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■ Motywacja fizyczna

■ Eksperyment LHCb

■ Pomiar przekroju czynnego na produkcję kwarków b z 
użyciem dżetów

■ Poszukiwanie bozonu Higgsa z dżetami b w stanie końcowym

→ stowarzyszona produkcja bozonu Higgsa z W/Z
→ model ukrytej doliny
→ model Kaplana



Kwarki
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Hipoteza istnienia kwarków: Gell-Mann i Zweig (1964)

Potwierdzenie istnienia kwarków
1968: SLAC, głęboko nieelastyczne rozpraszanie elektronów
1990: Nagroda Nobla (Kendall, Friedman, Taylor) 

M. Gell-Mann

1974: kwark c  (SLAC, BNL)
1977: kwark b (Fermilab)
1995: kwark t (Fermilab)



Uwięzienie kwarków

327-06-2012 Marcin Kucharczyk

Uwięzienie kwarków (color confinement)
- kwarki posiadają „kolor”
- nie mogą istnieć jako obiekty swobodne
- ∞ energia potrzebna do separacji 2 kwarków
⇒ problemy obliczeniowe

uwięzienie

Asymptotyczna swoboda
- stała sprzężenia dla oddziaływań 
silnych αs maleje dla dużych Q

- na krótkich dystansach kwarki i gluony
są prawie swobodne

⇒ renormalizacja
⇒ perturbacyjna QCD

asymptotyczna swoboda

QCD (quantum chromodynamics)
- teoria oddziaływań silnych



Hadronizacja

Hadronizacja: proces formowania hadronów z kwarków i gluonów
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Wskutek hadronizacji, w zderzeniach głęboko nie-
elastycznych produkowane są kwarki i gluony
(partony) o dużych pędach poprzecznych

Powstają strumienie cząstek – dżety
- efekt istnienia partonów
- dowód na istnienie kwarków

Proton posiada strukturę wewnętrzną
- głęboko nieelastyczne zderzenia pocisk-proton (1968)
- Feynman: proton składa się z elementów nazwanych partonami

Analogia: 
odkrycie budowy atomu w 
eksperymencie Rutherforda



Dżety
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4 dżety w procesie: e+e- → W+W- → qqqq
DELPHI



Przekrój czynny – perturbacyjna QCD
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LO NLO NNLO

LO (Leading Order)
- wiodący rząd rachunku zaburzeń
NLO (Next-To-Leading Order), NNLO
- rzędy rachunku zaburzeń następne do wiodącego

Problem:
- przewidywania LO tylko jakościowe
- słaba zbieżność rozwinięcia αs(μ)
- przykład: produkcja Z na Tevatronie

→ różnica LO-NLO ~50%

NLO: mniejsze błędy ~15-20%
Poprawki NLO wymagane w przypadku 
wielu dżetów w stanie końcowym
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Mechanizmy produkcji kwarków b

LO (produkcja „back-to-back”)

flavor creation

NLO

flavor creation

flavor excitation

gluon splitting 
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Wcześniejsze pomiary σ(bb)
1988-1991  eksperyment UA1
- pierwszy pomiar σ(bb), p-p(bar), √s = 630 GeV, |y|<1.5

1992-1994  D0 i CDF
- rozpady semileptonowe, p-p(bar), √s=1.8 TeV

2010-2011  ATLAS i CMS
- dżety b, p-p, √s = 7 TeV, centralne obszary η

2010  LHCb
- B → D μ, p-p, √s = 7 TeV, 2.0 < η < 5.0

CMS

CDF

LHCb
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σ(bb) z użyciem dżetów b
Parametry hadronu B bliskie parametrom kwarka b

→ mniejsza zależność od BR i procesów fragmentacji
→ szerszy obszar kinematyczny
→ korelacje kątowe
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PurityNN

σ(bb
tot
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jets
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jets
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σ(bb) kluczowe dla oszacowania tła:

