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Náboj b-jetu verzus kinematika b-jetu 
 

Abstrakt: Jedným z dôležitých cieľov experimentu ATLAS je výskum vlastností top-
kvarku, ktoré predstavujú citlivú oblasť pre hľadanie fyziky za Štandardným modelom. Pre 
určenie náboja top-kvarku je veľmi dôležitou úlohou určenie náboja b-jetu. Práca sa 
zaoberá štúdiom náboja b-jetu v závislosti od jeho kinematických parametrov a ich 
vplyvom na parametre procedúry váhovania náboja b-jetu. Je vyšetrená optimálna hodnota 
váhovacieho koeficientu κ pri menšej a väčšej hodnote priestorového uhla okolo osi b-jetu, 
do ktorého musí byť zahrnutý trek b-jetu, aby bol zarátaný do celkového náboja b-jetu. V 
druhej časti práce sa skúma závislosť náboja b-jetu od maximálneho počtu trekov, ktoré sa 
z jedného b-jetu započítavajú do jeho náboja a tento počet je optimalizovaný. 
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Úvod 

 

Na jeseň tohto roku (2009) je očakávané opätovné uvedenie urýchľovača LHC (Large 

Hadron Collider) v CERNe do prevádzky. LHC je kruhový urýchľovač s obvodom 27 km, 

ktorý bude urýchľovať protibežné zväzky protónov na energiu najprv na 5 TeV a neskôr na 

finálnych 7 TeV (teda na rýchlosť 99.999% rýchlosti svetla). Postavený je na Švajčiarsko-

Francúzskej hranici, 50 až 175 m pod zemou. Urýchľovač pozostáva z asi 1200 magnetov 

rôznych veľkostí a s rôznymi účelmi využitia, ktoré vytvárajú magnetické pole s 

magnetickou indukciou 8,4  T [1].  

Protóny budú urýchľované v tzv. bunchoch, ktoré budú pozostávať z 1.15x1011 protónov. 

Na jeden protónový zväzok bude pripadať 2808 bunchov.  Urýchľovanie protónov sa bude 

uskutočňovať v niekoľkých fázach. V prvej fáze budú urýchlené lineárnym urýchľovačom 

na rýchlosť približne 0.3c. V ďalšej fáze ich protón synchotrónový urýchľovač urýchli na 

rýchlosť približne 0.87c. Odtiaľ bude protónový lúč odklonený do urýchľovača SPS, 

z ktorého bude v poslednej fáze odklonený do samotného LHC. V konečnej fáze dosiahnu 

protóny rýchlosť asi 0.99999c. 

Na urýchľovači LHC budú pracovať 4 experimenty: ALICE, ATLAS, LHC-B a CMS. 

Naša fakulta (FMFI UK Bratislava) sa zúčastňuje  experimentov ATLAS a ALICE. 

Predkladaná práca sa týka experimentu ATLAS, ktorý je najzaujímavejší z hľadiska fyziky 

top kvarku. Vďaka vysokej svietivosti (luminozita) protónového zväzku (L = 1033cm-2s-1) 

urýchľovača LHC, bude detektor ATLAS schopný registrovať ročne až 8 miliónov 

eventov, pri ktorých vzniká top kvark. 
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Experiment ATLAS 

 

Experiment ATLAS je jedným z dvoch mnohoúčelových časticových experimentov 

(druhým je CMS), ktorý bude zameraný hlavne na hlboko - nepružné protón - protónové 

(pp) zrážky pri energii 14 TeV v sústave hmotného stredu (CMS). Experiment je navrhnutý 

tak, aby ním mohli byť pozorované javy vyvolané veľmi ťažkými časticami, ktoré nebolo 

možné pozorovať na doterajších urýchľovačoch, ktoré dosahovali nižšiu energiu. Asi 

najdôležitejším cieľom experimentu ATLAS je objavenie doteraz chýbajúcej častice 

Štandardného modelu – Higgsovho bozónu. Ďalšími veľmi dôležitými cieľmi experimentu 

ATLAS je výskum vlastností top-kvarku, b-kvarku, hlavne efektov narušenia CP symetrie 

v procesoch s b-kvarkami (skúmanie príčin asymetrie medzi hmotou a antihmotou), 

a hľadanie prejavov  tzv. novej fyziky, teda nových častíc, možnej štruktúry kvarkov 

a pod. 

