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Tytułem wstępu…
podróże ciekawskich  Herodotapodróże ciekawskich… Herodota…

ok. 484 – 426 p.n.e.
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Tytułem wstępu…
d óż  i k ki h  K l bpodróże ciekawskich… Kolumba…

Ż l i  S t  M i ”Żaglowiec „Santa Maria”

1451 - 1506
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Tytułem wstępu…
d óż  i k ki h  A ll 11podróże ciekawskich… Apollo11…

Lądowanie na Księżycu 
20 lipca 1969

Start rakiety Saturn V
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Podróże ciekawskich… 
fi kó  d  tkó  W hś i t…fizyków do początków Wszechświata…

... z pomocą dużego „zderzacza” protonów – LHC, p ą g „ p ,
uruchomionego  10 września 2008 w Europejskim
Centrum Badań Jądrowych – CERN, pod Genewą…

Jest to największe urządzenie badawcze na świecie,
precyzyjny „mikroskop”, a także „wehikuł czasu”….
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precyzyjny „mikroskop , a także „wehikuł czasu ….



Europejskie Centrum Badań Jądrowych 
CERNCERN

CERNCzłonkami CERN jest 20 krajów europejskich; kilka krajów (organizacji)
 t t  ł kó  b t ó

Large

CERN
European Organisation for 

Nuclear Reseach

ma status członków obserwatorów

g
Hadron
Collider

Nuclear Reseach

LHCb

lAtlasCMS

Alice
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Historia Wszechświata

z wykładu P. Oddone
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Fizyka i astrofizyka podejmują próby poznania elementów 
z których Wszechświat się składa i zrozumienia jego historii …  



Zagadki Wszechświata

 Z referatu prof. M. Kutschery:

 „Niedorzeczny” Wszechświat
 Świecąca materia: 

 Słońce: jedna spośród  

Zwykła materia (~5%)

 Słońce: jedna spośród  
~200 000 000 000 gwiazd  w 
Drodze Mlecznej

 Droga Mleczna: jedna spośród  
100 000 000 000 l k k 

g j p
~100 000 000 000 galaktyk 

 zaledwie 0.5% masy we 
Wszechświecie
99 5%  i id   99.5% masy niewidoczne 
 w tym 4% materii barionowej
 25% materii wywierającej 

grawitacjęgrawitację
 70% energii próżni wywierającej 

antygrawitację
Ciemna energia (~70%)

Ciemna materia (~20%)
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Model Standardowy

Cząstki B Barish

.. i co jeszcze ?...
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Z obserwacji i pomiarów rodzi się wiele pytań; 
przykładowo: AtlasCMSe  Z e~ ~ ~ Z~
przykładowo:
- co nadaje cząstkom masę? 
- co to jest „ciemna materia”?, „ciemna energia”?
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Spin
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j g
- czy czasoprzestrzeń ma więcej wymiarów niż cztery? 
- czy przy dużych energiach następuje unifikacja 

dd i ł ń i  b j j   it j ?  itd
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oddziaływań i czy obejmuje ona grawitację?... itd..



Struktura i rozmiary atomu…

HeHe

Jeśli protony i neutrony miałyby średnice 10 cm, wtedy rozmiary elektronów 
ó ś
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i kwarków wynosiły by 0.1 mm a cały atom  miałby 10 km średnicy
rys. Contemporary Physics Education Project



Dlaczego energia jest ważna?
Skala atomowa Skala w metrach

Im wyższa energia/pędy cząstek (akceleratora) 
tym mniejsze odległości można próbkować (rozróżniać) w

2010-10-07 11Michał Turała

tym mniejsze odległości można próbkować (rozróżniać) w 
eksperymencie (wg. zasady λ =  ħ / p )



Dlaczego energia jest ważna?
 Duża energia oznacza również dużą masę; a więc 

możemy „wrócić” do początków Wszechświata!m my „ p ą W

E = mc2E = mc2

z wykładu P. Oddone
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 Duża energia oznacza  że może uda się nam wytworzyć 
Dlaczego energia jest ważna?

