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Plan prezentacji
1. Składniki:

○ Bozon Higgsa,

○ Fermiony,

○ LHC i eksperyment ATLAS,

○ Rekonstrukcja leptonów τ,

○ Oznaczanie kwarków b.
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2. Wyniki:

○ Model Standardowy:

■ H→ττ,

■ H→bb.

○ Poszukiwania nowej fizyki:

■ H→ττ, b(H→bb),

■ H

+→τν, H+→tb.



Składniki
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Model Standardowy
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Model Standardowy: bardzo dobry opis 

podstawowych składników Wszechświata 

i ich oddziaływań.

Lokalna symetria cechowania: ważna cecha 

MS, niezbędna dla jego 

renormalizowalności.

Masy bozonów W i Z: dla zachowania 

symetrii cechowania powinny być zerowe, 

wynoszą jednak 80 i 91 GeV.

Kwarki

Leptony

Siły



Po co nam bozon Higgsa?
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Rozwiązanie: spontaniczne łamanie symetrii 

cechowania. Lagranżjan ją zachowuje, ale 

rozwiązania równań ruchu już nie.

Konieczne jest dodatkowe pole skalarne o 

określonym potencjale.

Oddziaływanie z nim nadaje masy cząstkom.

Konsekwencja: nowe pole i nowa masywna 

cząstka - bozon Higgsa. Dobry materiał do 

poszukiwań doświadczalnych!



Bozon Higgsa: produkcja i rozpady
Produkcja cząstki Higgsa na LHC: Rozpady bozonu Higgsa:
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Fuzja gluonowa(ggF): 88%

Higgs-strahlung (VH): 3%

Fuzja bozonów wektorowych 

(VBF): 7%

Produkcja stowarzyszona z 

kwarkiem top (ttH): 1%



Wielki Zderzacz Hadronów

Pracuje od 2009 roku zderzając protony przy 

energiach 7, 8 (Run 1) i 13 TeV (Run 2). 

Przyspiesza także ciężkie jony.

Świetlność: do 2 x 10

34

cm

-2

s

-1

, 

40M przecięć wiązek na sekundę, 
w każdym: nawet 70 zderzeń pp.

Cztery główne detektory:

ATLAS i CMS: ogólnego przeznaczenia,

LHCb: fizyka ,,zapachów”,

ALICE: fizyka ciężkich jonów.
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Eksperyment ATLAS
Wielowarstwowy detektor 

pokrywający niemal pełny 

kąt bryłowy.

Dostarcza szczegółowych 

informacji o produktach 

zderzeń.

Wyzwanie: ogromna ilość 
zderzeń, konieczna redukcja 

ich częstotliwości z 40 MHz 

do 100 Hz: system 

wyzwalania (trigger).
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Bozon Higgsa: odkrycie
Odkrycie bozonu Higgsa (2012 r.) w kanałach bozonowych:

● WW* (→eνμν),

● ZZ* (→eeμμ, 4μ, 4e),

● γγ.
Masa i stosunki rozgałęzień: zgodne z MS.
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Późniejsze analizy rozkładów 

kątowych produktów rozpadów: 

zgodność z hipotezą JP

 = 0

+ 

(cząstka skalarna).



Mechanizm Higgsa pozwala także na 

nadawanie mas fermionom:

● Sprzężenia Yukawy nie są wymagane 

do łamania symetrii elektrosłabej,

● Pozwalają one jednak na generację 
mas fermionów.

● Czy ta struktura lagranżjanu jest 

poprawna?

● Jakie są stałe sprzężenia? Czy 

proporcjonalne do mas fermionów?

10

Bozon Higgsa i fermiony 



Leptony τ
Najcięższe z leptonów, m=1.777 GeV,

Mogą rozpadać się na leptony (~35%) 

i hadrony (~65% przypadków).

