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LEP i wyniki u/vskauo pr/.oz DELPHI po czterech Lnach działania
W przeglądzie scharakteryzowano najważniejsze problemy współczesnej li/.yki cz.|sti-k

elementarnych, dla rozwiązania których został zbudowany akcelerator LEP. oraz przed-
stawiono charakterystyki tego akceleratora. Omówiono budowę- i wlasno.sci delektoi ,t
DELPHI, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu zespołów polskich. Podgumowano i
przedyskutowano najważniejsze wyniki uzyskane do te] pory przy pomocy akceleratora
LEP.

L E P a n d r e s u l t s o b t a i n e d by D E L P H I a l ' t o r f o u r y e a r s of o p e r a t i o n

We character ize the most important problems of modern elementary particles physics,
tor the solution of which the LEP accelerator was built. We present the characteristics
of this accelerator. The s t ructure and properties of the DELPHI detector are described
with special emphas i s on the contribution of Polish groups. The moM important results
obta ined so iar in the L E P accelerator are discussed.
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1 Akcelerator LEP

Skrót LEP pochodzi od pierwszych liter angielskiej nazwy akceleratora - Large Electron
Positron collider. Ten wielki akcelerator wiązek przeciwbieżnych e+e~ zbudowany został
w Europejskim Centrum Badań Jądrowych pod Genewą.

1.1 Geneza i program fizyczny
Program fizyczny LEPu obejmuje sprawdzanie przewidywań modelu standardowego. Na-
zwą modelu standardowego obejmuje się na ogól dwie teorie: teorię Glashowa. Salama
i Weinberga (GSW) dla oddziaływań elektroslabych oraz chromodyuamikę kwantową
(QCD) dla oddziaływań silnych [1]. LEP jest unikalnym akceleratorem do sprawdzania
modelu GSW oraz dobrze nadaje się do badania przewidywań chromodynamiki kwanto-
wej. Nadaje się również do poszukiwania nowych cząstek, których istnienie jest przewi-
dywane przez modele będące rozszerzeniami modelu standardowego.

Model GSW jest pierwszym krokiem na drodze do ujednolicenia opisu oddziaływań
elektromagnetycznych i słabych. Został sformułowany w latach sześćdziesiątych, a w roku
1971 t'lloolt udowodnił jego lenormaiizowainość. Model przewidywał między innymi ist-
nienie trzech ciężkich bozonów pośredniczących dla oddziaływali słabych oraz istnienie
czwartego kwarku, znacznie cięższego od trzech wówczas znanych kwarków u.d.s . W
tym czasie były to przewidywania rewolucyjne. Istnienie prądów neutralnych, wymaga-
jących obecności neutralnego bozonu pośredniczącego Z u . wydawało się być sprzeczne z
doświadczeniem, a przy pomocy trzech lekkich kwarków zupełnie dobrze opisywano bu-
dowę obserwowanych hadronów.

Przełom w fizyce wysokich energii nastąpił w latach siedemdziesiątych. W 1973 roku
odkryte zostały prądy neutralne poprzez zaobserwowanie reakcji up —> up w komorze pę-
cherzykowej Gargamelle w CERNie, a w 1974 roku w dwu eksperymentach prowadzonych
niezależnie w Brookhaven i w SLAC odkryto cząstkę J/ t ' o masie ok. '•] GeY. będącą sta-
nem związanym kwarku c i antykwarku c. Ten nowo odkryty kwark był ciężki. W 1977
roku Ledennan odkrył kolejny ciężki kwark b przez zaobserwowanie nowej cząstki T o
masie około 10 GeY. będącej stanem związanym kwarku b i antykwarku b. Przewidziano
istnienie szóstego kwarku, nazywając go kwarkiem 1. Ten kwark jest \, ,ąż nieodkryty.
Obecne dane doświadczalne sugerują, że jest zbyt ciężki, aby mógł być wyprodukowany
w LEPie. Sądzi się. ż.e kwark t zostanie odkryty w eksperymentach na akceleratorze
Te vat roi i w laboratorium im. Eermiego w Stanach Zjednoczonych.

Po odkryciu ciężkich kwarków c i I) kolej była na bezpośrednią obserwację bozonów
pośredniczących Z" i II ±. Masy bozonów pośredniczących były przewidziane przez model
GSW - około 91 CeY dla Z° i 82 GeY dla U'*. Żaden z działających akceleratorów nie
produkował wiązek o energii wystarczającej na wytworzenie cząstek o tak dużej masie.
Przebudowa działającego w CERNie akceleratora protonów SPS na akcelerator wiązek
przeciwbieżnych proton - anty proton pozwoliła na osiągnięcie energii wystarczającej na
wytworzenie bozonów pośredniczących. Rzecznikiem tej przebudowy by I Carlo Rubbia.
Aby taki akcelerator mógł działać, trzeba było dysponować wiązką antyprotouów o du-
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żej intensywności. Wymaga (o akumulacji aiityprolonów. Izn. takiej kontroli wiązki,
by korygować zmiany trajektorii czystek i minimalizować .straty natężenia wiązki. Si-
mon van der Meer rozwiązał ten problem.

Akcelerator wiązek przeciwbieżnych proton-antyproton był wielkim krokiem naprzód
w dziedzinie techniki przyspieszania cząstek. Rozpoczął prace w lipcu l!)81 roku. Odkry-
cie naładowanych bozonów II' nastąpiło w styczniu HKSiJ roku. a odkrycie bo/ m Z° w
maju tego samego roku. Model GS W święcił triumfy, a ('ario Kubbia i Simon van der Meer
otrzymali w 1!)S! roku nagrodę Nobla za projekt akceleratora i odkrycie bozonów pośre-
dniczących [2].

Odkrycie kwarków c i b oraz bozonów pośredniczących uwiarvgodniio przewidywania
modelu standardowego. Najważniejsze z nich można podsumować w trzech pnnkiach:

• obecnie znamy trzy rodziny cząstek, składające się z kwarku o ładunku 'l/'-L kwarku
o ładunku -\j'-\ oraz naładowanego i neutralnego leptonu:

) (

• istnieją bozonv pośredniczące: fotony dla oddziaływań elektromagnetycznych, bo-
zony Z" i U * dla oddziaływań słabych i gluony dla oddziaływań silnych.

• cząstki Hig.gsa nadają masę bozonom Z" i U * oraz fermionom.

Po odkryciu bozonów pośredniczących najważniejsze stało się dokładne zbadanie ich
własności i precyzyjne testy innych przewidywań modelu stanardowego. Dwa pytania
były szczególnie ważne: czy istnieją dodatkowe rodziny fermionów i jaki jes! mechanizm
nadawania masy bozonom pośredniczącym w oddziaływaniach slabvch. Znalezienie1 od-
powiedzi na pierwsze pytanie było stosunkowo proste. Dodatkowa rodzina oznaczałaby
denial kowe. lekkie neutrino, którego obecność powinna się manifestować zwiększeniem
szerokości linii bozonu Z" (patrz rozdz. 3). Model standardowy przewidywał wielkość tej
zmiany. Natomiast mechanizm nadawania masy bozonom nie jest dobrze określony w
modelu i jest przedmiotem rozmaitych spekulacji. Wiele z nich zakłada odstępstwa od
modelu standardowego, których znalezienie byłoby bardzo interesujące.

Akcelerator wiązek przeciwbieżnych proton-antyproton nie nadawał się do prowadzenia
takich badań ze względu na zbyt małe. w zderzeniach hadroni'w. przekroje czynne na
interesujące procesy oraz ogromne tło, na jakim one występują w tych zderzeniach.

Równolegle z badaniami oddziaływań proton-antyproton prowadzone były prace nad
akceleratorem przeciwbieżnych wiązek e+e~, gdzie elektrony i pozytony przyspieszane
byłyby tlo energii pozwalających na formację bozonów Zu lub par l l ' + l l '~. W CERNie
pracowano nad akceleratorem LEP. w Stanach Zjednoczonych w laboratorium SLAC nad
akceleratorem SLC. LEP miał być klasycznym akceleratorem kołowym wiązek przeciw-
bieżnych, liniowy akcelerator SLC stanowił nową propozycje w dziedzinie akceleracji czą-
stek. Niestety, uruchomiony w 1988 roku akcelerator SLC nie spełnił oczekiwań. Do



chwili uruchomienia LEPu udało .się zebrać przy jego pomocy ponad sto cząstek Z" . ale
założone parametry osiągną! dopiero w 1993 roku. Precyzyjne testy modelu standardo-
wego i poszukiwanie odstępstw od niego stały się na kilka lal. domeną eksperymentów
prowadzonych przy LEPie.

1.2 Budowa LEPu
Projekt akceleratora LEP został zatwierdzony przez Radę CERNu w grudniu 19Slgo roku,
a następnie ratyfikowany przez parlamenty wszystkich państw członkowskich CERNu. Ko-
panie podziemnego tunelu dla LEPu rozpoczęto latem 1983 roku. próbne zbieranie danych
miało miejsce w połowie sierpnia 1989 roku. Ze względu na lokalne warunki geologiczne
tunel jest pochylony pod kątem 1.4" względem poziomu i znajduje się na głębokości od
•10 do 130 metrów. Pod względem długości, bliskiej 27 km, LEP jest największym akcele-
ratorem działającym obecnie na świecie. Ponad .'3300 magnesów dipolowych, ponad 700
magnesów kwadrupolowych i ponad 500 magnesów sekstupolowych służy do formowania
torów cząstek wiązki, a 128 wnęk rezonansowych do przyspieszania cząstek od 20 GeV
energii początkowej. Na układ wstępnego przyspieszania składają się dwa akceleratory
liniowe, przyspieszające cząstki kolejno do energii 200 MeV i fiOO MeV oraz akceleratory
PS i SPS, przyspieszające je z kolei do energii 3.5 GeV i 20 GeV. Na rys. 1 zaznaczony
jest przebieg akceleratora LEP oraz PS i SPS. Maksymalna energia, do której można
przyspieszać elektrony i pozytony w LEPie, bez konieczności obniżenia, jego świetlności.
wynosi w układzie środka masy zderzających się wiązek 95 GeV. Jest to energia powyżej
masy bozonu Zu.

1.3 Działanie LEPu
Wiązki elektronów i pozytonów w LEPie składają się z odizolowanych pęczków o długości
około 2 cm. Początkowy projekt przewidywał cztery pęczki na wiązkę. Jesienią 1992 roku
przeprowadzono pierwsze próby z ośmioma pęczkami w wiązkach. W ! 993 roku jest to już
normalny sposób pracv LEPu. Pęczki rozłożone są równomiernie wzwluż obwodu akcele-
ratora.. Na prawie całym obwodzie akceleratora wiązki e+ i e~ prowadzone są równolegle
do siebie. Przecinają się w czterech punktach, gdzie umieszczone są detektory czterech
ek.-,imrnieut.ów pracujących przy LEPie. W czterech innych punktach na obwodzie LEPu
prowadzone są badania własności akceleratora. Przy czterech pęczkach w wiązce przecię-
cie pęczków zachodzi co 22 //sek. Przy normalnej pracy LEPu natężenie prądu wiązek nie
przekracza na ogól 1.5 mA [3].