 
Obrázok 1: Detektor ATLAS 

 
 

Výška detektora ATLAS je okolo 25 m a dĺžka zhruba 45 m. Hmotnosť detektora sa 

odhaduje na 7000 ton a pri plnej funkčnosti bude produkovať 1015 bytov dát za rok. Pri 
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projekte, ktorý by mal trvať okolo 10 rokov, to bude najväčšie množstvo dát, aké kedy 

jeden detektor vyprodukoval [2]. Vďaka vysokej svietivosti protónového zväzku 

(L = 1033cm-2s-1) urýchľovača LHC, bude detektor ATLAS schopný registrovať ročne až 8 

miliónov eventov, pri ktorých vzniká top kvark (v druhej fáze bude svietivosť zvýšená na 

L = 1034cm-2s-1). 

Detektor ATLAS pozostáva zo štyroch hlavných komponentov:  

• vnútorný treker (inner treker), ktorého rozlíšenie je     

%1,0)(%05,0/ ⊕×≈ GeVpp TTσ  pre oblasť rapidít 5.2<η ; 

• kalorimetrický systém pozostávajúci zo súboru elektromagnetických a hadrónových 

kalorimetrov (rozlíšenie elektromagnetického  kalorimetra %1)(/%10/ ⊕≈ GeVEEσ , 

5.2<η , rozlíšenie hadrónového kalorimetra %3)(/%50/ ⊕≈ GeVEEσ , 9,4<η ); 

• miónový spektrometer (rozlíšenie %72/ −≈Tpσ , 7,2<η ); 

• systém magnetov. 

Celý detektor aj s jeho komponentmi zachytáva obrázok 1. Úlohou vnútorného trekera 

(žltá farba) je rekonštrukcia dráh (trekov) nabitých častíc  a meranie ich hybností. 

Rozlíšenie trekera umožní rekonštruovať tzv. sekundárne vertexy, teda miesta rozpadu 

krátko žijúcich častíc obsahujúcich hlavne b- a c-kvarky. Pomocou kalorimetra (zelená 

a červená farba) sa merajú energie produkovaných častíc: fotóny, elektróny a pozitróny 

(ECal) a hadróny (HCal). Miónový spektrometer (modrá) identifikuje a meria mióny 

a systém magnetov (šedá) má za úlohu ohýbať dráhy elektricky nabitých častíc, aby sa 

pomocou tohto ohybu dali zmerať hybnosti týchto častíc. 
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Top-kvark a jeho náboj 
 

 
Top-kvark patrí do tretej generácie fundamentálnych fermiónov a je posledný z doposiaľ 

nájdených kvarkov. Objavený bol na dvoch experimentoch CDF [3] a D0 [4] na protón-

antiprotónovom urýchľovači Tevatron vo Fermilabe. Z vykonaných analýz však nie je 

možné vylúčiť, že pozorovanou časticou nebol top-kvark, ktorému podľa Štandardného 

modelu prislúcha náboj 2/3, ale takzvaný exotický kvark s nábojom -4/3 [5,6]. Z 

experimentov D0 [7] a CDF [8] síce vychádza preferencia pre Štandardný model, avšak 

experiment ATLAS môže ísť v analýze oveľa ďalej a určiť priamo náboj top-kvarku, teda 

fotón - top-kvarkovú väzbovú konštantu.  