 Duża energia oznacza, że może uda się nam wytworzyć 
cząstki, które istniały na początku Wszechświata!

(np. hipotetyczne cząstki supersymetryczne).(np. h potetyczne cząstk  supersymetryczne).
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Dlaczego energia jest ważna?

 Prawdopodobieństwo zajścia Prawdopodobieństwo zajścia
nowych, „ciekawych” 
zjawisk rośnie z energią 

 Interesujące nas przypadki 
zdarzają się b. rzadko:
prawdopodobieństwo ich 
pojawienia się jest na poziomie
10-4 – 10-11 wszystkich
dd ł ń ( d  koddziaływań (jeden ciekawy

przypadek na 10 miliardów  
„trywialnych” zdarzeń!)

-> „poszukiwanie igły...
..w lesie!…”
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Promieniowanie kosmiczne źródłem cząstek 
wysokich energiiwysokich energii

Promieniowanie 
kosmiczne i LHC

110000
przypadkówprzypadków
kmkm--22 rokrok--11

Atlas1 1 

kmkm--22 rokrok--11

Atlas1 1 
przypadekprzypadek
kmkm--22 rokrok--11przy LHC przy LHC 

101099 przypadków/s !przypadków/s !1010 przypadków/s !przypadków/s !
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Rozwój akceleratorów w świecie

2010-10-07 16Michał Turała

from A. Wagner



Historia projektu LHC
 1983 – pierwsze spotkania robocze

 Koncepcje dotyczące akcelaratorap j y ą
 Analiza wymagań eksperymentów

 1990 - program Research and Development
 W kolejnych kilku latach zrealizowano około 40 projektów R&D, które 

stworzyły technologię dla eksperymentów

 1992-93 - prototyp segmentu akcelaratora LHC 1992 93 prototyp segmentu akcelaratora LHC
 Element akcelaratora, składający się z kilku magnesów dipolowych i 

kwadrupolowych, tzw. „string test”, pracował nieprzerwanie przez 2 lata

j k k ó 1992-93 - projekty eksperymentów
 Zgłoszono 7 projektów, z których powstały 4 kolaboracje

 1994/95 zatwierdzenie programu LHC 1994/95 - zatwierdzenie programu LHC
 Przyjęto projekt LHC i 4 eksperymentów do budowy w latach 1995-2007
 Wkład materialny krajów spoza CERN pozwolił na przyśpieszenie prac

2010-10-07 17Michał Turała
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LHC - Wielki Zderzacz Hadronów

Od LINAC-a, poprzez Booster, PS i SPS  do LHC…

Schemat kompleksu akceleratorów CERN



Magnes LHC

Połączenia prądowe

LHCb

lAtlasCMS

Alice
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W LHC jest ok. 10 tysięcy magnesów różnych typów i rozmiarów



LHC w liczbach
Parametr Rozmiar PorównanieParametr Rozmiar Porównanie

Obwód 27 km

Droga jaką wiązka przebywa 10 miliardów km jak do Neptuna i z g j ą ą p y
w 10 godz.

j p
powrotem

Ile razy proton obiega 
pierścień LHC w sekundzie

11 245

Temperatura zderzenia 
(w b.b. małej objętości)

~ 1016  °C ponad miliard razy większa 
niż w środku Słońca

Temperatura magnesów 1.9 °K (-271.3 °C) niższa niż w przestrzeniTemperatura magnesów 
nadprzewodzących

1.9 K ( 271.3 C) niższa niż w przestrzeni 
kosmicznej (2.7 °K)

Ilość helu używanego do 
chłodzenia magnesów

~ 120 ton największy w świecie system 
kriogenicznyg g y

Ciśnienie w rurach 
próżniowych

~ 10-13 atm dziesiąta część ciśnienia na 
powierzchni Księżyca

Objętość rur próżniowych ~ 9 000 m3 objętość nawy katedryObjętość rur próżniowych 
magnesów nadprzewodz.