● HW/Z (H→bb(bar))

● modele egzotyczne
→ Hidden Valley
→ model Kaplana, …

liczba obserwowanych 
przypadków sygnału i tła

czystość próbki

wydajność:
układ wyzwalania, selekcja, … świetlność



Eksperyment LHCb
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σ(pp→bb) = 284 ± 53 mb dla (√s = 7 TeV)

~ 100,000 bb par/sekundę [PLB 694 209] 

LHCb jest eksperymentem przeznaczonym do 
precyzyjnych pomiarów rozpadów mezonów B 
w zderzeniach p-p na akceleratorze LHC 

• skorelowana produkcja par bb(bar)
(~40% w akceptancji detektora)

• ∫L :  ~37.6 pb-1 (2010)
~1.0 fb-1 (2011)
~2.0 fb-1 (2012)



Detektor LHCb
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Velo

Tracker

Magnet RICH

Calo

Muon

Pokrywa 4% kąta bryłowego, 
ale rejestruje 30% produkcji 
ciężkich kwarków

punkt pracy LHCb: L = 2 · 1032 cm-2 s-1
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Własności detektora LHCb
Dobra rozdzielczość rekonstrukcji wierzchołków
- wyznaczenie współrzędnych punktu rozpadu
- redukcja tła

Dobra rozdzielczość rekonstrukcji śladów
- wyznaczanie torów i pomiar pędów cząstek

Identyfikacja cząstek w szerokim zakresie pędów (2-100) GeV
- redukcja tła, gdy separacja kinematyczna niewystarczająca

Szybki i efektywny układ wyzwalania
- selekcja interesujących przypadków z dużego tła

Szybki system akwizycji danych



Detektor VELO
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VELO – najprecyzyjniejszy detektor wierzchołka na LHC 

folia RF

sensory
VELO

sensory
Pile-up Veto

Parametr zderzenia Wierzchołek oddziaływania 
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LHCb - narzędzie do badania dżetów

Unikalny obszar kinematyczny w porów-
naniu z innymi eksperymentami na LHC

• obszar do przodu: η ∈ (2-5)
- możliwe pomiary w obszarze niskich pT

• precyzyjna rekonstrukcja śladów i wierzcho-
łków w obszarze η ∈ (2-5)

- δp/p=0.35-0.55%  dla  p ∈ (0.2-140) GeV

• bardzo dobra identyfikacja cząstek z wyko-
rzystaniem 2 detektorów RICH (2-100 GeV/c)

• dobra separacja cząstek naładowanych i 
neutralnych w kalorymetrach

- niska okupancja, mała ilość materiału w ECAL

- rozdzielczość ECAL:
σE/E = 10%√E + 1% (GeV) LHCb poszerza obszar badań do 2 ≤ η ≤ 5

pokrywając się z ATLAS/CMS w η ∈ (2-3)

arXiv:0806.0883

Rekonstrukcja dżetów w LHCb jest oparta zarówno na informacji pochodzącej z systemu 
detektorów śladowych, jak i z układu kalorymetrów



Rekonstrukcja „seedów”

• rekonstrukcja 2- / 3-śladowych wierzchołków wtórnych

• tworzenie zbioru seedów
- 2- i 3-śladowe seedy nie mogą mieć wspólnych śladów
- 3-śladowe seedy są sortowane wg. SV χ2

- 2-śladowe seedy są sortowane wg. sumy IPS

Pomiar przekroju czynnego na produkcję b
Dane: ~36 pb-1, 2010, √s = 7 TeV

MC:     LO PYTHIA (oszacowanie wydajności)
NLO POWHEG (porównanie z wynikami eksperymentalnymi)

Tylko przypadki z jednym oddziaływaniem p-p (lepsze przypisanie dżetu)
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do znakowania 
dżetów b wyko-
rzystuje się zna-
komitą zdolnosć
rozdzielczą VELO