Top kvark je produkovaný hlavne prostredníctvom silných interakcií v tzv. kvark-

antikvarkovej anihilácii a gluónovej fúzii (obrázok 2). V tomto prípade sa jedná o 

produkciu kvarkových párov top – antitop. 

 

 

Obrázok 2: Diagramy ukazujúce produkciu tt párov, prvé tri z nich popisujú produkciu tt párov gluónovou 

fúziou a posledný diagram popisuje  top-kvarkovú produkciu kvarkovou anihiláciou (šípka smerujúca sprava 

doľava zodpovedá antičastici). 

 

V súvislosti s obr. 2 si treba uvedomiť, že v hlboko-nepružných procesoch,  t.j. v 

procesoch s produkciou častíc s veľkým priečnymi hybnosťami, si možno zrážajúce sa 

protóny predstaviť ako systémy voľných partónov, t.j. kvarkov a gluónov. Pri hlboko-

nepružnej interakcii, napr. pri produkcii tt - páru,  každý z interagujúcich protónov 
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poskytne do interakcie 1 partón (kvark alebo gluón), ktoré potom interagujú ako ukazujú 

diagramy na obr. 2. 

V experimentoch na Tevatrone je produkcia prostredníctvom kvark-antikvarkovej 

anihilácie dominantná a zhruba 85% top-kvarkov je produkovaných v tomto kanáli pri 

energii zrážky 1,96 GeV [9]. Naproti tomu v experimentoch na LHC dominantnou bude 

produkcia tt - párov prostredníctvom gluónovej fúzie, ktorá bude predstavovať až 90% 

produkcie, zatiaľ čo na kvark-antikvarkovú anihiláciu bude pripadať len asi 10% tt -

produkcie. 

Top-kvark má extrémne krátku dobu života (τ=4×10-25s), čo má za následok, že všetky 

vlastnosti top-kvarku dedia produkty rozpadu, čo sú skoro výlučne W bozón a b-kvark, 

ktorý tvorí spŕšku hadrónov (b-jet).  Jednou zo zatiaľ neurčených vlastnosti top-kvarku je 

jeho elektrický náboj. Pre určenie náboja top kvarku je nevyhnutné poznať náboj obidvoch 

produktov jeho rozpadu. Keďže náboj W bozónu je ľahké určiť, tak kľúčovým pre určenie 

náboja top kvarku je určenie náboja b-jetu. 

 
 

 
 
 

Štúdium náboja b-jetu v závislosti od jeho kinematických parametrov 

 

Na určovanie náboja b-jetu som používal nasledujúcu váhovaciu procedúru, v ktorej sa 

náboj b-jetu počíta ako súčet nábojov jednotlivých jeho trekov, ktoré sa do súčtu berú 

s rozličnými váhami [10, 11]: 

∑
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kde qi a pi sú náboj a hybnosť i-tej častice, j je vektor osi b-jetu a κ je exponent, ktorého 

hodnota sa získava maximalizáciou rozdielu medzi nábojom b-jetu iniciovaného b-

kvarkom a b-jetu iniciovaného anti-b -kvarkom. 

Na počítanie náboja som používal vzorku nasimulovaných dát pre pp-zrážky pri energii 10 

TeV s produkciou top-kvarkových párov. Vzorka obsahuje tzv. leptón + jetový (jeden z W 

bozonov sa rozpadá leptónovo a druhý hadrónovo) a dileptónový kanál (oba W bozóny sa 

rozpadajú leptónovo).  Analyzujú sa b-jety vzniknuté pri rozpade top kvarku. Na obrázku 3 
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je znázornené rozdelenie b-jetov používaných na analýzu náboja b-jetu podľa ich priečnej 

hybnosti pT. 

 

 
Obrázok 3: rozdelenie b-jetov podľa ich priečnej hybnosti 

 
 
Na vzorke týchto dát som počítal náboje b-jetov pre rôzne hodnoty parametra κ, pre rôzne 

hodnoty priestorového uhla, z ktorého započítavame treky do výsledného náboja b-jetu, 

ako aj pre rôzne maximálne počty započítavaných trekov, ako je vysvetlené ďalej. 