Eksperymentalnie: rekonstruuje się rozpady 

hadronowe. Sygnały rozpadów leptonowych 

niemal nie do odróżnienia od leptonów 

bezpośrednich.
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Stan końcowy Rozpad

leptonowy



Rekonstrukcja leptonów τ
Rekonstrukcja τ bazuje na dżetach 

hadronowych,

Dżety te stanowią także główne tło dla 

sygnału od leptonów τ.

Identyfikacja τ w oparciu o charakterystyki 

tworzonego dżetu: szerokość, poprzeczne 

i podłużne kształty kaskad itp.

Zastosowanie metod analizy 

wielowymiarowej: drzewa decyzyjne (BDT).
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τ dżet

Eur. Phys. J. C 75 (2015) 303



Rekonstrukcja leptonów τ
Rekonstrukcja τ bazuje na dżetach 

hadronowych,

Dżety te stanowią także główne tło dla 

sygnału od leptonów τ.

Identyfikacja τ w oparciu o charakterystyki 

tworzonego dżetu: szerokość, poprzeczne 
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τ dżet

Eur. Phys. J. C 75 (2015) 303

Obiekt kolorowy podlega uwięzieniu 

QCD. Dlatego - emitowany 

w zderzeniu tworzy inne obiekty 

kolorowe, z którymi formuje hadrony.

W rezultacie tworzy się skolimowana 

wiązka hadronów, którą nazywamy 

dżetem.



Rekonstrukcja leptonów τ
Rekonstrukcja τ bazuje na dżetach 

hadronowych,

Dżety te stanowią także główne tło dla 

sygnału od leptonów τ.

Identyfikacja τ w oparciu o charakterystyki 

tworzonego dżetu: szerokość, poprzeczne 

i podłużne kształty kaskad itp.

Zastosowanie metod analizy 

wielowymiarowej: drzewa decyzyjne (BDT).
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τ dżet

Eur. Phys. J. C 75 (2015) 303



Rekonstrukcja leptonów τ - wydajności

15

Trzy punkty pracy algorytmu o 

zadanej wydajności:

● Loose (60%),

● Medium (50%),

● Tight (30%).

Bardzo dobra stabilność 
wydajności algorytmu względem 

ilości nałożonych na siebie 

zderzeń (pile-up).

Możliwa klasyfikacja typu 

rozpadu leptonu τ.

Eur. Phys. J. C 76 (2016) 295

Eur. Phys. J. C 75 (2015) 303Eur. Phys. J. C 75 (2015) 303



Kwarki b
Ciężkie, m

b

=4.18 GeV,

Rozpad na lżejsze kwarki rządzony przez 

współczynniki V

cb

 i V

ub

 macierzy CKM.

Ponieważ |V
cb

| i |V

ub

| są małe (4x10

-2

, 4x10

-3

) 

to czas życia hadronów zawierających 

kwarki b jest stosunkowo długi: 10

-12

 s.

Taki hadron o pędzie 50 GeV może 

przelecieć ok. 2 mm przed rozpadem.

Ta właściwość stanowi podstawę działania 

algorytmów do oznaczania (tagging) dżetów 

zawierających kwark b w eksperymencie 

ATLAS.
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Oznaczanie dżetów b
Algorytmy do oznaczania dżetów b bazują 
na:

● Rekonstrukcji wtórnego wierzchołka 

rozpadu hadronu b,

● Pomiarach parametrów zderzenia 

śladów należących do badanego dżetu,

● Obecności mionów w dżetach.

Informacje z komplementarnych 

algorytmów są składane razem przez 

algorytmy do analizy wielowymiarowej 

(sieci neuronowe).
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JINST 11 (2016) P04008 ATL-PHYS-PUB-2015-022

ATL-PHYS-PUB-2016-012



Wyniki: Model Standardowy
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H→ττ 
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Kanał H→ττ najbardziej czuły spośród 

fermionowych (dużo mniejsze tło niż w bb).

Czułość na procesy produkcji: ggF, VBF, VH.