9 000 m objętość nawy katedry

Energia wiązki protonów ~ 350 MJ energia pędzącego pociągu

P bi 120 MW j k i i lki i t
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Pobierana moc ~ 120 MW jak niewielkie miasto

wg. Alizée Dauvergne



Koszt porównawczy LHC …
CHF
(w miliardach)

Euro 
(w miliardach)

US dollars
(w miliardach)

LHC 4 6 3 4LHC 4.6 3 4

Eksperymenty ATLAS/CMS .500 .350 .470

Space Shuttle Endeavour 1.9 1.3 1.7p
(NASA)

Hubble Space Telescope 
(NASA/ESA)

1.6 1.1 1.5

Lotniskowiec 2.9 2 2.7

Most Oresund
(8 km Dania/ Szwecja)

5.7 4 5.3
(8 km Dania/ Szwecja)

Wieżowiec Burj Khalifa
(828 m, Dubai)

1.6 1.1 1.5

F1 budżet (za sezon) 2 3 1 6 2 1F1 budżet (za sezon) 
wg F1 Magazine 2003

2.3 1.6 2.1

Zespół F1 (za sezon)
wg F1 Magazine 2003

. 535 .375 . 500
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wg F1 Magazine 2003

Igrzyska Olimpijskie 
(Ateny 2004)

16 11.2 15
wg. biuletynu CERN



10 września 2008 – udany start!
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Obydwie wiązki 450 GeV obiegły pierścień LHC 

Pierwszą przeprowadzono w ciągu 
d igodziny

LHCb

D  d   i  
CMS

Drugą przeprowadzono w ciągu 
kilku następnych godzin

Alice
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Awaria 19 września 2008…

Jedno z połączeń prądowych  mające zbyt wysoki opór  Jedno z połączeń prądowych, mające zbyt wysoki opór, 
uległo rozgrzaniu i spaleniu – w konsekwencji nastąpiło 
gwałtowne wyparowanie helu i wybuch – uszkodzeniu uległo gwałtowne wyparowan e helu  wybuch uszkodzen u uległo 
kilkadziesiąt magnesów i innych elementów akcelaratora

Naprawa i rozbudowa systemu zabezpieczeń trwała ponad rok; 
powtórne uruchomienie LHC nastąpiło w listopadzie 2009 

2010-10-07 24Michał Turała

p p p
a pierwsze rezultaty pomiarów przedstawiono już w grudniu



CERN - eksperymenty LHC…
Uczestnik 
projektu –
(dla ustalenia

ATLAS

CMS

(dla ustalenia 
skali…)

LHCb

ALICE



CERN – uczestnicy eksperymentów…

Część zespołu eksperymentu ATLAS na galeriach budynku LHC (B40)



Rozmiary zespołów badawczych 
dokonujących odkryćdokonujących odkryć
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from A. Wagner



Szeroka i wszechstronna współpraca 
międzynarodowamiędzynarodowa

~3000 naukowców ze 174 instytucji z 38 krajów3000 naukowców ze 174 instytucji z 38 krajów

2010-10-07 28Michał Turała



Rozkład wiekowy uczestników 
eksperymentu ATLASeksperymentu ATLAS

500

400

450
All 2690 (< 35 y    47.2%)
Male 81.8% (< 35 y    44.0%)
Female 18.2% (< 35 y    61.3%)
(Status 1.1.2010)

300

350

150

200

250

Male

50

100

150 Male
Female

0

2010-10-07 29Michał Turała



Detektory cząstek
Transverse slice through CMS detector

Click on a particle type to visualise that particle in CMS
Press “escape” to exit

2010-10-07



Eksperyment ATLASp y

ATLAS w zestawieniu z
5 piętrowym budynkiem 40
w CERN

2010-10-07 31Michał Turała



Eksperyment ATLAS
Ludzie!