 
 
 
 

 Náboj b-jetu verzus koeficient κκκκ pri rôznych hodnotách jetového kónusu  
 

V tejto časti práce vyšetrujem závislosť náboja b-jetu od parametra váhovacieho 

koeficientu κ pri dvoch rôznych hodnotách premennej R (kónus určujúci jet). Táto 

premenná vyjadruje hodnotu priestorového uhla okolo osi b-jetu, do ktorého musí byť 

zahrnutý trek b-jetu, aby bol zarátaný do celkového náboja b-jetu. Zmyslom tejto 

premennej je vyradiť z procedúry určovania náboja b-jetu tie treky, ktoré sú príliš 

odchýlené od osi b-jetu, pretože čím je trek viac vychýlený od osi daného b-jetu, tým je 
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väčšia pravdepodobnosť, že nepochádza z b-kvarku, z ktorého pochádza b-jet ktorého 

náboj určujeme, resp. pochádza z gluónu vyžiareného z b-kvarku, ktorý taktiež nenesie 

informáciu o náboji b-kvarku. 

Každý analyzovaný b-jet asociujeme s leptónom, spolu s ktorým vznikol z jedného kvarku. 

Podľa SM by leptónu l+ mal zodpovedať b-jet iniciovaný b-kvarkom, zatiaľ čo negatívne 

nabitému leptónu l-  by mal zodpovedať b-jet iniciovaný anti-b-kvarkom. Preto môžeme 

vytvoriť zvlášť závislosti náboja od pT, pre b-jety asociované s leptónom s kladným 

nábojom a zvlášť pre b-jety asociované s leptónom so záporným nábojom. Ak vynásobíme 

náboj každého b-jetu znamienkom náboja leptónu, ktorý je s ním asociovaný, tak 

dostaneme takzvaný kombinovaný náboj. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty náboja b-jetu počítané pre hodnotu R= 0,25 

a pre rôzne hodnoty κ. Uvedená je závislosť náboja asociovaného so záporným leptónom 

od parametra κ s jeho chybou. Nasleduje náboj b-jetu asociovaný s kladným leptónom s 

jeho chybou. Ďalej je uvedený kombinovaný náboj s jeho chybou, jeho relatívna chyba a 

nakoniec je uvedená asymetria s chybou. Asymetria je počítaná podľa vzťahu: 

A = |Qbjet(l
-) – Qbjet(l

+)|/Qbjet
comb. 

Do úvahy sa berú dileptónové aj leptón + jetové eventy. 

 
Kappa Qbjet(l-) Qbjet(l+) Qbjet

comb
 σ

comb
[%] assymetry 

0,3 0,0709 ± 0,0043 -0,0611 ± 0,0043 0,0659 ± 0,0030 4,552 0,149 ± 0,093 

0,4 0,0737 ± 0,0044 -0,0642 ± 0,0044 0,0689 ± 0,0031 4,499 0,138 ± 0,091 

0,5 0,0785 ± 0,0046 -0,0674 ± 0,0046 0,0719 ± 0,0032 4,451 0,154 ± 0,091 

0,6 0,0793 ± 0,0048 -0,0705 ± 0,0048 0,0749 ± 0,0034 4,539 0,117 ± 0,091 

0,7 0,0820 ± 0,0050 -0,0736 ± 0,0050 0,0777 ± 0,0036 4,633 0,108 ± 0,091 

1,0 0,0896 ± 0,0059 -0,0822 ± 0,0059 0,0859 ± 0,0042 4,889 0,086 ± 0,097 

1,5 0,1000 ± 0,0074 -0,0938 ± 0,0073 0,0969 ± 0,0052 5,366 0,064 ± 0,107 

 