Analiza prowadzona na danych z Run 1 

(energie zderzeń 7 i 8 TeV), 24,7 fb

-1

.

Rozpatrywane wszystkie kombinacje 

rozpadów par ττ (lepton-hadron, 

lepton-lepton i hadron-hadron).

Główne tło: Dżety QCD, Z→ττ, W→ℓν.

JHEP 04 (2015) 117

pierwsze obserwacje sprzężeń 

Yukawy



H→ττ: pierwsze obserwacje sprzężeń Yukawy
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Selekcja przypadków:

● Leptony e, μ, τ w odpowiednich 

kombinacjach, z wysokim p

T

 (powyżej 

20 - 35 GeV), spełniające kryteria 

identyfikacji,

● Przeciwne znaki ładunków 

elektrycznych,

● Brakująca energia poprzeczna, 

odpowiadająca niewykrytym neutrinom, 

E

T

miss

 > 20 GeV.

● Odpowiednia topologia przypadków,

● Obecność dodatkowych dżetów.

Oszacowanie tła w oparciu o dane: selekcja 

w obszarach kontrolnych z odwróconymi 

niektórymi kryteriami selekcji, 

np. identyczne znaki ładunków, 

kierunek E

T

miss

 ,,na zewnątrz’’.

Mniej ważne tło szacowane z symulacji MC.

JHEP 04 (2015) 117

H



H→ττ: pierwsze obserwacje sprzężeń Yukawy
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Wyznaczenia ilości sygnału: dopasowanie 

metodą największej wiarygodności,

Użyta zmienna: wynik algorytmu BDT. 

Zmienne wejściowe to m.in:

● mττ,

● Separacja kątowa dwóch τ,
● Separacja kątowa dżetów towarzyszących,

● Suma p

T

 τ, dżetów i E

T

miss

.

Główne niepewności systematyczne: 

● Energia dżetów i τ,
● Oszacowanie tła.

JHEP 04 (2015) 117

Wynik: zgodność z przewidywaniami MS dla bozonu 

Higgsa o masie m

H

=125 GeV.

Znaczącość statystyczna: 4,5σ (,,ewidencja’’).



H→ττ: pierwsze obserwacje sprzężeń Yukawy
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Wyznaczenia ilości sygnału: dopasowanie 

metodą największej wiarygodności,
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● Suma p

T

 τ, dżetów i E

T

miss

.

Główne niepewności systematyczne: 

● Energia dżetów i τ,
● Oszacowanie tła.

JHEP 04 (2015) 117

Wynik: zgodność z przewidywaniami MS dla bozonu 

Higgsa o masie m

H

=125 GeV.

Znaczącość statystyczna: 4,5σ (,,ewidencja’’).

Run 2: 

Podobna analiza - pomiar przekroju czynnego H→ττ przy energii zderzeń 13 TeV,

Ponownie - wyniki zgodne z MS, znaczącość
statystyczna 4,4σ, w kombinacji z Run 1: 6,4σ.

Uzyskany wynik:

Przewidywania:

Phys. Rev. D 99 (2019) 072001



H→bb: najczęstszy kanał rozpadu
Bozon Higgsa rozpada się na kwarki b 

w 58% przypadków.

Trudność: ogromne tło od dżetów QCD, 

w tym dżetów b z innych procesów.

Jedyny dostępny rodzaj produkcji: VH 

(Higgstrahlung) - tylko 3% całkowitego 

przekroju czynnego na produkcję Higgsa.

Nadmiar przypadków (2,8σ) obserwowany 

na Tevatronie i w poprzednich analizach na 

LHC.

Analiza danych z Run 2 przy energii 13 TeV 

z lat 2015-2017.

Selekcja przypadków w oparciu o kanał 

rozpadu W/Z:

● 0-leptonowy (Z→νν),

● 1-leptonowy (W→ℓν),

● 2-leptonowy (Z→ℓℓ).