LEP rozpoczął pracę w sierpniu 1989 roku, a dłuższy okres zbierania danych dla po-
trzeb fizyki trwał od 20 września do 22 grudnia 1989 roku. Po nim nastąpiły już coroczne,
kilkumiesięczne okresy pracy LEPu. W tym czasie akcelerator pracował w obszarze masy
bozonu Z° przy kilkunastu wartościach energii między 88 GeV i 95 GeV. VV okresie od
198!) do chwili obecnej LEP był ulepszany, czego przejawem była stale rosnąca świetlność.



Świetlność ' L łączy liczbę oddziaływań na sekundę-. A . z przekrojeni czynnym a:
X = Lo.

Rys. 2 pokazuje świetlność LEPu. wysumowaną po czasie zbierania danych w 11)90.
1991 i 1992 roku. Świetlność akceleratora zależy od całkowitego natężenia prądu w wiąz-
kach, zogniskowania wiązek oraz od optyki akceleratora czyli od rozłożenia magnesów
kształtujących wiązki. Całkowite natężenie prądu jest proporcjonalne do liczby pęczków
w wiązce, o ile nie jest przekroczona maksymalna liczba cząstek, która, dany akcelerator
może przyspieszyć.

Postęp osiągnięty w LEPie od początku działania do jesieni 1992 roku polegał na
poprawie optyki akceleratora i zwiększeniu wydajności jego pracy, przy stosunkowo mało
zmieniającej się wartości prądu wiązek. Zwiększenie świetlności w 1993 roku odbywa
się dzięki podwojeniu liczby pęczków w wiązkach, co docelowo prowadzi do podwojenia
świetlności.

Zbieranie danych i ich analiza są prowadzone przez cztery wielkie, międzynarodowe
zespoły fizyków, które zaprojektowały, zbudowały i uruchomiły detektory ALEPI1 (Appa-
ratus for LEP Physics), DELPHI (Detector with Electron. Photon and Hadron Identifica-
tion), L3 (nazwa pochodzi od numeru listu wyrażającego chęć prowadzenia eksperymentu
na LEPie) i OPAL (Omni Purpose Apparatus for LEP).

Liczba zebranych przypadków Z u jest proporcjonalna do świetlności akceleratora oraz
do przekroju czynnego na produkcje bozonu Z°. W czterech detektorach łącznie zaobser-
wowano w 1989 roku około 80 tys.. a w 1990 roku 500 tys. cząstek Z u . W 1991 roku już
każdy z detektorów zebrał około 300 tys., a w 1992 roku około SU0 (ys. przypadków Z".
W końcu 1992 roku łączna liczba przypadków Z u przekroczyła w każdym eksperymencie
milion. Oczekuje się, że w 1993 roku nastąpi kolejne podwojenie statystyki. Pod koniec
1989 roku liczba bozonów Z° zarejestrowanych w LEPie przekroczyła o rząd wielkości
wcześniejszą światową statystykę tych cząstek.

Prace nad udoskonaleniem LEPu prowadzone są w tizech kierunkach: dalszego zwięk-
szania świetlności poprzez kolejne zwiększanie liczby pęczków w wiązkach, uzyskania po-
laryzacji wiązek i podniesienia ich energii. Dzięki polaryzacji możliwe będzie wykonanie
szeregu pomiarów, które przy niespolaryzowanych wiązkach wymagają znacznie większej
statystyki. Wynikiem prac nad polaryzacją jest wprowadzenie nowej metody pomiaru
energii wiązek, dzięki czemu w 1992 roku osiągnięto dokładność 6.3 MeV. Pozwoliło to
na znaczne zwiększenie dokładności pomiaru tak kluczowych parametrów jak ma.sa . -ze-
rokość Z°, o których będzie mowa w lozdz. 3. Planuje się podniesienie energii LEPu co
najmniej do 175 GeV (tak zwany LEP200). co pozwoli na badanie produkcji par l i ' + l l ' "
i trójbozonowego sprzężenia (jzww- Związane jest to z instalacją 192 nadprzewodzących
rezonansowych wnęk przyspieszających. LEP200 powinien rozpocząć zbieranie danych
w 1995 roku. Dalsze podniesienie energii do 210 G'eV. będące na razie tylko w sferze
marzeń, pozwoliłoby na poszukiwanie cząstek Higgsa i lekkich cząstek przewidywanych
I)rzeź modele unifikacyjne w zakresie masy do 100 GeY.

1 Świetlność zazwyczaj mierzona jest w cm - sec ' . (.'żywa sie też świetlności scalkowancj |>o oza.sic
Wyraża się ją w odwrotnych jednostkach przekroju czynnego, pb" 1 (1 pl> = UP'^'cm2). Liczba t;i mówi
iii- przypadków pochodzących z procesu o przekroju czynnym 1 pb można zaobserwować w dntiyni czasie.



2 Detektor DELPHI
Każdy detektor, nawet jeśli w założeniu ma być detektorem uniwersalnym, jest wynikiem
kompromisu pomiędzy wymaganiami jakie są nałożone na jego poszczególni* elementy.
Główne zadania elementów detektora to:

- pomiar pędu i położenia cząstek naładowanych,

- pomiar energii i położenia cząstek w kąloryinetrach,

- identyfikacja cząstek.

Wagi, jakie przypisuje się tym zadaniom, zależą od planowanego programu fizycznego,
w dużym stopniu od intuicji fizycznej zespołu badaczy oraz od ich możliwości finanso-
wych. Detektor DELPHI jest przyrządem wielozadaniowym, w którym szczególny nacisk
położono na dokładne odtworzenie torów cząstek oraz ich identyfikację. Wiele wysiłku po-
święcono możliwości bardzo dokładnego wyznaczenia położenia wierzchołka oddziaływania
i rejestracji rozpadów cząstek krótkożj-jącycli. Detektor składa się z części centralnej oraz
dwóch pokryw. Ogólny widok detektora DELPHI przedstawiony jest na rys. '•).

Pędy cząstek naładowanych wyznacza się z zakrzywienia ich torów w polu magne-
tycznym. Źródłem pola jest nadprzewodzący solenoid o wewnętrznej średnicy około
5.2 ni i długości 7.4 m. Wytwarza on wysoce jednorodne pole o indukcji 1.2 Tesli. W
polu znajduje się większość detektorów śladowych wyznaczających tory cząstek: detektor
wierzchołka oddziaływania (/<VTX), detektor wewnętrzny (ID), komora projekcji czasowej
(TPC), detektor zewnętrzny (OD), oraz komory w pokrywach detektora (FCA i FCIJ).
Na zewnątrz cewki znajdują się komory mionowe (MUB i MUF).

System kalorymetryczny detektora DELPHI składa się z części elektroinagnelycznej
i liadronowej. Do pomiaru energii elektromagnetycznej w obszarze centralnym DELPHI
służy kalorymetr gazowy (High-density Projection Chamber - 11PC). W pokrywach rolę
tę pełni kaloryinetr ze szklą ołowiowego z odczytem diodowym (FEMC). Dla konstrukcji
kalorymetru haclronowego (HCAL) wykorzystano zworę magnesu. Gazowy kaloryinetr
próbkujący tworzą żelazne elementy zwory pomiędzy którymi umieszczone są komory
drutowe. Budowa całego kalorymetru jest taka sama w części centralnej i pokrywach.

System identyfikacji cząstek opiera się na inlurmacji o jonizacji z detektora T P C
danych z komór mionowych, analizie sygnału zarejestrowanego w kąlorymetrach i przede
wszystkim na informacji otrzymanej z liczników Czcrenkowa (King Imaging Cerrnkov
Counter - RICH). Detektor DELPHI jako jedyny z detektorów działających przy LEPie
wykorzystuje liczniki Czerenkowa do identyfikacji cząstek. Liczniki RICH, z ciekłym i
gazowym radiatorem, znajdują się zarówno w części centralnej jak i pokrywach detektora.
Szczegółowy opis detektora DELPHI można znaleźć w [DELPHI ló].

Warto omówić najbardziej nowatorskie elementy detektora DELPHI: /iVTX. HPC i
RICH. W icli budowę zaangażowane były grupy polskie.



2.1 Półprzewodnikowy detektor wierzchołka //VTX
Półprzewodnikowy detektor wierzchołka składa się z trzech koncentrycznych warstw, krze-
mowych detektorów paskowych. Promienie warstw wynosz;) (i.:!. D i l l cm. Celem de-
tektora jest zapewnienie dobrej zdolności rozdzielczej w płaszczyźnie prostopadłej do osi
wiązek. Tor pojedynczej cząstki wyznaczany jest z dokładności;) do S //ni. Detektor
rozróżnia dwie cząstki odległe o więcej niż 180 /mi. W trakcie prowadzonych analiz li-
zycznych //\ T \ okazał sie bardzo użyteczny do l>adań ciężkich kwarków oraz leptonów r.
Obecnie detektory z paskami po jednej stronie zastępowane są detektorami z paskami po
obu stronach. Pozwoli to na precyzyjny pomiar torów cząstek w płaszczyźnie osi wiązek.
W przyszłości detektor zostanie wydłużony co zwiększy znacznie procent rejestrowanych
w nim cząstek wtórnych. Przykład możliwości krzemowego detektora wierzchołka przed-
stawiony jest na rys. 4, na ktorvm pokazano zrekonstruowany rozpad cząstki zawierającej
kwark b [-1].

2.2 Kalorymetr elektromagnetyczny HPC
Komora projekcyjna o dużej gęstości (HPC) jest jedynym na dużą skalę zastosowaniem
zasady projekcji czasowej w kalorymetrii. Zadaniem HPC jest zmierzenie, ze stosunkowo
dobrą zdolnością rozdzielczą, trójwymiarowego rozkładu ładunku wytwarzanego przez la-
winy elektromagnetyczne i hadrony tak. aby można było je rozróżnić nawet w złożonych
przypadkach zarejestrowanych zderzeń e+e~ . Ideę projekcji czasowej zrealizowano wy-
korzystując konwerter ołowiany cło ulormowania pola elektrostatycznego, pod wpływem
którego wytworzony ładunek dryfuje do komór odczytu. Zasada konstrukcji pokazana jest
na rys. 5.

Konwerter składa się z 11 warstw ołowiu rozdzielonych przez obszary gazu o grubo-
ści S mm. Warstwy te zbudowane są z drutów ołowianych o przekroju trapezoidalnym.
Druty naklejone są dwustronnie na cienki podkład z żywicy epoksydowej wzmocnionej
włóknem .szklanym. W czasie pracy różnica potencjałów pomiędzy sąsiednimi drutami
wynosi około 20 woltów (odpowiada to natężeniu pola ok.100 \ /cm). W każdym ze 1 II
niezależnych modułów tworzących kalorymetr. dryfujący ładunek odczytywany jest przez
komorę proporcjonalną umieszczoną na końcu modułu. W celu uzyskania szybkiej infor-
macji o przejściu cząstek przez kalorymetr w jednym z kanałów dry fu każdego modułu
umieszczono płaszczyznę scyntylatorów. Poprzez plastikowe światłowody sygnały z lej
płaszczyzny przekazywane są do fotopowielarza umieszczonego poza polem magnetycz-
nym.