Z tabuľky vidieť, že najmenšia relatívna chyba pre určenie kombinovaného náboja b-jetu 

je pre κ = 0,5. Ďalej vidíme, že hodnota asymetrie s rastúcou hodnotou κ klesá, jedinou 

výnimkou je hodnota κ = 0,5, pre ktorú dosahuje asymetria najväčšiu hodnotu zo všetkých 

hodnôt. Výsledky analýzy pre hodnoty R = 0,25 a pre optimalizovanú hodnotu κ = 0,5 sú 

zobrazené na obrázku 4. 
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Obrázok 4: výsledky analýzy pre hodnoty parametrov R = 0,25  a  κ = 0,5. 

 

V ďalšej tabuľke sú uvedené hodnoty náboja b-jetu počítané pre hodnotu R = 0,40 a pre 

rôzne hodnoty κ. Opäť je uvedená závislosť náboja asociovaného so záporným leptónom 

od parametra κ s jeho chybou. Nasleduje náboj b-jetu asociovaný s kladným leptónom s 

jeho chybou. Ďalej je uvedený kombinovaný náboj s jeho chybou, ďalej jeho relatívna 

chyba. Nakoniec je uvedená asymetria s chybou. Do úvahy sa berú dileptonové aj 

lepton + jetové eventy. 

 
Kappa Qbjet(l-) Qbjet(l+) Qbjet

comb
 σ

comb
[%] assymetry 

0,3 0,0640 ± 0,0043 -0,0529 ± 0,0043 0,0584 ± 0,0030 5,137 0,190 ± 0,105 

0,4 0,0657 ± 0,0044 -0,0556 ± 0,0044 0,0606 ± 0,0031 5,116 0,167 ± 0,103 

0,5 0,0673 ± 0,0046 -0,0583 ± 0,0046 0,0627 ± 0,0032 5,104 0,144 ± 0,104 

0,6 0,0687 ± 0,0048 -0,0610 ± 0,0048 0,0648 ± 0,0034 5,247 0,119 ± 0,105 

0,7 0,0701 ± 0,0050 -0,0636 ± 0,0050 0,0668 ± 0,0035 5,24 0,097 ± 0,106 

1,0 0,0737 ± 0,0059 -0,0710 ± 0,0059 0,0724 ± 0,0042 5,801 0,037 ± 0,115 

1,5 0,0785 ± 0,0074 -0,0809 ± 0,0073 0,0797 ± 0,0052 6,524 0,030 ± 0,130 

 

Z tabuľky je vidieť, že najmenšia relatívna chyba pre určenie kombinovaného náboja b-

jetu je opäť pre κ = 0,5 a hodnota asymetrie s rastúcou κ opäť klesá. Zároveň vidíme, že 

relatívne chyby pre určenie kombinovaného náboja sú pre hodnotu R = 0,4 pre všetky 
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hodnoty κ približne o 0,6 % vyššie, ako pre  hodnotu R = 0,25. Z toho možno usúdiť, že  

zvolenie hodnoty parametra R = 0,25 dáva obecne presnejšie výsledky ako zvolenie 

hodnoty paramtra R = 0,40. Tento výsledok bolo možné očakávať, keďže menšia hodnota 

parametra R vydeľuje treky z užšieho okolia osi b-jetu, ktoré lepšie reflektujú náboj b-

kvarku, ktorý inicioval skúmaný b-jet. 

Výsledky analýzy pre hodnotu R = 0,40 a pre optimalizovanú hodnotu κ = 0,5 sú 

zobrazené na obrázku 5. 

 

 
Obrázok 5: výsledky analýzy pre hodnoty parametrov R = 0,40  a  κ = 0,5. 