Seedy 2-śladowe, dzielące jakiś ślad
z jakimkolwiek seedem 3-śladowym
są usuwane

Tylko przypadki z co najmniej 
jednym seedem 3-śladowym są
akceptowane
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Rozdzielczość w φ i θ

σ(φ) = (12.7 ± 0.8) mrad σ(θ) = (1.33 ± 0.05) mrad

Przypadki z dokładnie jednym hadronem B oraz jednym zrekonstruowanym seedem 
(w akceptancji LHCb)
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Łączenie seedów (seed merging)

before merging
after merging 

all the events with 2 seeds 

all seed pairs
pairs with Δφ<5°

all seed pairs
pairs with M < 5.5 GeV

events with 2 seeds 
but only 1 B hadron 

before merging
after merging 

Pary seedów bliskie w Δφ pochodzą głównie z tego samego hadronu B

Taka para jest łączona w 3-śladowy seed jeśli masa inwariantna wszystkich 
śladów przypisanych do tej pary seedów jest poniżej 5.5 GeV

Wszystkie parametry takiego seedu są powtórnie wyznaczane oraz 3 ślady z 
minimalnym ΔR w stosunku do kierunku nowego seedu są przypisywane do 
tego seedu
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Znakowanie seedów - MC
Wydajność znakowania seedów w oparciu o inkluzywną próbkę MC 

acceptance in  hadrons-B# 
 seedsgood# Ptag =

- seedy przypisane do tego samego hadronu B są liczone tylko raz

- stany wzbudzone hadronów B nie są brane pod uwagę 
(tylko ostatnie rozpadające się hadrony B)

Definicja „dobrych seedów”:
2-śladowe seedy:   ≥ 1 ślad pochodzący z hadronu B
3-śladowe seedy:   ≥ 2 ślady pochodzące z hadronu B

Fałszywe seedy:  seedy bez żadnych śladów przypisanych do hadronu B

Ptag = (81.6 ± 0.7)%
Pfake = (3.4 ± 0.6)%
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Znakowanie seedów – dane
Wydajność znakowania seedów w oparciu o dane  B→ Dп

Procedura: usunięcie cząstek pochodzących ze zrekonstruowanego sygnału B, a następnie
rekonstrukcja seedów w oparciu o pozostałe cząstki  (brak biasu od selekcji B)

seedy utworzone z cząstek przypisanych do sygnału

seedy utworzone z wyłączeniem cząstek pochodzących z sygnału

Ptag = (82.5 ± 3.0)%       
Pfake = (1.2 ± 0.1)%



PYTHIA vs POWHEG
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Różnice w Δφ obserwowane dla generowanych hadronów B są częściowo tracone 
na poziomie rekonstrukcji seedów

Δφ ~ 180º: procesy LO

Δφ ~ 0º:    procesy NLO  
(gluon splitting)

PYTHIA – obliczenia LO 

• g+g → b+b 
• q+q → b+b

POWHEG – obliczenia NLO

• flavour creation
• flavour excitation
• gluon splitting 
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Obszar pomiaru

Wydajność układu wyzwalania w funkcji pseudopospieszności seedu
- dla 3 różnych krotności seedów

W końcowym pomiarze tylko przypadki z dwoma seedami są brane pod uwagę

- plateau dla  η ∈ (2.5 - 4.0) ← obszar pomiaru

Obszar pomiaru wybrany na podstawie analizy wydajności układu wyzwalania 



2227-06-2012 Marcin Kucharczyk

Kalibracja seedów i dżetów
Poprawa energii seedu względem energii wygenerowanego hadronu B
• tylko przypadki z dokładnie 1 seedem i 1 B + luźne cięcie na  Δφ(seed,B) < 15˚
• fit w całym obszarze energii przy użyciu funkcji:   a + (b / (x + c))
● kalibracja w 4 binach η: η < 2.5;  η∈ (2.5-3.2);  η∈ (3.2-4.0);  η > 4