2.3 Liczniki Czerenkowa RICH
Jedną z metod używanych w DELPHI do identyfikacji cząstek wtórnych jest pomiar kąta
emisji promieniowania Czerenkowa wysyłanego przez te cząstki. .Jest to technika nowa
i DELPHI jest pierwszym detektorem, w którym zastosowano ją na tak wielką skalę.
Technika ta okazała się trudniejsza niż pierwotnie zakładano i ostatnie elementy systemu



RICH zainstalowała; w roku 1993. System składa się z części centralnej oraz części umie-
szczonej w pokrywach, ('życie zarówno ciekłych jak i gazowych rad i a torów umożliwia w
części centralnej rozróżnienie pomiędzy mezonami n i mezonami K aż do IS GeV/c pędu
cząstki zaś pomiędzy mezonami K i protonami aż do 33 GeV/c. Granice te dla detektora
w pokrywach wynoszą odpowiednio 30 i 50 GeV/c.

Schemat dętek" >ra RICH przedstawiony jest na rys. 6. W części centralnej DELPHI
umieszczony jest un pomiędzy TPC a OD, czyli w obszarze o promieniu od J.2 do 1.7
metra. Najbliżej punktu przecięcia wiązek znajdują się pojemniki z ciekłym radialorem.
Pojemniki te mają kwarcowe okna, tak abynadfioletowe fotony promieniowania Czeren-
kowa mogły przedostać się do dryfowych komór odczytu. Są to komory projekcji czasowej,
w których zrobione z kwarcu ściany z napylonymi elektrodami formują pole elektryczne.
Radiator gazowy umieszczony jest. za nimi, ale specjalny system luster parabolicznych
kieruje1 fotony do komór odczytu. Rejestrują one fotony pochodzące zarówno z radiatora
ciekłego jak i gazowego. Detektor RICH umieszczony między komorami śladowymi A i
H w pokrywach detektora ma odmienną konstrukcję. Wynika to m.iri. z innej relacji
pomiędzy kierunkami pola magnetycznego i dry fu elektronów w komorach odczytu.

2.4 Udział grup polskich
Konstruktorzy DELPHI napotkali szereg trudnych problemów technicznych, których roz-
wiązanie było możliwe tylko dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i spełnieniu bar-
dzo wysokich wymagań dotyczących materiałów i metod produkcji. Tym bardziej więc na
podkreślenie zasługuje udział grup polskich w budowie detektora. Grupa krakowska ucze-
stniczyła w projektowaniu, wykonaniu i ostatecznym montażu w DELPHI krzemowego
detektora wierzchołka, detektora wewnętrznego i detektorów RICH. Grupa warszawska
zaangażowana była w budowę kalorymetru elektromagnetycznego IIPC. W laboratoriach
w Krakowie i Warszawie wykonano część wyzwalającą detektora wewnętrznego, szyny
z kevlaru dla detektorów krzemowych, zasilacze do tych detektorów, część detektorów
fotonów (dla detektorów RICH zarówno w części centralnej jak i w pokrywach), około
30% elementów konwerterów kalorymetru HPC oraz jego system wyzwalający. W grę
wchodziło nie tylko zaangażowanie laboratoriów, lecz także przemysłu polskiego. Około
2/3 użytego do konstrukcji HPC specjalnego drutu ołowianego pochodziło z Huty Metali
Nieżelaznych w Szopienicach. Konstrukcja nośna z kevlaru do RICH-a zbudowana została
przy udziale przemysłu szybowcowego w Bielsku-Bialej.

3 Podstawowe wielkości fizyczne mierzone w LEPie

Dominujący proces fizyczny, dzięki któremu zachodzą oddziaływania e+e~ przy energiach
LEPu to formacja rzeczywistego bozonu pośredniczącego Z° , po której następuje jego
rozpad na układ łermion- antyfermion:

e + e - -> Z° -» ff



Całkowity przekrój czynny jest wielkością najdokładniej mierzona, w LKPie. Pomiar
zależności przekroju czynnego od energii pozwala na wyznaczenie masy (szerokości) Z" z
dokładnością rzędu lO""1 (10~3). Zależność całkowitego przekroju czynnego od kwadratu
energii w środku masy, s, dana jest, w przybliżeniu Borna, następującym wzorem:

z u z° z° z u

gdzie Mj,o i Fyo są masą i szerokością całkowitą Zu , F6 / F/ to szerokości cząstkowe
Z° na rozpady na e+e~ i ff . i\'c jest czynnikiem związanym z kolorem i wynosi i dla wy-
produkowanych par lepton-antylepton i 3 dla par kwark-antykwark. Qf jest elektrycznym
ładunkiem fermionu, zaś Ć7 jest stalą struktury subtelnej.

Człon stojący przed nawiasem klamrowym to rezonansowe wyrażenie Breif a-YYignera
dla Z° . Pierwszy składnik w nawiasie to przekrój czynny na produkcję Zu , drugi // to
człon interferencyjny związany z wymianą Za i fotonu. Ostatni człon wzoru (1) opisuje
czystą wymianę fotonu.

W modelu standardowym stale sprzężenia fermionów z Zu (wektorowa i aksjalna) są
związane ze stalą Fermiego, Gf, trzecią składową słabego izospinu, lr

! . i sinusem kąta
Weinberga. s'm2 0\\ , następującymi wzorami:

ilM =
3V( I? - 2Q} sin'2 0W

zaś szerokość cząstkowa wyraża się wzorem

Pomiar szerokości cząstkowej wyznacza sumę kwadratów stałych sprzężenia dla danego
fermionu (por. wzór 3).

We wzorze (1) człony związane z wymianą Z° i fotonu prowadzą do zależności różnicz-
kowego przekroju czynnego od kąta rozproszenia typu (1+cos2 0), zaś człon interferencyjny
zawiera dodatkowo człony łamiące parzystość, posiadające zależność kątową typu cosfl.
Tak więc człon interferencyjny prowadzi do powstania asymetrii kałowej.

Asymetria kątowa przód - tył jest zdefiniowana jako

= g(/.fl<90°)-g(/.fl><)0 0)
' FB Cr(/,^<90o) + (7(/^>90°)

gdzie c(f,0 < 90°) jest przekrojem czynnym na produkcję fermionu pod kątem 0 w
stosunku do kierunku wiązki elektronów mniejszym niż 90°. Pomiar asymetrii przód-tyl
(części członu interferencyjnego) dostarcza informacji o względnym znaku g>r i gvr dla
różnych fermionów:

•] 2gyegAe '2(jVf(jA{

' FB ~K9*At+fflt) (ffAI+alf)



Asymetria kątowa jest ujemna poniżej \/s — Myo , zaś dodatnia powyżej.
Precyzyjne testy modelu standardowego wymagają wiec pomiarów szerokości i asyme-

trii dla różnych stanów końcowych ff .

Parą fermion-antyfermion, ff , może być:

- Para leptonów naładowanych e+e~ , fi+fi~ , T+T~ .

Identyfikacja stanu końcowego jest stosunkowo łatwa w przypadku par e+e~ i /i+ft~ ,
Ponieważ leptony T rozpadają się w około 60% na hadrony i neutrino tau, jest moż-
liwe pomylenie tych rozpadów z hadronowymi rozpadami Zu .

Dzięki dużej czystości próbek, lep tonowe kanały rozpadu Zu są szczególnie użyteczne
dla precyzyjnych testów przewidywań modelu standardowego. Dokładne omówienie
tych wyników znajduje się w dalszej części artykułu.

- Para neutrin o dowolnym rodzaju.

Rozpady Z° —» iw nie są obserwowalne wprost, gdyż neutrina zbyt słabo od-
działują z materią, żeby można je było zarejestrować w detektorach działających w
LEPie.

Pomiaru liczby pokoleń neutrin dokonuje się pośrednio mierząc całkowitą szerokość
Zu oraz szerokości cząstkowe lic widzialne kanały rozpadu. Różnica tych szerokości
jest sumą szerokości rozpadów na niewidoczne stany końcowe; w najprostszej wersji
modelu standardowego na uV .

Pomiar szerokości Z° na niewidoczne stany końcowe, F,,,,,, doprowadził do jednego
z najciekawszych wyników z LEPu - stwierdzenia, że istnieją trzy rodzaje neutrin
(rozdz. 3.2.2). Tym samym mamy podstawy sądzić, że istnieją trzy generacji- lep-
(onów i kwarków.

- Para kwark-antykwark qq o dowolnym zapachu.

W rozpadach Z° może powstać pięć rodzajów par kwarków: u u", dc!, cc. ss i bb. Ze
względu na zbyt dużą masę kwarku t nie zachodzi produkcja układu li . Kwarki
i antykwarki powstałe w wyniku rozpadu Zu mogą emitować gluony. Kwarki, an-
tykwarki i gluony fragmentują na hadrony. Ponieważ hadrony powstałe w procesie
iragmentacji zachowują w przybliżeniu kierunek kwarku, antykwarku lub gluonu. w
detektorze rejestrujemy strumienie cząstek (jęty).

Gdy przypadek składa się z dwóch jetów mamy do czynienia z rozpadem Zu na
qq , gdy widzimy trzy jęty - z rozpadem Z° na qq i emisją dodatkowego gluonu.

gdy widzimy cztery jęty - z rozpadem na qc[ i emisją dwócli gluonów itd. Praw-
dopodobieństwo emisji każdego dodatkowego gluonu jest proporcjonalne do stałej
sprzężenia silnego oddziaływania a s. Pomiar stosunków liczb przypadków z trzema,
czterema itd. jetami tj. rozpadów Z° na. qq i gluon, qq i dwa gluony itd. do liczby
przypadków z dwoma jetami tj. rozpadów na qq może więc służyć do wyznaczenia



Bardzo ciekawe jest, zidentyfikowanie zapachu początkowej pary qq . Jest to w
pewnym stopniu możliwe dla par najcięższych kwarków cc i bb. Badanie stanów
końcowych zawierających ciężkie kwarki jest jednym z głównych osiągnięć LliPu.
Omówimy je bardziej szczegółowo w rozdz. 4. tu warto może powiedzieć, że LEV
dostarczy) bardzo ciekawych i unikalnych wyników dotyczących czasów życia, spek-
troskopii i oscylacji Bj «-» Bj.

3.1 Pomiary świetlnoś'' i pomiary przekrojów czynnych

Pomiar przekroju czynnego wymaga znajomości liczb}' przypadków i odpowiadającego im
strumienia padających elektronów i pozytonów (świetlności). Związek między przekro-
jem czynnym, <r, oraz liczbą przypadków, N\ i odpowiadającą jej (scalkowaną po czasie
zbierania danych) świetlnością, L\ wygląda następująco

gdzie przez X oznaczyliśmy symbolicznie zbiór zmiennych opisujących interesujący nas
przekrój czynny.

Przed omówieniem wyników warto może przedyskutować pomiar liczby przypadków
N' i odpowiadającej jej świetlności L".