St ś i 2005Stan we wrześniu 2005

W listopadzie 2006 prąd w magnesach osiągnął nominalną wartość 
20 5 kA za pierwsza próbą20.5 kA za pierwsza próbą…..
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Zderzenie dwóch protonów
zarejestrowane przez aparaturę ATLAS

(symulacja komputerowa)

Podobnych fotografii” ATLAS będzie rejestrowałPodobnych„fotografii” ATLAS będzie rejestrował 
40 000 000 w sekundzie!

Czy jesteśmy w stanie całą tę informację 
zarejestrować i przeanalizować???
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zarejestrować i przeanalizować???



Zderzenie ciężkich jonów
zarejestrowane przez aparaturę ALICEzarejestrowane przez aparaturę ALICE

Obrazek pokazuje tylko mała część powstałych cząstek 
– będą ich dziesiątki tysięcy!!

Czy jesteśmy w stanie całą tę informację 
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zarejestrować i przeanalizować??



Komputing LHC
Strumień danych z oddziaływań p-p

T  tTypowe parametry

Nominalna częstość zderzeń - 40 x 106 przyp./s

Częstość rejestracji ~ 150 przypadków/s

Rozmiar przypadku ~ 1 5 M Byte’ów/przypadekRozmiar przypadku ~ 1.5 M Byte ów/przypadek

Czas naświetlania ~ 107 s/ rok (~ 4 miesiące w roku)

Objętość surowych danych ~ 2 Peta Byte’y/rok/eksperyment

Dane Monte Carlo ~ 2 Peta Byte/rok/eksperyment

P t bn  n  t  b ł b  k  1 mili n  d ki t k CD ł ż n  b k i bi  n  

W ciągu roku jeden eksperyment będzie zapisywał ilość informacji 
odpowiadającą ok. miliardowi fotografii lub kilkudziesięciu milionom książek!
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Potrzebne na to byłoby ok. 1 miliona dyskietek CD – ułożone obok siebie na 
półkach zajęły by ok. 1000 m!



Komputing LHC
światowy Grid komputerowy dla eksperymentówświatowy Grid komputerowy dla eksperymentów

Mając bardzo szybki Internet można połączyć wiele komputerów 
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Mając bardzo szybki Internet można połączyć wiele komputerów 
w jeden system - GRID, pracujący pod nadzorem specjalnych programów



Komputing LHC
organizacja Gridu komputerowego LCGorganizacja Gridu komputerowego LCG
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np. polski Tier2



Grid komputerowy dla eksperymentów LHC
(  i nie tylko )(… i nie tylko…)
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Grid komputerowy dla eksperymentów LHC
(  centra komputerowe )(… centra komputerowe…)

CERNACK C f t AGH
2010-10-07 39Michał Turała

CERNACK Cyfronet AGH



Monitorowanie pracy centrów komputerowych 
w czasie rzeczywistymLCG w czasie rzeczywistym

ICM Warsaw

PCSS Poznan

ACK Cyfronet 
AGH i IFJ PAN 
KrakowKrakow

RTM – stan z 26 paźdz. 08.

Michal Turala Dzień Otwarty ACK Cyfronet AGH, 27.X.2008. 40



Pierwsze wyniki fizyczne 
grudzień 2009grudzień 2009

Eksperymenty znakomicie wykorzystały czas kiedy był 
naprawiany akcelerator

Naprawiono niesprawne elementy detektorów i p p y
aparatury rejestrującej
Rozwinięto oprogramowanie do analizy danychę p g y y
Sprawdzono działanie komputerowej infrastruktury 
gridowejg w j
Przeprowadzono analizę wygenerowanych danych 
Monte CarloMonte arlo

Na seminarium CERN w dniu 18 grudnia 2009 eksperymenty 
LHC zademonstrowały imponującą gotowość do pomiarów
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LHC zademonstrowały imponującą gotowość do pomiarów



Monday 23 November: first collisions at √s = 900 GeV ! 
 ATLAS records ~ 200 events (first one observed at 14:22)
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Sunday 6 December: machine 
protection system commissioned

 stable (safe) beams for first time
 full tracker at nominal voltage g
 whole ATLAS operational