Procedura kalibracji dżetów w 4 binach η
• poprawa parametrów seedu (tj. E, p, pT)
• rekonstrukcja dżetu wokół kierunku seedu (cone algorithm)
• usunięcie z dżetu wszystkich śladów należących do seedu
• dodanie do dżetu poprawionego seedu jako nowej cząstki
• ponowne wyznaczenie parametrów dżetu

σ(Eseed) = 0.26 ± 0.01
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Rewagowanie związane z krotnością śladów 
naładowanych
Krotność śladów w MC nie opisuje krotności obserwowanej w danych
szczegóły w publikacji LHCb: LHCB-PAPER-2011-011

„the models underestimate the charged particle production”

Krotność śladów naładowanych z  pT > 0.1 GeV 

DATA DATA

ccIncl
bbIncl bbIncl

PRZED REWAGOWANIEM PO REWAGOWANIU



Dżety b
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Dżety po kalibracji
- pozytywnie oznakowane jako dżety b (z definicji)

DANE
MC: inkluzywna próbka bb
MC: inkluzywna próbka cc
MC: próbka minimum bias

2
2jet1jet

2
2jet1jetdijet
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Odpowiedź BDTG użyta w ficie do danych

Fit do danych pozwala oszacować przyczynek od cc:
40.5 ± 2.7%

przyczynek od lekkich kwarków zbyt mały, aby mógł 
być wzięty pod uwagę (→ błąd syst.)

Kompozycja próbki

Metoda analizy wielu zmiennych

● dyskryminanta powstała w oparciu 
o zbiór 4 zmiennych (TMVA)

● kompozycja wyznaczona z fitu 
PDF do odpowiedzi BDTG dla 
bb, cc i danych



2627-06-2012 Marcin Kucharczyk

Całkowity przekrój czynny

L – efektywna świetlność
Nbkg - suma przyczynków od cc i lekkich kwarków
liczba przypadków cc oszacowana z fitu do danych

Całkowity przekrój czynny σ(bb)  [μb]

W obszarze η∈(2.5-4.0), pTjet > 5 GeV 7.9 ± 0.6 (stat.) ± 0.7 (syst.)

Ekstrapolowany do akceptancji LHCb 85.3 ± 9.1 (stat.) ± 9.9 (syst.)

Ekstrapolowany do 4π (POWHEG) 232.1 ± 24.8 (stat.) ± 28.3 (syst.)

Lε
PNN

σ(bb bb
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jets

obs
jets
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Wynik zgodny z przewidywaniami teoretycznymi oraz z ekskluzywnym pomiarem w LHCb

Efektywna świetlność odpowiadająca selekcji przypadków
z jednym oddziaływaniem p-p

- próbka danych podzielona na przedziały z podobną liczbą
oddziaływań p-p na przypadek (μ)

- prawdopodobieństwo przypadku z jednym oddziaływaniem
p-p obliczone z rozkładu Poissona
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Rozkłady kątowe

dane
MC bbInc.
MC ccIncl.

dane
MC bbInc.
MC ccIncl.

● wzmocnienie dla Δφ ~ 180º: procesy LO
● wzmocnienie dla Δφ ~ 0º:     procesy NLO  (gluon splitting)



Poszukiwanie bozonu Higgsa – Model Standardowy
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Dokładny pomiar σ(bb) kluczowy dla oszacowania tła dla procesów:
- HW/Z (H→bb(bar))   σ(7 TeV) = 0.89 pb,  σ(8 TeV) = 1.09 pb
- rozpad bozonu Higgsa na cząstki egzotyczne z dżetami b w stanie końcowym

Analiza prowadzona obecnie w LHCb

CMS
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Modele egzotyczne - Hidden Valley
Poszukiwanie tzw. cząstek ukrytej doliny (Hidden Valley) - stanów będących konsekwencją 
zjawisk tzw. Nowej Fizyki, czyli zjawisk nieopisywanych w ramach Modelu Standardowego