3.1.1 Wyznaczanie liczby przypadków

Ogólny schemat analizy danych jest przedstawiony na rys. 7.
Na podstawie danych zebranych przez detektor, system wyzwalania (t rygor) wypra-

cowuje szybką informację o tym, czy zaszło oddziaływanie e+e~ . W eksperymentach
prowadzonych w LEPie działa równocześnie kilka trygerów. opartych o informacje pocho-
dzące z różnych poddetektorów. Pozwalają one na wypracowanie sygnału wyzwalającego,
gdy np. zadziałają detektory mionów, bądź gdy energia zarejestrowana w kalorymetrach
jest dostatecznie duża, bądź też gdy rejestrujemy dwa skupiska cząstek lecące w przeciw-
nych kierunkach. Tylko wtedy, gdy zadziała układ wyzwalania, informacja o przypadku
ze wszystkich poddetektorów jest zapisywana.

Z zapisanej informacji można rekonstruować wielkości opisujące stan końcowy: pędy i
energie cząstek, położenia wierzchołków rozpadów cząstek nietrwałych oraz. jeżeli jest to
możliwe, zidentyfikować cząstki. Mając do dyspozycji opis przypadku możemy przystąpić
do jego analizy, poczynając od określenia, czy jest to przypadek leptonowy czy liadronowy.
Polega to na sprawdzeniu, czy przypadek spełnia pewne warunki, czyli cięcia eksperymen-
talne. Aby poprawnie wyznaczyć liczbę przypadków w danej klasie musimy uwzględnić
poprawki akceptacyjne tj. nieefektywności systemu detekcyjnego oraz rozmycie aparatu-
rowe mierzonych wielkości, co wymaga zastosowania symulacyjnych metod Monte ('ario.
W ten sposób otrzymamy liczbę przypadków poprawioną na efekty aparaturowe.

Oprócz poprawek aparaturowych musimy poprawić dane na efekty związane z emisją
fotonów przez cząstki. Są to poprawki radiacyjne, które umiemy obliczać w ramach elek-
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trodynamiki kwantowej (QED). Najistotniejsze z poprawek są związane z emisją fotonów
przez początkowe elektrony i pozytony. Każdy akt emisji fotonu obniża energie zderza-
jących się e+e~ . Powoduje to obniżenie mierzonego przekroju czynnego w stosunku
do wyrażenia (1) poniżej energii odpowiadającej masie Zu ( y/s < M^o ) i podwyższenie
powyżej ( y/s > M70 ), prowadząc do deformacji rezonansowego kształtu przekiojii:czyn-
uego. Poprawki radiacyjne QED zależą od cięć użytych do selekcji przypadków, dlatego
uwzględnienie poprawek QED wymaga stosowania efektywnych programów Monte Carlo.
Duży wysiłek włożony w opracowanie tego zagadnienia doprowadził w ciągu ostatnich
lat do powstania szeregu takich programów,- bez których wykorzystanie precyzji LEPu
byłoby niemożliwe. Oprócz poprawek radiacyjnych QED wielkości fizyczne mogą zale-
żeć od poprawek silnych, związanych z emisją gluonów, oraz od poprawek elekt roslabych.
związanych z poprawkami petlowymi, w których pojawiają sie kwarki t i cząstki Higgsa.
Poprawki te uwzględniane są przy dopasowaniu do danych przewidywań modelu standar-
dowego dla danej wielkości fizycznej.

3.1.2 Normalizacja. Pomiar świetlności

Wszystkie detektory pracujące przy LEPie wyposażone są w systemy pomiaru świetinośd
(patrz rozdz.1.3).

Swietlność wyznaczana jest przez pomiar liczby przypadków rozproszenia Bhabha
e+e~ —> e+e~ . Przekrój czynny dla tego procesu jest dobrze znany teoretycznie.

Różniczkowy przekrój czynny na rozpraszanie Bhabha bardzo szybko spada z kątem
rozproszenia:

d

Ustawiając pod małym kątem układ składający sie z licznika pozycji mierzącego kąt
rozproszenia elektronu (bądź pozytonu) i kalorymetru mierzącego jego energie możemy
zmierzyć liczbę- przypadków Bhabha, N + - . Przypadki Bhabha są zapisywane podob-
nie jak przypadki rozpadów Z° .

Stosunek zmierzonej liczby przypadków Bhabha do teoretycznego przekroju czynnego
jest równy świetlności LEPu, scalkowanej po czasie brania danych w przecięciu, w którym
znajduje sie dany eksperyment.

Osiągnięta w LEPie precyzja pomiarów świetlności. która jest lepsza niż \% zasługuje
na szczególną uwagę. Jest to możliwe dzięki dobrej znajomości kąta bryłowego pokrywa-
nego przez liczniki2, ich wysokiej efektywności oraz dzięki dużej dokładności przewidywali
teoretycznych.

- Niepewność pomiaru kąta rozproszenia rzędu 1/3 miliradiana odpowiada niepewności pomiaru świe-
tlności rzędu 1 %.
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3.2 Precyzyjne testy sektora elektrosłabego modelu standar-
dowego

Wyniki prezentowane w tej części artykułu oparte są na danych zebranych w lal ach 1SJ{W
- 1992. Statystyki, którymi dysponowały eksperyment},' były przedstawione w rozdz. l.:S

Omówimy trzy zagadnienia:

- wyznaczenie kształtu linii Zu i asymetrii kątowych.

- wyznaczenie liczby neutrin X,,.

- ograniczenia na masy kwarku t i cząstki Higgsa.

Są to. naszym zdaniem, najciekawsze wyniki z LEPu. Przepraszamy z góry Czytelnika za
skupienie się na wynikach i ich znaczeniu fizycznym, pomijamy zaś większość szczegółów
technicznych dotyczących np. dokładnych kryteriów selekcji przypadków hadronowych.
e + e ~ , ft + fi~ c z y T+r~ .

Czytelnik musi uwierzyć, że biedy eksperymentalne zostały poprawnie ocenione. Gdy
podajemy dwie wartości błędów pierwsza jest błędem statystycznym, druga systematycz-
nym. Błąd całkowity jest pierwiastkiem z sumy kwadratów błędów statystycznego i sy-
stematycznego.

Większość rezultatów przedstawionych poniżej to wynik wspólnej analizy danych ze
wszystkich czterech eksperymentów wykonywanych przy LEPie. Dlatego też w Tabeli 1 [.">].
zawierającej podstawowe wyniki, podajemy tylko jedną wartość dla każdej wielkości.

3.2.1 W y z n a c z e n i e ksz tał tu linii Z° i a s y m e t r i i kątowych

Najdokładniej mierzoną wielkością jest zależność3 całkowitego przekroju czynnego na pro-
dukcję hadronów rr{ e+e~ —» Zu —+ hadrony) bądź leptonów rr( e+e~ —» Z" —> lepton-t-
antvlepton) od energii w układzie środka masy eTe~ . y's , Dokładnie możemy leż
mierzyć rozkłady kątowe w rozpadach leptonowych Zu . Trudniejsze doświadczalnie jest
zmierzenie rozkładów kątowych kwarków z rozpadu Z" . gdyż wymaga to rekonstrukcji
kierunku lotu kwarków z informacji o hadronach. powstałych poprzez ich fragmentaeję.
Celem pomiarów rozkładów kątowych różnych fermionów jest wyznaczenie asymetrii kąto-
wych. Znajomość asymetrii kątowej pozwala na wyznaczenie względnego zn '.u aksjahiei i
wektorowej stałej sprzężenia danego termionu do Z11 . Dużym .sukcesem eksperymentów w
LEPie jest pomiar rozkładów kątowych ciężkich kwarków. Dopasowanie1 przewidywań mo-
delu standardowego wymaga uwzględnienia szeregu poprawek. Xa obserwowany kształt
linii Z° mają wpływ poprawki elektromagnetyczne, radiacyjne poprawki silne związane z
emisją dodatkowych gluonów w stanie końcowym, oraz elekiroslabe związane z pojawie-
niem się w wyrażeniach petlowych nieobserwowalnych do tej pory cząsiek - kwarków t i
bozonów Higgsa. Poprawki te zależą od mas tych cząstek.

Dokładne pomiary kształtu linii Z° i rozkładów kątowych pozwalają wyznaczyć lakie
wielkości jak masa (Myo ) i szerokość Zu {Vyo ). lcptonowe szerokości cząstkowe (V\).

•!Z;ilcżnośr lv nazywamy kształtem linii Z° .
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stosunki szerokości cząstkowych hadronowych do leptonowych. H\ = 1 I,;I,I/I i- wartość
przekroju czynnego przy energii odpowiadającej masie Zl) , <J"M[. asymetrie przód t.yl
dla różnych kanałów rozpadu Z° czy też szerokość na rozpady hadronowe (Tha.i) oraz
wyznaczyć granice na masy nieznalezionych cząstek - mt i nino. Każdy z czerecli ekspery-
mentów przeprowadził własną analizę danych. Przykładowo wyniki dopasowania kształtu
linii dla kanałów hadronowych pokazane na rys. 8 pochodzą z eksperymentu DELPHI
[DELPHI 22]. ,

Dominującym źródłem błędów systematycznych w tych pomiarach ji i precyzja wy-
znaczenia początkowej energii e+e~ . Gdy LEP rozpoczął prace wynosiła ona 30 MeV. a
obecnie wynosi ok. 6 MeV. Jest to wspólne źródło błędów dla wszystkich eksperymentów.
Drugim źródłem błędów jest niepewność pomiaru świetlności. (typowo ok. 0.8 % ) . która
jest nieco różna dla każdego z eksperymentów.

Błędy systematyczne związane z selekcją przypadków hadronowych wynoszą typowo
ok. 0.3 %, przypadków e+e~ i /< + /'~ ok. 0.G %. zaś przypadków T+T~ ok. 1.2 %.

Błędy statystyczne liczby rozpadów Zu w danym kanale są zbliżone do błędów syste-
matycznych związanych z selekcją tych kanałów.

Wyniki wszystkich eksperymentów są ze sobą zgodne. Wyniki dotyczące rozpadów
leptonowych potwierdzają założenie uniwersalności leptouowej tj. niezależności oddziały-
wań elektroslabych od rodzaju uczestniczącego leptonu.

Wyznaczenie wielkości fizycznych, które można porównać z przewidywaniami modelu
standardowego wymaga uwzględnienia poprawek radiacyjnych. Eksperymenty wykony-
wane przy LEPie powołały wspólny zespól roboczy, którego zadaniem jest wykonanie do
pasowali otrzymanych rozkładów wielkości mierzonych do zależności przewidzianych przez
ten model [DELPHI 36. DELPHI 53]. Przykładowo, porównanie pomiarów masy bozonu
Z11 otrzymanych w eksperymentach prowadzonych przy LEPie pokazane jest na rys. S). a
pomiarów szerokości na rys. 10. Najnowsze wyniki wspólnego dopasowania zebrane są w
Tabeli 1.
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Wielkość fizyczna

masa Z" . M / y (GeY)

szerokość Zu . I'^u ( O V )

wartość przekroju czynnego ,• rzy
energii = My{) . a^<{ (nb)

cząstkowa szerokość leptonouvi4, V{ (MeV-)
cząstkowa szerokość hadronowa5, li i a (i (MeV)
stosunek szerokości cząstkowych, R|

asymetria kątowa 1+1~ . Aj'-B

asymetria kątowa bb . A[''̂
asymetria kątowa cc . Aj.:

B

kąt Weinberga. sin2 0\\

wektorowa stalą sprzężenia leptonów
naładowanych. gv\/s/U^-
fiksjfilna stalą sprzyżenia U^ptonów

naładowanych. ̂ \\/\/Gy

Wyniki dopasowania

!)1.187± 0.007

2.-188 ± 0.007

41.45 ±0.17

8:3.52 ± 0.28
173U.y ±(i.:5
20.83 ± 0.0(i

0.220 ± 0.00:5
0.0Kil ±0.0021

0.098 ± 0.00M
0.090 ±0.019

0.2319 ±0.0007

-0.0372 ± 0.0021

-0.4999 ± 0.0009

Tabela 1: Wyniki dopasowania parametrów modelu standardowego do danych z czterech
eksperymentów wykonywanych przy LEPie [5].