43



44



8, 14, 16 December: collisions at √s = 2.36 TeV (few hours total)
ATLAS records ~ 34000 events at flat-top

45

Jet1:  ET  (EM scale)~ 16 GeV, η= -2.1
Jet2:  ET (EM scale) ~ 6 GeV, η= 1.4
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pT (track) > 100 MeV
MC signal and background normalized independently 

Ks
0  + -,   p,   p  +

K0
S

Λ
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Λ



π0  γγ

■ 2 photon candidates with ET (γ)  >  300 MeV
■ ET (γγ) > 900 MeV
■ Shower shapes compatible with photons
■ No corrections for upstream material

Note: soft photons are 
challenging because ofchallenging because of 
material in front of 
EM calorimeter
(cryostat, coil): ( y , )
~ 2.5 X0 at η=0

Data and MC normalised 
to the same area
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ATLAS experiment (by F. Gianotti)

Physics results and highlights of detector 
performanceperformance

 A few examples (much more in ATLAS talks and posters):p ( p )
-- Soft physics
-- Jets
-- J/ψ and di-muon resonancesψ
-- W/Z 
-- Top-quark candidates
-- First searches for New Physics

 Emphasis on detailed ongoing work to lay foundations for solid 
physics measurements

International Conference on High Energy 
Ph i P i 21 28 J l 2010

49

Physics, Paris, 21-28 July 2010



Muon Spectrometer (||<2.7) : air-core toroids with gas-based muon chambers
Muon trigger and measurement with momentum resolution < 10% up toE ~ 1 TeV

Length  : ~ 46 m 
Radius  : ~ 12 m 
Weight : ~ 7000 tons

108 electronic channels3 l l t i ~108 electronic channels
3000 km of cables

3-level trigger
reducing the rate
from 40 MHz to
~200 Hz

Inner Detector (||<2.5, B=2T): 
Si Pixels, Si strips, Transition 
Radiation detector (straws) 
Precise tracking and vertexing,g g,
e/ separation
Momentum resolution: 
/pT ~ 3.8x10-4 pT (GeV)  0.015

EM calorimeter: Pb-LAr Accordion
e/ trigger, identification and measurement
E resolution: /E ~ 10%/E

HAD calorimetry (||<5): segmentation, hermeticity
Fe/scintillator Tiles (central) Cu/W LAr (fwd)

50

E-resolution: /E ~ 10%/E Fe/scintillator Tiles (central), Cu/W-LAr (fwd)
Trigger and measurement of jets and missing ET
E-resolution:/E ~ 50%/E  0.03 



Total fraction of  good quality data  (green “traffic light”)

Few percent losses 
in Silicon and Muonin Silicon and Muon
detectors due to 
time to ramp up
HV after stable 
beams are declared

51

beams are declared 



Worldwide data distribution and analysis

Total throughput of ATLAS data through the Grid: from 1st January until yesterday  g p g y y y

MB/s
per day

Jan Feb March April May

6 GB/s

June July

Data and MC
i

Start of 
7 TeV
data-taking

6 GB/s

Start of 
1011 p/bunch
operation

2009 data
reprocessing

reprocessing

MC reprocessing
data taking

~2 GB/s
(design)(design)

Peaks of 10 GB/s achieved
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GRID-based analysis in June-July 2010:  
> 1000 different users, ~ 11 million analysis jobs processed



Max peak luminosity:  L~1.6 x 1030 cm-2s-1

 average number of pp interactions per bunch-crossing: up to 1.3 
 “pile-up” (~40% of the events have > 1 pp interaction per crossing)

Event with 4 pp interactions in the same bunch-crossing

p p ( pp p g)

~ 10-45 tracks with pT >150 MeV per vertex
Vertex z-positions : −3.2, −2.3, 0.5, 1.9 cm (vertex resolution better than ~200 μm)