Dodatkowo: 2 dżety b, p

T

(W/Z) > 150 GeV. 
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Phys. Lett. B 786 (2018) 59



H→bb: najczęstszy kanał rozpadu
Oszacowanie głównego tła w oparciu o dane:

● Produkcja W+ciężkie kwarki: obszar 

kontrolny w kanale 1-leptonowym, kryteria 

na masy m

bb

 i mℓνb,

● Produkcja kwarków top: obszar kontrolny 

w kanale 2-leptonowym, wymagane różne 

zapachy leptonów (eμ),

● Ekstrapolacja między kanałami 

leptonowymi (symulacje MC).

24

Phys. Lett. B 786 (2018) 59



H→bb: najczęstszy kanał rozpadu
Rozróżnienie sygnału od tła: metoda BDT, 

najważniejsze zmienne wejściowe:

● m

bb 

,

● p

T

(W/Z),

● Separacja kątowa dżetów b.

Najważniejsze niepewności systematyczne:

● Modelowanie wydajności oznaczania 

dżetów b,

● Modelowanie tła: ekstrapolacja, kształty 

rozkładów,

● Statystyka próbek MC.
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Phys. Lett. B 786 (2018) 59



H→bb: najczęstszy kanał rozpadu
Wynik: znaleziono sygnał VH, H→bb ze 

znaczącością 4,9σ, zgodny z przewidywaniami MS:

Kombinacje z innymi analizami:

● Poszukiwania H→bb w innych kanałach 

produkcji: kombinacja daje znaczącość 5.4σ.

● Poszukiwania produkcji VH w innych 

kanałach rozpadu (γγ, 4ℓ): kombinacja daje 

5.3σ.

Obserwacja produkcji VH oraz rozpadu H→bb.
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Phys. Lett. B 786 (2018) 59



Poszukiwania Nowej Fizyki
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Fizyka poza Modelem Standardowym 
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Model Standardowy nie wystarcza do opisu 

Wszechświata:

● Nie wyjaśnia nadwyżki materii,

● Nie opisuje ciemnej materii ani 

ciemnej energii,

● Nie opisuje mas neutrin,

● …

Warto szukać jego możliwych rozszerzeń.

Przykład: model dwóch dubletów Higgsa 

(2HDM):

● Wprowadza dodatkowe bozony Higgsa: 

2 ciężkie, elektrycznie obojętne H i A oraz 

2 naładowane H

+

 i H

-

.

● Występuje w 4 typach w zależności od 

schematu sprzężeń Yukawy. Interesujące są:
○ Typ II - wzmocnienie sprzężenia do 

kwarków typu dolnego i leptonów,

○ Typ Y - wzmocnienie sprzężenia do 

kwarków typu dolnego.



H/A→ττ

Kluczowy kanał dla poszukiwania 2HDM typu II, 

realizowanego w modelach supersymetrycznych.

Wysoka czułość w porównaniu do kanału bb.

Analiza prowadzona na danych z Run 2 przy 

energii 13 TeV (2015-2016).

Badane kanały rozpadu par ττ: lepton-hadron i 

hadron-hadron.

Wybór przypadków:

● 2 hadronowe τ (p

T

>85 GeV, 65 GeV), 

,,plecami do siebie’’ o przeciwnych 

znakach ładunku, spełniające kryteria 

identyfikacji medium-loose.

Albo:

● 1 lekki lepton, p

T

>20 GeV,

1 τ ,,plecami’’ do leptonu, medium,

Masa ,,poprzeczna’’ poniżej 40 GeV dla 

redukcji tła od W→ℓν.
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JHEP 01 (2018) 055



H/A→ττ

Dominujące tło: wielodżetowe procesy QCD, 

estymowane w oparciu o dane w obszarach 

kontrolnych (odwrócone kryteria identyfikacji, 

brak izolacji leptonów).

Główne niepewności systematyczne: energia i 

wydajność identyfikacji τ.