AV\ j c s l ( o Pf w y s t ę p u j ą c a w e w z o r z o ( 1 ) g d y f e n n i o n f j e s t e l e k t r o n e m , i n i o i i e i n I n h U t n i i e i n .
J ' "hn<i j ( ' s ' ' o Pr wys(( , ' | ) ( i j ; jca w e w z o r z e ( I ) g d y s u m u j e m y |>o w s z y s l k i r h r o d z a j j i d i k w ; i r k ó w .
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W czyści górnej Tabeli 1 podajemy wyniki dopasowania do danych, w części dolnej
kilka ważnych wielkości fizycznych obliczonych na podstawie wyników z górnej części
tabeli.

3.2.2 Wyznaczanie liczby neutrin N„

Pomiaru szerokości rozpadu Z° na nieobserwowalne cząstki, Fi lvv. dokonuje sie po lednio.
korzystając ze wzoru:

r„„ = r -rhad - :jr, (s)
VVV- wzorze tym założyliśmy uniwersalność leptonową: Fj = F, = F(, = F r . Nieobserwo-
walne rozpady Z° . to przede wszystkim rozpady na pary neutrino - antyneutrino. ale
także wszelkie kineiiiatycznie dozwolone rozpady na bardzo słabo oddziałujące cząstki
np. lekkie cząstki .supersymetryczne. Dlatego jest bardzo ważne sprawdzenie czy zmie-
rzona wartość F;I1V jest zgodna z przewidywaniami modelu standardowego. _aklada jącego
istnienie N„ rodzajów neutrin:

r.-n, = A f ,r, (•))
Wielkość r„ można obliczyć w modelu standardowym; wynosi ona ok. 172 MoY. Pro-

cedura, która prowadzi do najmniejszych bledów systematycznych i teoretycznych opiera
sie fia przekształceniu wzoru (8) w taki sposób, żeby występowały tylko stosunki wiel-
kości mierzonych lub obliczonych z modelu standardowego. Cześć niepewności jest taka
sama dla licznika i mianownika, tak wiec stosunek dwóch wielkości jest na ogól obarczony
mniejszym bledem. Otrzymujemy wtedy następujące wyrażeire na liczbę neutrin:

Z obliczeń bierzemy tylko stosunek Ty/T^,, pozostałe wielkości są wynikiem dopasowania
do danych z czterech eksperymentów (Tabela 1).

Wynik nie pozostawia wątpliwości, że istnieją tylko trzy rodzaje lekkich neutrin:

N„ = 2.99 ± O.(W

Skoro model standardowy doskonale sie zgadza z precyzyjnymi danymi z LKPu mo-
żemy stwierdzić, że ::czba generacji le]Jtonów (dubletów leptonowych) wynosi trzy. Tym
samym odkryliśmy już wszytkie lepiony naładowane oraz dwa z trzech przewidywanych
neutrin1'.

W modelu standardowym istnieją bardzo silne argumenty teoretyczne za tym. że liczba
dubletów leptonowych powinna być równa liczbie dubletów kwarkowych. Gdyby bowiem
tak nie było, model standardowy nie byłby teorią renormalizowalną. Stosując ten argu-
ment możemy przypuszczać, że liczba generacji kwarków wynosi również trzy. Nie znamy
więc tylko kwarku t.

Wynik powyższy nie pozostawia również wiele miejsca na spekulacje o lekkich cząst-
kach supersymetrycznych.

''Nit* jest l)ez|)o.śif<liiio obserwowane neutrino stowarzyszone z leptonem r.
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3.2.3 Ograniczenia na masy kwarku t i cząstki Higgsa

O bezpośrednim poszukiwaniu nowych cząstek przy LEPie będziemy mówić w rozdz. •">.
Precyzyjne pomiary kształtu linii Z° pozwalają na pośrednie wyznaczenie ograniczeń na
masy kwarku t i bozonu Higgsa.

Na rys. 10 pokazany jest wpływ poprawek radiacyjny cli związanych z masami kwarku
t i standardu..ego higgsa, H°, na przewidywania modelu standardowego'. Zależność od
masy kwarku t jest stosunkowo silna. Dane z LEPu są dostatecznie precyzyjne, żeby
efekty poprawek radiacyjnych były zauważalne.

Ten fakt pozwala na badanie obszaru energii, który nie jest, w chwili obecnej, bezpo-
średnio dostępny poszukiwaniom tych cząstek.

Dla. danej masy cząstki Higgsa i stałej sprzężenia oddziaływań silnych os(iMyo ) można
otrzymać wartość masy kwarku t, która najlepiej pasuje do precyzyjnie zmierzonych wiel-
kości F^o , <7i',v|- H-ii ApB itp. zawartych w Tabeli 1.

Przykładowo ni, = 143+™ GeV dla mHo = 60 GeV i o s (M z o ) = 0.123 ± 0.006. Tak
dopasowywana masa kwarku t woino zwiększa się z masą cząstki Higgsa;
dla mHo = 1000 GeV m, osiąga 182 GeV.

Z danych otrzymanych przy LEPie wynika najlepsze ograniczenie na masę kwarku (:
tu, = Hi-'J^Jg^JyGW". Pierwszy z podanych błędów jest statystyczny, drugi wiąże

sie ze zmianą masy cząstki Higgsa z 60 GeV (jest to dolna granica masy wyznaczona z
bezpośrednich poszukiwań Higgsa w LEPie) do 1000 GcV.

Zależność mierzonych wielkości bezpośrednio od masy Hu jest dużo słabsza. Dane
właściwie nie pozwalają na podanie ograniczeń na

4 Fizyka kwarku b w DELPHI

Istotną część programu badawczego eksperymentów zainstalowanych przy LEPie stanowi
fizyka najcięższego ze znanych obecnie, elementarnych z punktu widzenia modelu stan-
dardowego fennionów - kwarku b.

W przyrodzie nie są bezpośrednio obserwowane kwarki, lecz powstałe w wyniku ich
hadronizacji mezony, składające się z par kwark-anfykwark. bądź bariony. składające się
z 3 kwarków. Haclronanii 1) będziemy nazywać mezony lub bariony w których składzie
znajduje się kwark b.

Dla uniknięcia nieporozumień chcielibyśmy zaznaczyć, że to. co mówimy o kwarku b.
odnosi się również do antykwarku b. o ile dokonamy sprzężenia ładunkowego, to znaczy
zamiany wszystkich cząstek na antycząstki i odwrotnie. To. co zostanie powiedziane np.
dla mezonu Bu (kwark b - antykwark d) pozostanie ważne dla mezonu B (antykwark l>
- kwark d).

Pytania dotyczące zagadnień fizyki ciężkich kwarków mogą być następujące: jakiej
informacji o procesach fizycznych dostarczają badania cząstek, w skład których wchodzą

'Podobny wpływ na wyniki pomiarów może wywierać istnienie efektów, które nie są przewidywane
przez model standardowy.
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ciężkie kwarki, oraz jakie jest. optymalne narzędzie do prowadzenia takich badań. Po-
staramy się odpowiedzieć na pierwsze pytanie i pokazać dlaczego Liii', a w .szczególności
DELPHI jest właściwym przyrządem do prowadzenia tego rodzaju badań.

4.1 Możliwości poznawcze fizyki kwarku b
Szczególna rola kwarku b w modelu standardowym i jego naturalnych rozszerzeniach wy-
nika z przynależności do trzeciej, najcięższej rodziny fermionów, w kto. j jego partnerem
byłby poszukiwany kwark t. Postaramy się zwrócić uwagę na niektóre, szczególnie inte-
resujące z poznawczego punktu widzenia tego konsekwencje.

4.1.1 Sprawdzanie konsystencji modelu standardowego

Dla wyznaczenia wartości szerokości cząstkowej T(ZU —* bb ) istotna jest znajomość
poprawek radiacyjnych, które zależą od masy kwarku t. Zależność tych poprawek od
masy kwarku t jest inna niż dla poprawek użytych do wyznaczenia wielkości omówionych
w rozclz. 3.2.3. Porównanie pomiarów F(Z° —> bb ) oraz parametrów omówiony di w
rozdz. 3.2.3 jest ważnym sprawdzeniem wewnętrznej spójności modelu standardowego.
Brak takiej spójności sugerowałby istnienie efektów fizycznych nieprzewidzianych przez
model standardowy.

Wynik pomiaru F(ZU —> bb ) (patrz rozdz. 4.3.1) jest w pełni zgodny z przewidywa-
niem modelu standardowego.

4.1.2 Wyznaczanie parametrów macierzy Cabbibo-Kobayashi-Maskawa (CKM).
Łamanie niezmienniczości CP

Na kilka lat przed odkryciem kwarku b. Kobayashi i Maskawa zapostulowali istnienie' trze-
ciej rodziny fermionów w celu wyjaśnienia mechanizmu łamania niezmienniczości wzglę-
dem przekształcenia CP. Łamanie CP polega na asymetrii pomiędzy stanami fizycznymi,
które przechodzą na siebie poprzez kolejne zastosowanie sprzężenia ładunkowego (zamiany
cząstek na antycząstki) i operacji odbicia przestrzennego (zmiany lewoskrętnego układu
współrzędnych na prawoskrętny). Łamanie CP objawia się tym. że stany sprzężone CP
mają różne prawdopodobieństwa przejścia do stanów własnych Cl* (tzn. takich, które
w wyniku operacji CP przechodzą same na siebie;. Efekt ten został zaobserwowany dla
neutralnych mezonów dziwnych [6]. , Istnienie trzeciej rodziny kwarków wymaga wpro-
wadzenia unitarnej macierzy mieszania 3 x 3. w której pojawia się zespolona faza od-
powiedzialna za łamanie CP. Dzisiaj jesteśmy przekonani o istnieniu trzeciej generacji
kwarków, ale parametry macierzy CKM nie są jeszcze wystarczająco dobrze znane. W
szczególności dokładność określenia wielkości odpowiadającej za przejście (b —> cVV~)
zależy od dokładności pomiarów szerokości hadronów b i icli czasów życia. Najbardziej
interesującym parametrem jest wyżej wspomniana taza odpowiedzialna za łamanie CP.
Bezpośredni pomiar tego efektu nie jest możliwy w obecnie istniejących akceleratorach.
LEP jest prawdopodobnie jedynym miejscem, w którym będzie można dokonać pośre-
dniego pomiaru poprzez obserwację częstości oscylacji mezonów zawierających kwarki s
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i IJ: li" *-+ li". Wyjątkowość LEPu polega na możliwości niezwykle dokładnego pomiaru
czasu lotu mezonów li w połączeniu ze spodziewaną statystyką kilku milionów Z u .

