‘exotic’ new physics

Selection Required 1:1010

LV1 Input: 1
GHz
HLT Input: 100
kHz
Mass Storage: 300
Hz

Хигс бозон в Стандартния Модел: LHC при 7/8 TeV

Sofia'11tsv
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Хигс бозон в Стандартния Модел: LHC при 7 TeV
резултати при ~ 1 фемтобарн -1 (LHC CMS 2011)
Summary of limits

Exclusion limit

Expected exclusion: 127-420 GeV
Observed exclusion: 149-206 GeV
+ 300-440 GeV + parts in between

Different channels for different mass ranges
Grand totals:
–
Low mass: 22 channels, 154 nuisance
parameters
–

•SM Higgs excluded in two wide regions 149-206 and 300-440 GeV,
plus pieces in between (everything in between is excluded at 90% CL)

High mass: 16 channels, 115 nuisance
parameters

•Some excesses at low mass, likely to be background fluctuations (most
are incompatible with the SM Higgs boson cross section)
No claims of any sort about them will be made.

Тест на Суперсиметрични модели

Тест на Суперсиметрични модели

Тест на Суперсиметрични модели
(LHC CMS 2011)

Тежки Векторни Бозони: Z’ и W ’
Много теории “огвъд” СМ предсказват наличие на тежки векторни бозони: W′ и Z′
– GUT, SUSY, ED, Little Higgs, Technicolor, и др.
– Предсказването на нови частици е естествен процес – следствие от
разширението на СМ : any extension of SM gauge group introduces new vector
bosons
Експериментална оценка чрез каналите на разпад подобно на векторните бозони
от СМ, като се отварят възможности и за наблюдаване на нови разпади поради
голямата маса.

• Search for W′ in electron & muon channels
carried out with 1.1 fb-1 of 2011 collision data
• No excess compared to SM background
expectations is observed in data distributions
• A lower bound has been set on the W′ mass,
assuming SM-like couplings and no interference
with other bosons: W′>2.27 TeV (95% C.L.)

Тежки Векторни Бозони: Z’ →
(LHC CMS 2011)

Тежките Векторни
бозони се появяват в:
- Теориите на Голямото
Обединение

- Моделите с
допълнителни измерения

Оценка - MZ’ > 1 TeV

Тежки Векторни Бозони: Z’ →
(LHC CMS 2011)

Имат ли кварките вътрешна структура?
(LHC CMS 2011)
Тест чрез двойки струи (leading dijets)

 Dijets

R 

 0.7

Тест на структура 50000
пъти по малка от
протона

 Dijets

0.7  1.3

The observed limit is L < 4.0 TeV at the 95% CL
(expected limit is 2.9 TeV, previous limit is 3.4 TeV)

Микроскопични черни дупки
Допълнителните измерения са затворени “компактифицирани” в радиус R. => Въвежда
се нова “скала на Планк” – Md за n допълнителни измерения. Закон за гравитацията в
(3 + n) + 1 пространствено временни измерения:
Сигнал за “low-scale” квантова гравитация (MD << MPl)
Черни дупки се образуват при разстояние между двете взаимодействащи частици помалко от RS,, радиуса на Шварцшилд съответстващ на тяхната инвариантна маса.
Сеченията нарастват геометрично: σ = pRS2 ~ TeV-2 (up to ~100 pb!)
Микроскопичните церни дупки се разпадат веднага чрез механизма на изпарение на
Hawking излъчвайки широк спектър от високо енергетични кварки, глюони,лептони,фотони
W,Z (всички възможни разпади от СМ) с време на живот 10 -27 секунди.

Expect lots of activity in the event, so
Use ST = Sum ET of all objects
(including MET) with ET>50 GeV

Микроскопични черни дупки
(LHC CMS 2011)

No excess, so
set limits
MBH > 4.1-5.1 TeV
Md = 1.5 – 3.5 TeV
> 4000 times
mass of a proton

Стандартният модел

Force particles

Matter particles

След повече от 100 години от комбинацията на Квантовата Механика и
Специалната Теория на Относителността и откриването на нови
елементарни частици бе създадена Стандартната Теория на физиката
на частиците.
Това е съвременната “Периодична Таблица” на фундаменталните
съставни елементи на нашата Вселена.

Едно от най-голямите постижения на
физиката на 20 век

Стандартната Теория е проверявана
хиляди пъти с много голяма точност.
Все още не е открит механизмът по
който частиците получават маса –
все още не е открит (?) Хигс бозона.

История на нашата Вселена

proton-proton collisions at the LHC
correspond to conditions here

Heavy-ion collisions at the LHC
Sofia-tsv
correspond
to conditions here
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Експерименти “отвъд” Стандартният Модел
Пламен Яйджиев ИЯИЯЕ – БАН

Experiments beyond the Standard model
Plamen Iaydjiev INRNE - BAS

Благодаря Ви за вниманието!

Още резултати.......

Dimuon mass distribution obtained from overlapping several trigger paths.

The left-right (LR) symmetric
extension to the Standard
Model is attractive because it
naturally explains the parity
violation seen in weak interactions
as a result of spontaneously
broken parity. The model
necessarily incorporates
additional WR and Z’ gauge
bosons and
heavy right-handed neutrino
states N` and thus can also
explain the smallness of the
ordinary 5 neutrino masses
through the see-saw mechanism .
The results of the
search for heavy neutrinos and
the associated heavy gauge
bosons of the minimal LR
symmetric model using the
Compact Muon Solenoid (CMS)
detector at the LHC.

No excess over expectations from Standard Model processes is observed. For
models with exact left-right symmetry (the same coupling
in the left and right sectors) we exclude the region in the two-dimensional parameter
space (MWR , MN’ ) that extends to MWR= 1700 GeV.

Model independent search for pair
produced particles in the four jet final
state at CMS, using data produced in
pp collisions at
7 TeV corresponding to an integrated
luminosity of
918 pb-1 provided by CERN’s Large
Hadron Collider.
We use events with pairs of dijets to
search for pair production of colored
particles each decaying to dijets
which can be produced from new
physics beyond the standard model.
We set upper limits on the product of
the resonance production cross
section, branching ratio into dijets,
and acceptance. We exclude at the
95% confidence level pair produced
colorons with mass M(C) in the range
400 < M(C) < 560 GeV/c2 and pair
produced hyperpions with mass M(˜p )
in the range 400 < M(˜p ) < 420 GeV/c2.
The data exclude new particles predicted in
the following models at the 95% CL:
string resonances with mass M (S) < 4.00
TeV, E6 diquarks with M (D) < 3.52 TeV,
excited quarks with M (q) < 2.49 TeV,
axigluons and colorons with M(A, C) < 2.47
TeV, and W0 bosons with M(W0) < 1.51 TeV.

CDF – CMS Bs to mu-mu

CMS
>4.3 x 10-9 CDF
SM => < 3.2 x 10-9