Końcowe dopasowanie w zmiennej m

T

tot

 

(masa niezmiennicza liczona z wielkości 

poprzecznych).

Brak sygnału Nowej Fizyki… 

30

JHEP 01 (2018) 055



H/A→ττ
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Brak sygnału Nowej Fizyki… 
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bH/A→bbb

Kanał bb czuły na typ Y 2HDM,

Proces produkcji stowarzyszonej - 

dodatkowy kwark b - dodatkowa 

możliwość redukcji tła.

Analiza prowadzona na danych z Run 2 

przy energii 13 TeV (2015-2016).

Główne tło: procesy QCD z produkcją 
dżetów b, szacowane w oparciu o dane.
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ATLAS-CONF-2019-010



bH/A→bbb
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ATLAS-CONF-2019-010

Selekcja przypadków:

Dżety:

● p

T,1

 > 160 GeV, 

● p

T,2

 > 60 GeV,

● p

T,3

 > 20 GeV, 

● Separacja kątowa,

● oznaczone jako b,

Tło estymowane w obszarze, 

gdzie 3-ci dżet nie jest 

oznaczony jako b.

33

Analiza głównych składowych - użycie kombinacji liniowej masy 

i pędów wiodących dżetów.

Dominujące niepewności systematyczne: wydajność oznaczania 

dżetów b, energie dżetów.

Dominuje niepewność
statystyczna.

Brak sygnałów Nowej

Fizyki… 



H+→τν

Dominujący rozpad dla mas naładowanego 

Higgsa poniżej masy kwarku top (173 GeV), 

znaczący także dla wyższych mas.

Sygnał od H

+

 poszukiwany wraz z rozpadem 

kwarku top.

Wybór przypadków:

● Dżet(y) b,

● Hadronowy rozpad τ,
● Lekki lepton lub 2 lekkie dżety,

● E

T

miss

 > 50 GeV.

Końcowe dopasowanie w zmiennej wynikowej 

BDT zbudowanej w oparciu o właściwości 

kinematyczne produktów rozpadu.
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JHEP 09 (2018) 139



H+→τν

Wiodące tło: pary kwarków top, procesy wielodżetowe.

Niepewności systematyczne: oszacowanie tła, wydajność 
identyfikacji τ.

Analiza prowadzona w kilku zakresach masy H

+

, brak 

sygnałów Nowej Fizyki.
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H+→tb
Kanał komplementarny do H

+→τν, dostępne 

masy powyżej masy kwarku top.

Stan końcowy: 4 dżety i 2 leptony, 

lub 5 dżetów i 1 lepton.

Główne tło: pary kwarków top + dżety.

Podział przestrzeni fazowej na 11(!) 

obszarów (7 sygnałowych, 4 do kontroli tła), 

w każdym - algorytm BDT.

Brak sygnału Nowej Fizyki.
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Podsumowanie
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Podsumowanie

38

Zaprezentowano niewielki wycinek 

wyników eksperymentu ATLAS.

(Zgodność ATLAS - CMS).

Mechanizm Yukawy w Modelu 

Standardowym: potwierdzony i zrozumiany.

Brak oznak Nowej Fizyki w sektorze Higgsa.

Co dalej?



Podsumowanie
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Zaprezentowano niewielki wycinek 

wyników eksperymentu ATLAS.

(Zgodność ATLAS - CMS).

Mechanizm Yukawy w Modelu 

Standardowym: potwierdzony i zrozumiany.

Brak oznak Nowej Fizyki w sektorze Higgsa.

Co dalej?

● Analizy pełnych danych Run 2 w toku:

○ 4x więcej danych niż 2015-2016,

○ Nowe techniki analiz.

● ,,Za rogiem’’: High-Luminosity LHC, 

Future Circular Collider, zderzacz 

liniowy… 

● A może przyszłość fizyki cząstek to nie 

akceleratory?



Dziękuję 
za uwagę!
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