4.2 Produkcja i detekcja hadronów b w LEPie
Ze względu na rezonansowy charakter zależności przekroju czynnego na reakcje e+e~ —+
Z° , i silne sprzężenie Z° do pary bb , żaden z istniejących akceleratorów e+e~ nie produ-
kuje tal. dużej liczby par kwark 1) - antykwark 1). jak LEP. Liczba bozonów Zu zarejestrowana
w każdym z czterech detektorów w 1992 r. jest -rzędu miliona przypadków (rozdz.l.;}).
Około :J0% bozonów Z° rozpada się na pary lepton-antylepton a 70% na hadrony. Z
rozpadów Z° na hadrony ponad 20% pochodzi z produkcji par kwark b - antykwark IJ.
Odpowiada to około 150 tysiącom par bb zarejestrowanych w każdym detektorze w 195)2
roku. Duża liczba przypadków, w których produkowane są hadrony l> jest silnym argu-
mentem za prowadzenien badań ich własności właśnie w LEPie.

Spośród przypadków reakcji e+e~ —» Zu —* qq należy wybrać te. w których po-
wstają hadrony b.

Doświadczalna, procedura wyboru jest oparta na znajomości niektórych wła.sności ha-
drouów 1). Wymieńmy kaskadowe rozpady, czas życia wystarczający na rozdzielenie wierz-
chołka pierwotnego i wierzchołka rozpadu, dużą masę liadronu b oraz wysokoenergetyczne
widma leptonów powstających w ich rozpadach.

Kozpady kaskadowe kwarku b zachodzą poprzez przejście kwark b —> kwark <• —>
kwark s —» kwark u. W każdym akcie rozpadu kwarku b, c lub s emitowany jest wirtualny
bozou W o odpowi<>dnim znaku 8 . który z kolei rozpada sie na pare lepton-aiitylepton lul)
na pary kwark-ant ykwark. Schemat kaskadowego rozpadu kwarku b pokazuje rys. II.

Czysto używaną sygnaturą produkcji mezonu li (składającego siy z kwarku 1> i lekkiego
aniykwarku) jest. wysokoenergetyczny lepton pochodzący z rozpadu wirtualnego bo/on u
W. Znak leptonu mówi o tym, czy obserwuje siy rozpad mezonu czy antymezonu li.

Obecnie wszystkie eksperyment}' pracujące przy LEPie mają zainstalowane detektory
wierzchołka. Pozwalają one na znajdowanie i bardzo dokładną rekonstrukcję wierzchoł-
ków wtórnych pochodzących z bliskich rozpadów produkowanych cząstek pośród których
znajdują siy hadrony b. Dzięki lorentzowskiemu wydłużeniu czasu, które wynika z dużej
energii hadronów b w LEPie, średnia ich droga od punktu produkcji do punktu rozpadu
wynosi 2-3mm.

Detektor wierzchołka DELPHI (rozdz.2.1) ma bardzo dobrą zdolność rozdzielczą i jako
jedyny posiada trzy cylindryczne warstwy paskowych detektorów krzemowych. Ma to de-
cydujące znaczenie dla końcowej precyzji pomiarów. W DELPHI efektywna dokładność
wyznaczenia położenia punktu na torze wynosi 8 mikronów. Wynikająca stąd dokładność
położenia toru ekstrapolowanego do wierzchołka pierwotnego dochodzi do 20 mikronów,
a precyzja określenia położenia wierzchołka wtórnego, wzlóż kierunku lotu rozpadającej
się cząstki wynosi średnio 200 mikronów. Na oddzielenie wierzchołków wtórnych od pier-
wotnego ma również wpływ doskonała geometria wiązek w LEPie. Wymiary obszaru

"Jest to cza.st.kn o tych samych własnościach co pośredniczący hozou W (patrz rozdz. 1.1). Kuźnią się
one wyłącznie mas;).
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oddziaływania wiązek w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku ruchu wiązek wynoszą 150
mikronów w płaszczyźnie zakrzywienia wiązek i 15 mikronów w kierunku do niej pro-
stopadłym. Dla wyselekcjonowania hadronów b ważna jest identyfikacja hadronów, a w
szczególności, ze względu na rozpady kaskadowe, identyfikacja naładowanych mezonów K.
Z eksperymentów badających oddziaływania e+e~ w LEPie tylko DELPHI ma działając}',
sp'-cjalny system identyfikacji naładowanych hadronów, RICH (rozdz.2.3). Pewną pomo-
cą w identyfikacji cząstek jest pomiar jonizacji pozostawionej przez cząstki w komorach
projekcji czasowej. Zasadniczym elementem detektora używanym do selekcji rozpadów
hadronów b, w których wirtualny bozon W rozpada się na lepton i neutrino, są kalo-
rymetry elektromagnetyczne (patrz rozdz.2.2) oraz detektory mionowe pozwalające na
znalezienie leptonu znajdującego sie w jecie innych cząstek.

Większość danych dotyczących fizyki kwarku b pochodzi z eksperymentów ARGUS i
('LEO wykonanych przy pierścieniach akumulujących e+e~ pracujących przy energiach w
obszarze rezonansu T(4.S') (stan związany bb ) o masie 10.5S GeV oraz z eksperymentów
wykonywanych w obszarze masy Z° w LEPie.

W LEPie produkowane są wszystkie hadrony b w odróżnieniu od obszaru T(4,S'). gdzie
występują jedynie dwa najlżejsze mezon}': Z?" i J8* .

4.3 Wyniki
Omówimy wyniki pomiarów stosunków rozgałęzień Zu —> bb oraz I) —• c\V. W —> \i/.
iiiasy mezonu 13", czasów życia poszczególnych hadronów I) oraz średniego czasu życia
wszystkich występujących w rozpadzie Z° hadronów b, oscylacji neutralnych mezonów B
oraz wyniki dotyczące barionów, w skład których wchodzą, kwarki I).

4.3.1 Stosunki rozgałęzień

Stosunek rozgałęzienia, Br, dla danej cząstki mierzony w %, definiujemy jako iloraz liczby
rozpadów tej cząstki na dany stan końcowy i całkowitej liczby jej rozpadów.

Na przykładzie rozpadu Z° —> 1)1) pokażemy związek między stosunkiem rozgałęzie-
nia, Br(Z° —• bb ), a szerokościami cząstkowymi:

„ •- T(ZU -> bb ) /ir(Z" -> hadrony) * r(Z» -> bb )
( ^ > }> } ' ~ P(ZU -^wszystkie kanały) ~ F(Z° -» hadrony)

(U)
Liczba obserwowanych przypadków rozpadów hadronów b. N\,. produkowanych w re-

akcji: e+e~ —> Z° —» bb , i obserwowanych w kanale: hadron b —> X jest równa

Nb = N* Br{Z° -» bb ) * Br (hadron b -* X) * t(X) (12)

gdzie N jest całkowitą liczbą, przypadków e+e~ —» Z° , Br(Z° —* bb ) jest zdefiniowane
przez (11), Br(hadron b —» X) 9 jest stosunkiem rozgałęzienia dla rozpadu hadronu b w

'•'Zakładamy, że stosunki rozgałęzień ciężkich kwarków są wyznaczone przez stosunki rozgałęzień rza-
sl.ck, w sklail któryrli kwarki te wchodzą.
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kanale X, e(X) jest. eiektywnością selekcji kanału X. Efektywność jest na ogól wyznaczana
z rachunków Monte Carlo.

Sygnaturą rozpadu hadronu b może być wysokoenergetyczny lepton (elektron, inion
lub tan). Liczba przypadków w których hadron b rozpada sie na lepton dana jest przez:

N(b-> lepton) = N * Br{Z° ->• bb ) * BĄhadron b -> n pf.on) * e(kpton). (13)

Używając leptonu jako sygnatury obecności hadronu b wyznacza sie iloczyn
Br(Z° —* bb ) * Br(haclron b —̂  lepton). Eksperyment DELPHI jako pierwszy wyzna-
czył Br(Z° —> bb ) bezpośrednio, tzn. nie używając informacji o rozpadach hadronów
b na leptony. Wykorzystano cechy charakteryzujące przypadki z hadronami b, tzn. roz-
dzielenie wierzchołków rozpadów od punktu produkcji oraz dużą energie hadronów b.

Hadrony b sa produkowane w parach. Dlatego też dla dostatecznie dużej statystyki
w próbce przypadków w których potrafimy zidentyfikować cząstki pochodzące z rozpadu
jednego hadronu b możemy określić e(X) dla rozpadu drugiego.

Analiza przypadków w których obserwujemy jeden lub dwa wysokoenergetyczne lep-
tony pozwala na wyznaczenie Br(liadron b —> lepton), niezależnie od Br(Z° —+ bb ).

Zamiast Br(Zu —> bb ) podaje sie rzeczywiście mierzony stosunek
Br(Zu —» bb )/Br(Z° —*• hadrony) zapisywany zazwyczaj jako stosunek szerokości
połówkowych 1\ Wielkość ta, na skutek znoszenia sie szeregu źródeł niepewności, jest
obarczona, mniejszym błędem systematycznym, tak doświadczalnym, jak i teoretycznym.

Aktualne wyniki DELPHI są następujące:

Br(b -» clV, 1K ^ lv) = ( 9.7 ± 0.4 ± 0.7)%

4.3.2 P o m i a r m a s y m e z o n u £?"

W danych zebranych w roku 1991, zarejestrowano sygnał, pochodzący od nieobserwowa-
nego wcześniej mezonu B" (zawierającego kwarki b i 5). w kanale rozpadu B" —> D^l"1";/.
l^oprzez korelacje leptonu i mezonu Ds o przeciwnych znakach. Na podstawie danych
zebranych w 1.992 roku, trzy eksperymenty pracujące przy LEPie, wykonały poprzez cal-
..uwitą, rekonstrukcję rozpadów B", pierwszy, bezpośredni, dokładny, pomiar inasv mezonu

Wartość masy B" wynosi :

5372
5353
5372

±
±
±

5
12
70

±
±

)MeV

3).\/fV
1)M(V

ALEPH
DELPHI

OPAL

Mimo, jak na razie, bardzo ograniczonej liczby przypadków, OPAL obserwuje poje-
dynczy przypadek B" —» (J/t/') <f> (i-ys. 12), DELPHI kilka przypadków w różnych kanal?ch
rozpadu, średnia wartość masy mezonu B^dla. wszystkich detektorów LEPu jest wyzna-
czona bardzo dobrze: M B ? = (5370 ±5)MeV oraz MBo - MBo = (1)1 ±6)MeV.