Modele ukrytej doliny (Strassler & Zurek)
- jedną z konsekwencji teorii strun jest możliwość

wprowadzenia dodatkowego sektora cechowania 
do modeli istniejących, np. SM, SUSY, TeV-ED

- te dodatkowe sektory cechowania mogą zostać
wzbudzone tylko w wyniku wysokoenergetycznych 
zderzeń

- energia ta jest potrzebna na pokonanie bariery
oddzielającej sektor MS od sektora ukrytej doliny 

hep-ph/0604261

Grupa w Modelu Standardowym (GSM) rozszerzona przez wprowadzenie nieabelowej 
grupy GV

- wszystkie cząstki Modelu Standardowego neutralne względem operacji w Gv

- przy wystarczającej energii → nowa cząstka (v-particle) naładowana w Gv, neutralna w GSM
- w skali TeV operatory wyższych wymiarów (Z’ lub układy cząstek „niosące” GSM & Gv)

umożliwiają oddziaływanie SM-particle ↔ v-particles
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Modele egzotyczne - Hidden Valley

Produkcja pośrednia
- zgodnie z niektórymi modelami:

bozon Higgsa MS może rozpadać się na dwie cząstki HV

gg → H → πv
0 πv

0

- w wyniku rozpadu cząstek ukrytej doliny
w stanie końcowym widoczne są 2 pary bb(bar)

⇒ 4 dżety b odległe zarówno od wierzchołka 
pierwotnego jak i osi wiązki

Bezpośrednia produkcja wielu cząstek πv
_

• qq → Z’ → πv
0 +  πv

+
_

bb brakująca energia

• πv
0 i πv

± są elektrycznie neutralne! ⇒ Q = 0

Niektóre neutralne v-hadrony mogą rozpadać się na kombinacje cząstek MS
- np. πv

0 → bb(bar)
- takie cząstki ukrytej doliny mają niezerowy czas życia
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Modele egzotyczne – Model Kaplana

mSUGRA z łamaniem liczby barionowej  (hep-ph/0607204)

- najlżejsza cząstka MSSM (neutralino) na skutek
łamania liczby barionowej, może się rozpadać  

- neutralino rozpada się na 3 kwarki poprzez
wirtualnego skwarka

Model dopuszcza rozpad lekkiego
bozonu Higgsa (110-130 GeV)
na dwa neutralina  

- w stanie końcowym 6 dżetów

Modele supersymetryczne (SUSY)
- rozwiązanie problemu hierarchii
- unifikacja oddziaływań w skali Plancka
- zachowanie parzystości R

→ zachowanie liczby barionowej i leptonowej
→ stabilny proton

Łamanie liczby barionowej
- stabilność protonu może być wprowadzona

poprzez inne symetrie
→ dopuszczają łamanie liczby L / B

(np. mechanizm „seesaw”)

- konsekwencja łamania parzystości R
→ LSP niestabilna
→ może rozpadać się na cząstki MS
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(”A” refers to πv
0)

(”A” refers to πv
0)

● Długość detektora wierzchołka (VELO) w LHCb wynosi ~1m
→ czuły na cząstki o znacznym czasie życia (do około 300 ps)

● Cząstki egzotyczne mają niezerowy czas życia
→ analiza oparta na rekonstrukcji wierzchołków wtórnych oddalonych od PV i osi wiązki
→ displaced vertices (DV)

Oddalone wierzchołki wtórne



3327-06-2012 Marcin Kucharczyk

Selekcja przypadków

Główne wymagania

- co najmniej 2 oddalone wierzchołki wtórne (SV)

- duża odległość SV od osi wiązki > 0.4 mm
- liczba śladów przypisanych do SV ≥ 6
(eliminujemy tło z rozpadów hadronów B)