Outline

 ATLAS status and operation

54

 ATLAS status and operation
 Physics and performance results

(a few examples …)  



Mapping the Inner Detector material
with γ  e+e- conversions and hadron interactions

and using data to find geometry imperfections in the simulation

Data

… and using data to find geometry imperfections in the simulation 

Goal is to know material to better than 5% 
(over-constraining with several methods)
Present understanding: at the level of  ~ 10%

1

√s = 7 TeV

pi
pe

Pi
xe

l 1

 2 Pixel support

Reconstructed 
conversion point in
the radial direction

Be
am

 p

Pi
xe

l

Pixel 3

structures of γ  e+e- from 
minimum bias events 
(sensitive to X0)

SCT 1
SCT 2π0 Dalitz 

decays

Data show that Pixel 
supports are displaced
in the simulation
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decays in the simulation
 to be fixed



Soft physics Particle multiplicities and momentum spectra in pp minimum-bias events  

 Measured over a well-defined kinematic region:  Measured over a well defined kinematic region: 
≥ 2 charged particle with pT > 100 MeV, |η| <2.5

 No subtraction for single/double diffractive components 
 Distributions corrected back to hadron level
 Hi h i i i i ll d l d d t t High-precision minimally model-dependent measurements 
 Provide strong constraints on MC models

ExperimentalExperimental 
error: < 3 %

New 
results

lower pT
 larger 
diffractive 
component 
 poorer 
description 
by modelsPrevious 

results

by models
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Integrated luminosity vs time
(from first √s =7 TeV collisions on 30 March to beginning of ICHEP on 22 July)

(stable beams)
2.55 TeV mass  
di-jet event( )

1st top-quark 
candidate

Luminosity detectors calibrated
with van der Meer scans. 
Luminosity known today to 11%

1st W

candidate  

1st Z Luminosity known today to 11% 
(error dominated by knowledge 
of beam currents)

1 Z 

Peak luminosity in ATLAS 
L~1.6 x 1030 cm-2 s-1

Overall data taking efficiency (with full detector on): 95% 

57
Results presented here based in many cases on whole data sample recorded 
until the beginning of ICHEP



Inner Detector: from early observation of peaks to cascade decays and J/ψ  ee

PDG: 1321.32Ξ  Λπ

Early  K0
s  π+π- observed

in Dec 2009, few days 
after first collisions Λ

π-

π-

p
Momentum scale known to permil in this range
Resolution as expected (dominated by multiple scattering)

To extract signal from background:
 2 EM clusters matched to tracks

78 nb-1

J/  +
 pT (e± tracks) > 4, 2 GeV
 track quality, calo shower shapes
 key handle: large transition radiation in TRT
 invariant mass from track parameters after

J/ψ  e+e-

 invariant mass from track parameters after 
Brem recovery (GSF)

Signal               : 222 ± 11 events

58

g
Background       : 28 ± 2  events   
Mass peak         : 3.09± 0.01 GeV
Mass resolution : 0.07 ± 0.01 GeV     



J/ψ is one of the first “candles” for 
detector commissioning and early physics 
(B-physics, QCD).
Provides large samples of low-pT muons 
to study μ trigger and identification 
efficiency, resolution and absolute 
momentum scale in the few GeV rangemomentum scale in the few GeV range

From J/ψ mass peak and resolution 
reconstructed in the Inner Detector:
absolute momentum scale known to ~ 0.2% 
and momentum resolution to ~2 % 
in the few GeV region

J/ψ mass peak vs muon η J/ψ mass resolution vs muon η

5 MeV

PDG

Inner DetectorInner Detector
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Full data sampleDi-muon resonances

Simple analysis:
 LVL1 muon trigger with 

pT ~ 6 GeV threshold
 2 opposite sign muons 2 opposite-sign muons 

reconstructed by combining 
tracker and muon spectrometer      

 both muons with |z|<1 cm | |
from primary vertex

 Looser selection: includes also muons made of Inner Detector

60

 Looser selection: includes also muons made of Inner Detector 
tracks + Muon Spectrometer segments