 
 

 
 
 

Náboj b-jetu verzus počet započítavaných trekov 

 

V tejto časti práce vyšetrujem závislosť náboja b-jetu od maximálneho počtu trekov, ktoré 

sa z jedného b-jetu započítavajú do jeho náboja. Túto premennú označíme N. Výber 

trekov, ktoré sa do náboja b-jetu započítajú prebieha tak, že treky sa zoradia podľa ich 

priečnej hybnosti pT od najväčšej po najmenšiu a do procedúry sa započíta prvých N 

trekov. Zmyslom tejto premennej je vyradiť z procedúry určovania náboja b-jetu treky 
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s malou priečnou hybnosťou, ktoré majú veľkú pravdepodobnosť toho, že pochádzajú 

z gluónov a teda nenesú informáciu o náboji b-kvarku. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty náboja b-jetu počítané pre hodnoty parametrov 

R = 0,25 a κ = 0,5 a pre rôzne počty započítavaných trekov N. Uvedená je závislosť náboja 

asociovaného so záporným leptónom od počtu trekov s jeho chybou. Nasleduje náboj b-

jetu asociovaný s kladným leptónom s jeho chybou. Ďalej je uvedený kombinovaný náboj 

s jeho chybou a jeho relatívna chyba. Nakoniec je uvedená asymetria s chybou. Do úvahy 

sa berú dileptonové aj lepton + jetové eventy. 

 
N Qbjet(l-) Qbjet(l+) Qbjet

comb
 σ

comb
[%] assymetry 

1 0,1179 ± 0,0150 -0,1202 ± 0,0148 0,1191 ± 0,0105 8,816 0,019 ± 0,177 

2 0,1061 ± 0,0099 -0,1079 ± 0,0098 0,1070 ± 0,0069 6,449 0,017 ± 0,130 

3 0,0960 ± 0,0075 -0,0947 ± 0,0076 0,0953 ± 0,0053 5,561 0,014 ± 0,158 

4 0,0933 ± 0,0063 -0,0844 ± 0,0063 0,0888 ± 0,0044 4,955 0,100 ± 0,100 

5 0,0878 ± 0,0054 -0,0755 ± 0,0055 0,0816 ± 0,0039 4,779 0,151 ± 0,095 

6 0,0811 ± 0,0049 -0,0709 ± 0,0049 0,0759 ± 0,0035 4,611 0,134 ± 0,092 

7 0,0785 ± 0,0046 -0,0674 ± 0,0046 0,0719 ± 0,0032 4,451 0,154 ± 0,091 

8 0,0756 ± 0,0044 -0,0647 ± 0,0043 0,0701 ± 0,0031 4,422 0,155 ± 0,088 

9 0,0735 ± 0,0042 -0,0622 ± 0,0042 0,0678 ± 0,0030 4,425 0,167 ± 0,088 

10 0,0723 ± 0,0041 -0,0611 ± 0,0041 0,0666 ± 0,0029 4,354 0,168 ± 0,087 

11 0,0715 ± 0,0041 -0,0600 ± 0,0041 0,0657 ± 0,0029 4,414 0,175 ± 0,089 

12 0,0711 ± 0,0040 -0,0595 ± 0,0040 0,0653 ± 0,0029 4,441 0,178 ± 0,087 

13 0,0704 ± 0,0040 -0,0593 ± 0,0040 0,0648 ± 0,0028 4,321 0,171 ± 0,088 

14 0,0702 ± 0,0040 -0,0592 ± 0,0040 0,0647 ± 0,0028 4,328 0,170 ± 0,088 

15 0,0701 ± 0,0040 -0,0588 ± 0,0040 0,0644 ± 0,0028 4,348 0,175 ± 0,088 

20 0,0698 ± 0,0040 -0,0585 ± 0,0040 0,0641 ± 0,0028 4,368 0,176 ± 0,089 

30 0,0698 ± 0,0040 -0,0585 ± 0,0040 0,0641 ± 0,0028 4,368 0,176 ± 0,0886 

 
 