- masa inwariantna śladów z SV > 6 GeV

Duże tło od wierzchołków pochodzących z
oddziaływania z materiałem detektora

- folia RF wokół detektora VELO

- „MATTER VETO” – kolor biały

- obszar gdzie SV’s są akceptowane - kolor zielony

HV10  (Hidden Valley)
mH = 120 GeV
mHV = 35 GeV
τHV = 10 ps

BV48 (Model Kaplana)
mH = 120 GeV
mNTR = 35 GeV
τNTR = 10 ps

ŹRÓDŁA TŁA:

- pary kwarków bb(bar)
- dwie pary kwarków b
- dwie pary kwarków c
- para kwarków b i para kwarków c

Pozycja wierzchołków w płaszczyźnie x-z 
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Oddalone wierzchołki wtórne

Long VELO
→ ability to measure πv

0 lifetimes
out to few hundred ps

tracimy ~1/2 przypadków wymagając ≥ 2 oddalonych wierzchołków wtórnych

● długi układ detektora wierzchołka (~ 1m)
- wydajna rekonstrukcja wierzchołków wtórnych oddalonych od PV i osi wiązki

MCMC
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Pojedyncze wierzchołki wtórne
Oddalone wierzchołki wtórne po selekcji

Rozkłady zgodne z przewidywaniami dla inkluzywnej próbki bb(bar)
- zakładając σ(bb) = 232.1 ± 24.8 (wcześniejszy pomiar) przewidujemy (75 ± 13) ⋅ 103 przypadków bb
- obserwujemy 58 552



3627-06-2012 Marcin Kucharczyk

Przypadki z dwoma kandydatami

Rozkłady zgodne z przewidywaniami
dla inkluzywnej próbki bb(bar)

- dodatkowe cięcie na Δφ < 2.8
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Rekonstrukcja bozonu Higgsa (MC)
● Przypisanie dwóch dżetów do wierzchołka wtórnego

- maksymalna liczba wspólnych śladów naładowanych 
- druga maksymalna liczba dla drugiego dżetu
- usuwanie z dżetu śladów naładowanych, które nie są wspólne z SV

● Masy układów dwóch dżetów równe na poziomie 3σ
- kalibracja masy układu dwóch dżetów z użyciem próbki MC Z→bb(bar)

MC MC
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Końcowe wyniki
ŻADEN PRZYPADEK DANYCH NIE PRZESZEDŁ SELEKCJI DLA WIERZCHOŁKÓW WTÓRNYCH

Górne ograniczenia na przekrój czynny na produkcję bozonu Higgsa
rozpadającego się na cząstki egzotyczne  (Feldman-Cousins @ CL=95%)

czas życia cząstki egzotycznej (LLP) = 10 ps masa bozonu Higgsa = 114 GeV

Fit likelihood do rozkładu masy dwóch dżetów

DANE 2010
model (błąd stat.)
sygnał MC × 100

DANE 2011-2012 (3fb-1)
przewidywanych kilkanaście
przypadków z dwoma odda-
lonymi wierzchołkami
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Podsumowanie
● Pomiar całkowitego przekroju czynnego na produkcję kwarków b 

- wynik ekstrapolowany do obszaru akceptancji LHCb i do 4π (NLO)

- procedura oparta na rekonstrukcji wierzchołków rozpadu hadronów B

- unikalny obszar kinematyczny η ∈ (2 - 5) w LHCb

● Metodologia użyta w innych analizach

- duża wydajność rekonstrukcji dżetów b

- poszukiwanie bozonu Higgsa MS w zasocjowanej produkcji z W/Z 

- poszukiwanie bozonu Higgsa w modelach egzotycznych

● Modele ukrytej doliny i model Kaplana 
- analizy oparte na rekonstrukcji wierzchołków B oddalonych od osi wiązki
- brak przypadków po końcowej selekcji dla danych 2010 (~37 pb-1)
- górne ograniczenia na przekrój czynny na produkcje H w rozpadach na LLP

● Plany
- analiza danych z lat 2011-2012  (~3 fb-1)
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