20



4.3.3 Pomiar czasów życia hadronów b

Oczekiwane czasy życia hadronów b są rzędu 1 ps (1 ps=10~12sekiindy), co przy pręd-
kościacli hadronów b produkowanych w LEPie odpowiada zasięgowi rzędu 2 mm. Szereg
dyskutowany cli wcześniej czynników ( rozdz.2.1 oraz rozdz.4.2) umożliwia pomiar tak
krótkich czasów przez precyzyjny pomiar bardzo niewielkich odległości w detektorach,
których wymiary są rzędu 10 m.

Pomiaru czasów życia dokonuje się poprzez badanie rozkładu parametru zderzenia.
Parametr zderzenia, w eksperymencie DELPHI, jest zdefiniowany w płaszczyźnie pro-
stopadłej do kierunku ruchu wiązek e+e~ (patrz rys. 13). Inną metodą pomiaru czasu
życia jest odtworzenie rozkładu czasu własnego poprzez rekonstrukcję wierzchołka roz-
padu. Wierzchołek rozpadu może być wyznaczony przez wszystkie cząstki pochodzące z
rozpadu liadronu b lub tylko niektóre z nich.

Rozkład parametru zderzenia pozwala na wyznaczenie średniego czasu życia przez
porównanie rozkładu doświadczalnego z rozkładem otrzymanym przez symulację Monte
(.'ario, w której parametrem jest wyznaczany czas życia. Kozklad parametru zderzenia dla
przypadków, w których nie ma cząstek o krótkich czasach życia, powinien być synu*) ryczuy
wokół zera o szerokości danej przez przestrzenne! zdolność rozdzielczą detektora. Na rys. I I
pokazano doświaclczalny rozkład parametru zderzenia dla przypadków z mioiiem o pędzie
powyżej 3 GeV/c. Za część rozkładu po stronie ujemnych wartości parametru zderzenia
odpowiada detektor, po stronie dodatnich wartości parametru zderzenia obserwowane jest
poszerzenie rozkładu związane z obecnością hadronów b.

Rekonstrukcja wierzchołka rozpadu służy do pomiaru czasów życia poszczególnych
hadronów b. Hadrony b można odróżnić na podstawie charakterystycznych korelacji
przestrzennych leptonu z mezonami D lub leptonu z barionami. Statystyki całkowicie
zrekonstruowanych hadronów b są, jak na razie, bardzo ubogie.

Rekonstrukcja wierzchołków wtórnych połączona z oceną ładunku poprzez sumę ła-
dunków cząstek wtórnych, pozwala na odróżnienie neutralnych i naładowanych hadroiiów
b i na określenie czasów życia najczęściej występujący cli mezonów B]j i B±.

Badania te można podsumować podając wyniki pomiarów cza.su życia hadronów b w
DELPHI:

< rb > = (1.39 ± 0.03 ± 0.05 )/w
TB± = (1.56 ± 0.20 ± 0.14)/w
/rso = 1.01 i {$ ± 0.14
TBO = (1.0 ± 0.3)/;*
^A; = (1-04 t S;« ± 0.09)/,.

4.3.4 Bariony b

Własności barionów zawierających kwarki b są słabo znane, ponieważ liczba obserwowa-
nych przypadków ich rozpadu jest znikoma.

Średni czas życia barionów b został zmierzony przy wykorzystaniu przestrzennej ko-
relacji leptonu z bnrionem o liczbie bnrionowej przeciwnego znaku niż ładunek leptonn



Najłatwiejszym dla obserwacji rozpadu barionu b jest. kanał w którym lepton jest skore-
lowany z hiperonem Au - najlżejszym barionem zawierającym kwark s. Kwark s obecny
w A° pochodzi na ogół z kaskadowego rozpadu b —* c —> .•?. Hiperon A° może pochodzić
z rozpadów różnych barionów b, w tym z najlżejszego. A", o składzie kwarkowyni lwu.
Hij>eron Au jest łatwy do identyfikacji poprzez rozpad na proton i pion. Zasięg A° po-
chodzącego z rozpadu A£ —> A* —+ A° wynosi w detektorze od kilku do kilkudziesięciu
centymetrów. Stosunek rozgałęzienia A* -+ Au jest duży i wynosi ok. 50 %.

Korelacja przestrzenna barionów A + z ujemnymi łeptonami jest równie/ lobrym zna-
kiem ol)ecności barionu A". Rekonstrukcja najlżejszego z barionów zawierających kwark
c, A+, jest trudna ze względu na bardzo male stosunki rozgałęzień w poszczególnych ka-
nałach, z których największy wynosi 4%. Dla rekonstrukcji A + wykorzystuje się kanał
rozpadu na trzy cząstki naładowane, A* —• proton + mtzon A + int :on pi.

W porównaniu z innymi eksperymentami DELPHI ma dodatkowy atut: możliwość
identyfikacji protonów w RICHu. Niepewność pomiaru czasu życia barionów I) wybranych
na podstawie identyfikacji protonów jest taka sama jak wybranych przez rekonstrukcję
hiperonów A°, ale użyta statystyka jest o rząd wielkości mniejsza.

Jako ostatnią analizę dotyczącą barionów b chcielibyśmy opisać wyodrębnienie sygnału
świadczącego o produkcji barionu zawierającego jednocześnie kwarki b i s. Sygnaturą jest
przestrzenna korelacja ujemnego leptonu i barionu E~ (o składzie dss). Zaobserwowanie
sygnału jest możliwe dzięki specjalnej procedurze identyfikacji wykorzystującej ślad E~ w
detektorze wierzchołka. Wykorzystywana jest obecność trzech warstw płytek krzemowych
co istotnie zmniejsza tło kombinatoryczne.

Schemat rekonstrukcji E~ przedstawia rys. 15 a. Rozkład masy ATT dla sygnału i tla
pokazuje rys. 15 b. Sygnał E~ jest dobrze widoczny. Dane pokazane na rys. 15 c pokazują,
że sygnał E~ (E ) jest widoczny w przypadkach z leptonem o znaku ujemnym (dodatnim)
i nie jest obserwowany przypadkach z leptonem o znaku dodatnim (ujemnym).

4.3.5 Mieszanie 5S
U <-> B°a

Bardzo interesujący z teoretycznego punktu widzenia jest pomiar częstości oscylacji
B^ <-+ 13". Pomiar ten należy do najtrudniejszych ze względu na niezwykle krótki okres
tej oscylacji. Teoretyczne oszacowania wskazują, że jest on co najmniej kilka razy krótszy
od czasu życia B".

Przed eksperymentatorami planującymi pomiar oscylacji stoją dwa zasadnicze wy-
zwania: uzyskanie jak najlepszej energetycznej i przestrzennej zdolności rozdzielczej i
maksymalnej efektywności selekcji. W oczekiwaniu na statystykę rzędu kilku milionów
Zu prowadzone są prace nad optymalizacją tych wielkości.

Dokładność rekonstrukcji zasięgu B" wynosi 10%. Praktycznie nie można jej popra-
wić bez zmniejszenia średnicy wewnętrznego cylindra detektor* wierzchołka, ponieważ
decydujące znaczenie dla dokładności wyznaczenia zasięgu ma odległość, w jakiej dokonu-
jemy pomiaru pierwszego punktu na torze. Zmniejszenie średnicy wewnętrznej detektora
wierzchołka jest. niemożliwe bez zmniejszenia średnicy rury próżniowej. Badania nad kon-
sekwencjami takiej operacji są intensywnie prowadzone przez członków DKLPIII razem z
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przedstawicielami pozostałych eksperymentów i ekspertów LEPu.
Tym niemniej obecnie uzyskiwana dokładność jest na tyle dobra, że dokładność po-

miaru energii D^ staje się parametrem o decydującym znaczeniu. Przy okazji pomiarów
czasów życia zosiala opracowana metoda określania energii niecałkowicie zrekonstruowa-
nych mezonów B z dokładnością 12%.

Dokładność pomiaru energii całkowicie rekonstruowanych mezonów B jest o rząd wiel-
kości lepsza, ale wtedy maleje efektywność metody. Przy pomiarach oscylacji konieczne
je.st określenie, z jakim stanem początkowym mieliśmy do czynienia. Zazwyczaj używa
się znaku leptonu o dużej energii powstałego z rozpadu drugiego z wytworzonych przez
rozpad Zu hadronów b. Największa efektywność jest tylko rzędu 10%. Tutaj docho-
dzimy do kolejnego atutu DELPHI. Wyjątkowa zdolność identyfikacji hadronów zwiększa
efektywność selekcji.

W przypadku dobrej identyfikacji naładowanych kaonów można dodatkowo wzbogacić
próbkę nawet o 30%. Do oznaczania stanu początkowego, ze względu na zachowanie dziw-
ności w oddziaływaniach silnych, można użyć szybkich kaonów obecnych w tym samym
jecie co Z?s

u.

5 Poszukiwanie nowych cząstek

Uruchomienie nowego akceleratora o parametrach lepszycli od istniejących pozwala ocze-
kiwać, że przy jego pomocy jesteśmy w stanie wytworzyć i zarejestrować cząstki dotych-
czas nieobserwowane. Rozliczne teorie wskazują na możliwość występowania w przyrodzie
wielu nowych cząstek. Postulowane twory są albo naturalnym rozszerzeniem zbioru czą-
stek już znanych albo cząstkami zupełnie nowego rodzaju. Do pierwszej klasy zaliczają
sie kolejne, zapewne jeszcze cieżr.,e lepiony naładowane, kwarki, ciężkie neutrina oraz
wzbudzone stany zn.nycli leptonów i kwarków. Przykładem cząstek nowego typu. za-
sadniczo różnych od dotychczas obserwowanych, są cząstki "supersymetryczne" czy też
"leptokwarki".

.Jednakże spośród wszystkich cząstek, których istnienie postuluje współczesna fizyka
najbardziej poszukiwaną jest tzw. bozon Higgsa. Odgrywa on niezmiernie ważną rolę w
zrozumieniu własności elementarnych ziaren materii - kwarków i leptonów. Jak wiemy,
cząstki te posiadają masy znacznie różniące sie między sobą. Np. najcięższy z zaobser-
wowanych kwarków, kwark b. posiada masę 10 tysięcy razy większą od masy elektronu.
Bozony pośredniczące słabych oddziaływań. W* i Zu są obdarzone masą 80-!)0 (ie\ /<"•'.
a "bozon pośredniczący" oddziaływań elektromagnetycznych, foton, jest bezmasowy. Co
powoduje, że masy cząstek są tak bardzo różne? Aby to wyjaśnić wysunięto hipotezo,
że przestrzeń jest wypełniona polem, tzw. polem Higgsa, z którym oddziały wuja cząstki
obdarzone masą. Im silniejsze jest to oddziaływanie tym większą masę posiada oddziały-
wująca cząstka. Jest to jednak typowe tłumaczenie "nieznanego przez nieznane". Zamia.st
dowolnych z nikąd nie wynikających wielkości mas cząstek wprowadza się nie wynikające z
głębszych zasad stale ich oddziaływania z postulowanym polem. Postulat ten więc nic nie
wyjaśnia chyba, że.... pole Higgsa naprawdę istnieje. Aby to udowodnić należy wylcazać.
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że istnieją kwanty tego pola, nazwane "bozonami Higgsa" - U 0 . Odkrycie takiego bo-
zouu oznaczałoby olbrzymi postęp w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie dlaczego cząstki
posiadają masę i co powoduje, że masy cząstek przyjmują różne wartości.