Z tabuľky je vidieť, že najmenšia relatívna chyba pre určenie kombinovaného náboja b-

jetu je pre N = 8 a asymetria dosahuje najnižšiu hodnotu pre N = 6 ak neberieme do úvahy 

hodnoty asymetrie pre N ≤ 4, ktoré dávajú veľké relatívne chyby pre určenie 

kombinovaného náboja. Pritom ale treba pripomenúť, že rozdiely medzi hodnotami 

asymetrií sa nachádzajú len v rámci ich chýb. Ďalej vidíme, že pre N ≥ 7 už relatívna 

chyba pre určenie kombinovaného náboja veľmi málo závisí od počtu započítavaných 

trekov. To isté možno povedať o asymetrii pre N ≥ 11. Pritom pozorovaná asymetria 

v prospech kladného náboja je dôsledkom toho, že obe zražajúce sa primárne častice (pp)  

majú kladný náboj, ktorý sa v dôsledku rekombinácie farebného náboja prenáša do 
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finálneho stavu. Teda pozorovaná asymetria nie je prekvapením. Na záver je možné 

skonštatovať, že preštudovanie nábojovej asymetrie b-jetov vyvolaných b- a anti-b- 

kvarkami si vyžaduje vyššiu štatistiku než poskytovala študovaná vzorka. 

Výsledok analýzy pre hodnoty κ = 0,5; R = 0,25 a N = 2 pre ktorý je relatívna chyba 

určenia náboja b-jetu veľmi veľká je pre ukážku zobrazený na obrázku 6. Výsledok 

analýzy pre hodnoty κ = 0,5; R = 0,25 a N = 6 pre ktorý vyšla asymetria náboja b-jetu 

najmenšia je zobrazený na obrázku 7. Výsledok analýzy pre hodnoty κ = 0,5; R = 0,25 a 

N = 8 pre ktorý vyšla relatívna chyba určenia náboja b-jetu najmenšia je zobrazený na 

obrázku 8.  

 

 
Obrázok 6: výsledky analýzy pre hodnoty parametrov R = 0,25;  κ = 0,5  a N = 2. 
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Obrázok 7: výsledky analýzy pre hodnoty parametrov R = 0,25;  κ = 0,5  a N = 6. 

 
 
 
 
 

 

 
Obrázok 8: výsledky analýzy pre hodnoty parametrov R = 0,25;  κ = 0,5  a N = 8. 
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Záver 
 

V práci som skúmal závislosť náboja b-jetu určovaného váhovaciou technikou od 

kinematických parametrov b-jetu vzhľadom na hodnotu váhovacieho koeficientu κ pri 

menšej a väčšej hodnote priestorového uhla okolo osi b-jetu, do ktorého musí byť zahrnutý 

trek b-jetu, aby bol zarátaný do celkového náboja b-jetu. Z vykonaných analýz je vidieť, že 

menšia hodnota priestorového uhla dáva pre všetky hodnoty váhovacieho koeficientu κ 

lepšie výsledky, ako väčšia hodnota. Zároveň vidíme, že optimálna hodnota váhovacieho 

koeficientu κ vyšla pre obidve hodnoty priestorového uhla κ = 0,5. Ďalej možno 

z vykonaných analýz usúdiť, že s rastúcou hodnotou váhovacieho koeficientu κ asymetria 

medzi nábojom b-jetu asociovaným s kladne a so záporne nabitým leptónom klesá. 

V druhej časti práce som skúmal závislosť náboja b-jetu od maximálneho počtu trekov, 

ktoré sa z jedného b-jetu započítavajú do jeho náboja. Z vykonaných analýz je vidieť, že 

najmenšia relatívna chyba pre určenie kombinovaného náboja b-jetu je pre počet braných 

trekov N = 8. Zároveň je vidieť, že najmenšia asymetria medzi nábojom b-jetu 

asociovaným s kladne a so záporne nabitým leptónom je pre počet braných trekov N = 6, 

avšak existujúca štatistika neumožňuje urobiť jedoznačnejšie závery o nábojovej asymetrii. 
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