 Distances between resonances fixed to PDG values; 
Y(2S), Y(3S) resolutions fixed to Y(1S) resolution 



Observed event with hardest jet pT (jet) > 1.1 TeV

pT (j1)= 1120 GeV
pT (j2)= 480 GeV
p (j ) 155 GeVpT (j3)= 155 GeV
pT (j4)=  95 GeV
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Event display shows 
uncalibrated energies



 Fundamental milestones in the “rediscovery”  of the Standard Model at √s = 7 TeV 

W and Z physics
 Fundamental milestones in the rediscovery   of the Standard Model at √s  7 TeV 
 Powerful tools to constrain q,g distributions inside proton (PDF)
 Z  ll is gold-plated process to calibrate the detector to the ultimate precision

(E and p scales and resolutions in EM calo, tracker, muon spectrometer; lepton identification, …)
 A d i t b k d t h f N Ph i Among dominant backgrounds to searches for New Physics 

First time at √s = 7 TeV
Fi t ti i lli iFirst time in pp collisions

Muon: 
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3 Pixel, 8 SCT, 17 TRT, 14 MDT hits 
Z~0.1 mm from vertex
ID-MS matching within 1 GeV
ET

miss (calorimeter only) ~  3 GeV



Przekroje czynne pp 
przy dużych energiachprzy dużych energiach
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After all cuts except mT Full data sampleMC normalised to data

W k t d t i t ti t i tiWork to determine systematic uncertainties
(ET

miss, …) in the presence of pile-up ongoing  
W cross-section measurements presented here 
are based on first 17 nb-1 (recorded at lower instantaneousare based on first 17 nb (recorded at lower instantaneous 
luminosity)

After all selections
W  μν: 
1111 events

Observed in data W  eν: Observed in data 
W eν (296 nb-1): 
815 events 
W μν (291 nb-1): 

815 events
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1111 events
Muon pT (GeV)



Z  ee, μμ measurements σ NNLO (γ*/Z  ll) ~ 0.99 nb per family 
for M(ll) > 60 GeV

Main selections : Z  ee
 2 opposite-sign electrons

E > 20 G V | |<2 47

Main selections : Z  μμ
 2 opposite-sign muons
 pT > 20 GeV |η|<2 4 ET > 20 GeV, |η|<2.47

 medium electron identification criteria
 66 < M (e+e-) < 116 GeV 

 pT  > 20 GeV, |η|<2.4
 |∆pT (ID-MS)| < 15 GeV
 isolated; |Zμ-Zvtx|<1 cm
 66 < M (μ+μ-) < 116 GeV 

Acceptance x efficiency : ~ 30% 
Main background: QCD jets
Expected S/B ~ 100 

Acceptance x efficiency: ~ 40%
Main background: tt, Z ττ
Expected S/B > 100 p /
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After all selections,
observed in data 
Z ee (219 nb-1): 
46 events 
Z μμ (229 nb-1):Z μμ (229 nb ): 
79 events

Muon pT (GeV)

GeV                            ee             μμ
Peak                         88.7± 0.8    90.3 ± 0.8
Width (ΓZ unfolded)    3.6 ± 0.8     4.2 ± 0.8

 still some work to do on alignment of 
ID and forward muon chambers, and on
calorimeter inter-calibration, to achieve 
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,
expected resolution



eμ candidate

pT (tracks) > 1 GeVpT (tracks) > 1 GeV

In summary:
 the properties of the 9 observed candidates are consistent with tt production
 several of the candidates are in a region where the expected signal purity is highpT (tracks)  1 GeV several of the candidates are in a region where the expected signal purity is high
 but: for more conclusive statements, more data (“control samples”) are needed

in order to quantify the backgrounds 

The era of top-quark studies at the LHC has started

pT(μ)= 48 GeV pT(e)=23 GeV

The era of top quark studies at the LHC has started 

pT(μ) pT( )
pT (b-tagged jet) = 57 GeV
Secondary vertex:
-- distance from primary: 3.8 mm 

3 tracks p > 1 GeV
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-- 3 tracks pT > 1 GeV
-- mass=1.56 GeV
ET

miss=77 GeV, HT=196 GeV



Wzrost świetlności LHC...
The main objective for 2010: a luminosity of 1032cm-2s-1.