Jednym z obiecujących źródeł, które może emitować kwanty pola Higg.sa, są rozpady
bozouów Z° , o ile tylko masa kwantu na to pozwala. Bozon Zu . który posiada bardzo
dużą masę, musi silnie oddziaływać z tym polem. Rozpadając się powinien więc chętnie
emitować kwanty tego pola. Może zatem zachodzić rozpad

Z° -» Z°* + H° .

w którym powstaje kwant pola Higgsa, H° oraz wirtualna cząstka Z° . Cząstka (a mo-
że być obserwowana jako para fermion-antyfermion. Towarzysząc}' jej kwant IIU rozpada
się również w ten sam sposób, z tym, że silnie preferowany jest jego rozpad na parę
najcięższych z możliwych fennionów czyli na kwark i antykwark I). Wirtualna cząstka
Zu może rozpadać sie na dowolne pary fermion-antyfermion, gdzie fermionami tymi mo-
gą być leptony lub kwarki. Kwarki jednak nie są obserwowane jako oddzielne cząstki, lecz
jako strumienie powstających z nich hadronów - tzw. jęty. Z tego powodu łatwiejsze do
poszukiwań kwantów pola Higgsa są rozpady Z° na parę e+e~ . fi+fi~ , T+T~ a nawet
iń> . Należy więc poszukiwać takich zderzeń, w wyniku których powstaje para lepton-

autyleptoii o nieustalonej masie gdyż powstaje ona z rozpadu cząstki wirtualnej Zu oraz
para kwark-antykwark b, której masa jest równa masie H° .

Model standardowy pozwala przewidzieć wielkość przekroju czynnego na produkcję bo-
ZOIIII Hu oraz prawdopodobieństwo jego rozpadu na daną parę fermionową. Wiemy więc.
ile takich zdarzeń powinniśmy obserwować wśród zderzeń zarejestrowanych w detekto-
rze. [)(- uwzględnieniu jego efektywności. Liczba oczekiwanych zdarzeń z zarejestrowanym
bozonem H° zależy od jego masy i jest pokazana dla detektora DELPHI i danych zareje-
strowanych w 1990 r. zawierających 119 tys. Z° rozpadających się na hadrony (rys. 16.
[DELPHI 27]). Z rys. 16 wynika., że liczba oczekiwanych bozonów H° przewyższa tlo dla
mas poniżej 38 CeV/c2. Ponieważ nie zaobserwowano żadnej nadwyżki zderzeń, które
można by uważać za reakcję produkcji H° należy uznać, że bozon ten. o ile istnieje, po-
siada masę większą od tej wartości.

Rozważane dotychczas pole Higgsa z jednym tylko rodzajem elektrycznie obojętnych
kwantów tego pola, II" jest najprostszą realizacją hipotezy o nadawaniu mas cząstkom
poprzez oddziaływanie ich z wypełniającym przestrzeń polem. Nie wykluczone, że rzeczy-
wistość jiest bardziej złożona. Teoria znana jako Minimalny Supersymetryczny Standar-
dowy Model (MSSM) wprowadza pięć różnych kwantów pola Higgsa: H + . H~ . h° . 1IU .
Au . Produkcja neutralnych cząstek Higgsa. może zachodzić najłatwiej przez następujące
dwie reakcje:

e+e- -+ h° Zo > lub e+e~ -» h° Au .

Obydwa kwanty h° i A° rozpadają się przede wszystkim na najcięższe fermiony: T+T~ .
cc , bb , jednakże względne prawdopodobieństwa rozpadu zależą od parametru laiu^ wy-

stępującego w teorii MSSM. Negatywny wynik poszukiwania standardowej cząstki Higgsa.
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Mu wyklucza również istnienie kwantów hu i Au o masach poniżej 3<S C!eY/c2. gdy wartość
tan/y jest bliska jedności. Dla wartości tan/i znacznie większych dominującym rozpadem
kwantów h° i Au jest rozpad na T+T~ . Poszukiwania takich rozpadów, również zakoń-
czonych wynikiem negatywnym, wykluczyły istnienie tych kwantów z masami poniżej
34GeV/c2. Wartości parametru tan/;? poniżej 0.4 faworyzowałyby rozpady poszukiwanych
cząstek na pare ciężkich kwarków. Prowadziłoby do zaobserwowania zderzeń, w których
powstają cztery jęty ponieważ każda z cząstek h° i A° rozpadając się na ciężki kwark i
an ty kwark byłoby rejestrowane jako dwa jęty. I w tym wypadku poszukiwania przyniosły
rezultat negatywny. Jeżeli cząstki te istnieją, a wartość tai\/i jest niewielka to ich masa
musi przewyższać 32 GeV/c2. Ograniczenia otrzymane na wielkość masy cząstki li" . ni| u
w zależności od wartości parametru lnu ii są pokazane na rys. 17 [DELPHI 27].

Negatywne wyniki dotychczasowych poszukiwań bozonu(ów) Higgsa nie oznaczają, że
hipoteza o istnieniu pola nadającego masy cząstkom jest nieprawdziwa. Doświadczalne
zweryfikowanie jej pozostaje jednym z najistotniejszych problemów fizyki rzą.slek. Nie-
stety okazuje się, że kwanty poszukiwanego pola, o ile ono istnieje, posiadają masę większą
niż 30 — 10 GeV/c2 i na razie są niedostępne dla obserwacji.

6 Podsumowanie

Dotychczasowe wyniki osiągnięte w badaniach prowadzonych w LEPie pozwalają, na stwier-
dzenie, że przewidywania modelu standardowego zostały potwierdzone z bardzo dużą pre-
cyzją. Wyniki nie pozostawiają miejsca na "nową fizykę"-tzn. nie stwierdzono odstępstw
od przewidywań modelu standardowego.

Zmierzono liczbę rodzajów neutrin. Wynosi ona trzy.
Nie znaleziono dawno już oczekiwanego kwarku t. Analiza danych prowadzona w

oparciu o model standardowy, pozwala na podanie z dobrą dokładnością wartoścj jego
masy. Nowe doświadczenia (Tevatron, LHC, SSC ) zweryfikują te przewidywania.

Nie znaleziono dawno już oczekiwanego bozonu Higgs'a, nie ma jednak ostatecznego
dowodu, że jest to jedyny mechanizm nadawania mas cząstkom.

Zarówno akcelerator LEP jak i pracujące przy nim detektory osiągnęły dużą stabilność
pracy i doskonalą kontrolę błędów systematycznych.



7 Podziękowania

Wyrażamy gorące podziękowanie pracownikom technicznym naszych Instytutów:
A.Adainskiemu, W.Apostolskiemu, T.Balcerzakowi. K.Brzozowskiemu.
M.Dąbrowskiej, M.Despetowi, A.Florkowi, B.Florkowi. T.Gdańskiemu.
K.Jaworskiemu, K.Kasperowiczowej, T.Marszalowi, A.Palecie. M.Pazdanowskiej.
Z.Rosiowi, M.Sobocińskiej, Z.Stopie, A.Strączkowi, M.Stre'<owi,
T.Szczepankowskiemu, J.Węgrzynowi i E.Wiśniewskiej.

Ich gk'bokie zaangażowanie miało zasadnicze znaczenie dla roli jaką odegrały polskie
zespoły przy konstrukcji detektora DELPHI.

Zespoły DELPHI-Polska z Krakowa i Warszawy pragną podziękować
Komitetowi Badań Naukowych za sfinansowanie znacznej części omówionych prac w ra-
mach grant ów nr 2 09G3 91 01 i 2 0252 91 01.
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Rys.2 Świetlność LEPu całkowana po czasie zbierania danych w 1990, 1991 i 1992

roku.



Rys. 3 Detektor DELPHI, część centralna i odsunięta jedna z dwóch pokryw.

l=detektor wierzchołka oddziaływania, 2=detektor wewnętrzny, 3=komora

projekcji czasowej, 4=liczniki Czerenkowa, 5=detektor zewnętrzny, 6=kalo-

rymetr elektromagnetyczny HPC, 7=solenoid nadprzewodzący, 8=liczniki

scyntylacyjne czasu przelotu, 9=kalorynif:lr hadronowy, 10=komory mionowe

MUB, ll=komora FCA, 12=licznik do pomiaru świetlności, 13=liczniki

Czerenkowa, 14=komora FCB, 15=kalorymetr elektromagnetyczny, 16=ko-

mory mionowe MUF, 17=liczniki scyntylacyjne



Rys. 4 Rozpad cząstki zawierającej kwark b zrekonstruowany w krzemowym de-

tektorze wierzchołka, A-wierzchołek pierwotny, B-wierzchołek wtórny



Rys. 5 Moduł kałorymetru elektromagnetycznego HPC.

Komora odczytu

Warstwy
ołowiu

(konwerter
formujący

pole)
Gar.

(kanał dryfu)
Scyntylatory

Rys. 6 Licznik Czerenkowa części centralnej detektora DELPHI. Pokazano tory

cząstek i bieg stowarzyszonego z nimi promieniowania Czerenkowa.



POPRAWKI NA
AKCEPTACJE,
ZDOLNOŚĆ ROZ-
DZIELCZĄ,

SYMULACJA

DETEKTORA

DAHE

POPRAWIONE

DOPASOWANIE

FIZYCZNE
PRZEKROJE

CZYNNE

WIELKOŚCI FIZYCZNE

MASA I SZEROKOŚĆ Z° ,
SZEROKOŚCI CZĄSTKOWE,
ASYMETRIE,
STOSUNKI ROZGAŁĘZIEŃ,

CZASY ŻYCIA,

POPRAWKI

RADIACYJNE

PRZEKROJE
CZYNNE
BORNA

Rys. 7 Ogólny schemat analizy.
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Rys. 10 Porównanie wyników pomiaru szerokości bozonu Z° otrzymanych w czterech

eksperymentach prowadzonych przy LEPie. Zakreskowany pas pokazuje

zależność Fyu od masy kwarku t dla masy bozonu Higgsa w przedziale od

60 do 1000 GcV.
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Rys. 11 Schemat kaskadowego rozpadu kwarku b.

Rys. 12 Schemat rozpadu mezonu B"
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Rys. 13 Definicja parametru zderzenia w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku

ruchu wiązek.
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Rys. 14 Obserwowany w detektorze DELPHI rozkład parametru zderzenia dla przy-

padków z energetycznym mionem. Dane pokazane są jako punkty, przewidy-

wania Monte Carlo-jako ciągła krzywa.
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Rys. 15 a) Schemat rekonstrukcji E~. b) Rozkład masy Ax dla sygnału i tla. c)

Sygnał H~ skorelowany przestrzennie z leptonami o tym samym znaku oraz

skorelowany przestrzennie z leptonami o przeciwnym znaku.
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m

n u ' wykluczone przez eksperyment. Kontur (A) uzyskano z poszukiwań

standardowej cząstki Higgsa, II 0 ; kontur (B) z poszukiwań rozpadów hIJ lub

A" na T + T~ , a kontur (C) z poszukiwań rozpadów h° lub A° na 4 jęty.
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