ICHEP 2010

„A long period of machine development paid dividends last night with a game-changing 
fill i h LHC A I i hi h fill hi h d llidi 19 00 d ifill in the LHC. As I write this, the fill, which started colliding at 19:00 yesterday evening, 
has just wound down. Both ATLAS and CMS have posted integrated luminosities of over 
680 inverse nanobarns, and the initial luminosity for the fill doubles the previous record 
at 2×1031cm-2s-1…. last night’s fill puts us well on the way to achieving the main objective
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at 2×10 cm s …. last night s fill puts us well on the way to achieving the main objective 
for 2010: a luminosity of 1032cm-2s-1.” (24 Sept. 2010, R. Heuer, DG CERN)



Nowe wyniki...
Welcome to the LHCb experiment
6 September 2010: Beautiful atoms
„The LHCb has observed beautiful atoms. The atoms are bound states of the beauty quark and anti-beauty quark. 
The atoms are bound by the strong force the force which also binds quarks inside proton The beautiful atomThe atoms are bound by the strong force, the force which also binds quarks inside proton. The beautiful atom 
is 10 times heavier than the proton (yes, we can create mass from energy using famous Einstein formulae 
E=mc2), has a size slightly smaller than the size of the proton but about 100 000 times smaller than the size of 
the hydrogen atom which is composed of a proton and an electron and is bound by the electromagnetic force. 
Just like ordinary atoms beauty and anti beauty quarks form different quantum states with different angularJust like ordinary atoms beauty and anti-beauty quarks form different quantum states with different angular 
momenta and different spin orientations (see figure below right). Only the states marked 1S, 2S and 3S 
are observed at LHCb by detecting their decay into a μ+ and μ- pair (left).
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The figures above show the invariant mass of μ+ and μ- particles (left) and the schematic view of the 
beautiful atom quantum states (right).”



Nowe wyniki...
ATLAS sets world's best limits on q*ATLAS e-News 7 September 2010: 

ATLAS’s first exclusion of physics outside the Standard Model 
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accepted for publication by Physics Review Letters last week…



Nowe wyniki...
„New two-particle correlations observed in the CMS detector at the LHC
September 21st 2010

The CMS Collaboration at CERN released today a paper entitled “Observation of Long-Range Near-Side 
Angular Correlations in Proton-Proton Collisions” that details signs of a new phenomenon in proton 
interactions. A study of “high multiplicity” collisions, where a hundred or more charged particles are 
produced, has revealed indications that some particles are somehow “correlated” – associated together 
when they were created at the point of collision.

It was considered natural to search for these correlations in the highest multiplicity proton-proton collisions 
at LHC as the particle densities begin to approach those in high-energy collisions of nuclei such as copper, 
where similar effects have already been seen...”
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Zakończenie….

LHC działa i już dostarcza ciekawych wyników…

Są uzasadnione nadzieje, iż w „niedługim” czasie LHC 
osiągnie docelowe parametry i rozpoczną się pomiary osiągnie docelowe parametry i rozpoczną się pomiary 
w niezbadanych obszarach masy…

Kształtują się plany dalszego zwiększenia świetlności 
LHC, co pozwoli na istotne zwiększenie znaczoności 
uzyskanych wyników  uzyskanych wyników… 

Przed LHC i uczestnikami eksperymentów, Przed LHC i uczestnikami eksperymentów, 
zwłaszcza przed doktorantami, wiele ekscytujących 
niespodzianek… 
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Dziękuję Państwu zaDziękuję Państwu za
czas i uwagęczas i uwagę
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