 CMSنخستین نتایج با انرژی  ۱۳ترا الکترونولت را در کنفرانس  EPS-HEP 20۱5به
نمایش میگذارد
گروه همکاری  CMSدر CERNمجموعه ای از نتایج فیزیکی بدستآمده از جستجو برای فیزیک جدیکد را در کنفکران EPS-
 HEPدر روزهای  ۲۲تا  ۲۹ژوئیه سال  ۲۰۱۵میالدی در شهر وین ،اتریش ارائه میکند .این نتایج دربرگیرنده نخستین تحلیلهکا
بر روی دادههای "دور دوم" (جمعآوری شده از ابتدای ژوئن  ۲۰۱۵در انرژی مرکزجرم  ۱۳تراالکتکرو ولکت و بکیش از  ۳۰آنکالیز
جدید بر روی دادههکای "دور اول" (جمکعآوری شکده در سکالهکای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲در انکرژی مرکزجکرم  ۷و  ۸تراالکتکرو ولکت
خواهدبود .خالصهای از آنالیزهای نشا دادهشده در کنفران در ذیل آمدهاست.

ی برخورد ۱۳تراالکترو ولت ،ثبت شده بوسیله آشکارساز  ،CMSنشا دهنده دو جت پرانرژی از ذرات با برآیند جرمی ۵
تراالکترو ولت

 -۱تولید هادرون های باردار
برجستهترین نتایج فیزیکی  CMSمربوط به نخستین دادههای بدستآمده از  LHCدر انرژی ۱۳تراالکترو ولت است :از این میا
میتوا به اندازهگیری تعداد و مسیر هادرو های باردار که در برخوردهای پروتونی تولید مکیشکوند اشکاره ککرد .ایکن انکدازهگیکری
معموال یکی از اولین اندازهگیریهایی است که در آغاز کاوشهای انرژی جدید در برخورددهندههای هادرونی انجام میشود .به ایکن
دلیل که پروتو ها ذرات بنیادی نیستند  -آنها از کوارکها و گلئو ها سکاخته شکدهانکد -هنگکامی ککه دو پروتکو بکاه برخکورد
میکنند ،در واقع این کوارکها و گلئو های داخل آنها هستند که با ه برهمکنش میکنند .بنابراین هر برخورد پروتکو افشکانهای
از هادرو های باردار مانند پایو ها و کائو ها تولید میکند که در تمامی جهات پرواز میکنند .تعداد ایکن ذرات بکه انکرژی برخکورد
وابسته است و با افزایش انرژی تعداد بیشتری از ذرات تولید میشوند .بنابراین تعیین دقیق تعداد هادرو های باردار در انرژی جدید
برخورد در ،LHCجهت اطمینا از دقت مدلهای تئوری شبیهسازیشده ،دارای اهمیت است .ردیاب  CMSمسکئول تعیکین رد
هادرو های باردار است و در اجرای این اندازهگیری مورد استفاده قرارگرفتهاست .این اندازهگیری بر مبنای چند صد هزار برخکورد
ضبط شده در عدم حضور میدا مغناطیسی انجام گرفتهاست .اندازه گیری  CMSدر توافق بسیار خوبی با مد لهای تئوری است و
به تعیین دقیق مقدار "پ زمینه" در جستجوها برای فیزی جدید در انرژی  ۱۳تراالکترو ولت کم می کند.
جزئیات CMS :توزیع جزئی تعدد هادرو های باردار ( dN/dηرا برای شبهتندی کوچ تر از  ۲اندازهگیری کرده که در شککل ۱
نمکککایش داده شکککدهاسکککت .مقکککدار انکککدازهگیکککری ،در ناحیکککهی شکککبهتنکککدی میکککانی ( |η|<۰.۵و بکککه ازای هکککر برخکککورد،

(سیستماتی ( ± ۰٫۱۷آماری  ۵٫۴۹ ± ۰٫۰۱میباشد .مقاله به همراه نتایج مربوطه به مجلهی  Physics Letters Bدر تاریخ
 ۲۱ژوئیه ارسال شده است و نسخه ی پیشچاپ آ در آدرس ذیل موجود است/https://cds.cern.ch/record/2036310 .

شکل :۱تولید هادرو باردار اندازهگیری شده به عنوا تابعی از شبهتندی (چپ و تعدد ذرات باردار در ناحیهی مرکزی در مقایسه
با اندازهگیریهای قبلی در انرژیهای پایین و مدلهای تئوری.

 -2بازکشف ذرات و سنجش توان کشف
ی آزمو مه برای تعیین کارایی آشکارساز  CMSدر  ۱۳تراالکترو ولت توانایی آ در مشاهدهی ذرات شناختهشده است .شکل
 ۲توزیع جرم ناوردای زوجمیو است که در برخوردهای پروتونی در آشکارساز  CMSتولید شدهانکد .در ایکن توزیکع مکیتکوا بکه
وضوح قله های تیزی را در دادهها مشاهده کرد که مطابق با ذراتی آشکنا ،از مکزو نسکبتا سکب امگکا ( ωتکا بکوزو سکنگین ،Z
میباشند .ذرات آشکار شده در این توزیع در طول دهههای متمادی کشف شکدهبودنکد حکالآنککه تنهکا چنکد هفتکه الزم بکود تکا
آشکارساز  CMSهمه آ نها را در ۱۳تراالکترو ولت مشاهده کند .جزئیات مطالعه بر روی کارآیی و بازدهی  CMSدر آدرس ذیل
در دسترس است:
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/PublicPlotsEPS2015

شکل  :2توزیع جرم ناوردای زوجمیو در  ۱۳تراالکترو ولت.
فرآیندهای متعددی در داده های  ۱۳تراالکترو ولت مورد مطالعه دقیق قرار گرفتهاند .یکی از نقاط درخشا این تالش هکا ،بررسکی
توزیع جرم ناوردای دوجت تا انرژی حدود  ۵تراالکترو ولت است (شکل  ۳که بیانگر آمادگی  CMSبرای کشف فیزی جدیکد در
این انرژی باالست.

شکل :۳توزیع جرم ناوردای دوجت ،توزیع سیگنال مورد انتظار از ی

ذره فرضی با جرم  ۴٫۵تراالکترو ولت که به دوجت تبدیل

شدهاست نیز نشا داده شدهاست.

 -۳به اتمام رساندن آنالیزهای «دور اول»
در حالی که بیش از  ۳۰نتیجه جدید برای ارائه در کنفران  EPS-HEPتائید شدهاست CMS ،به آنکالیز دادههکای جمکع آوری
شده در "دور اول" در انرژی های مرکز جرم  ۷و ۸تراالکترو ولت ادامه میدهد .این نتایج شامل اندازهگیری تولید زوج بوزو  Wاز
ی زوج فوتو ( ، FSQ-۱۳-۰۰۸نرخ تولید جت در انرژی مرککز جکرم  ۲٫۷۶تراالکتکرو ولکت در مقایسکه بکا  ۸تراالکتکرو ولکت
( ، SMP-۱۴-۰۱۷تولید دو فوتو به همراه جتها ( SMP-۱۴-۰۲۱و تولید الکتروضعیف بوزو  Wبه همراه دو جت میشود.
کوارک سر ( top quarkکه دو دههی قبل کشف شده است ،همچنا نقش ویکههای را در آنالیزهکای فیزیککی در هکر دو مبحک
کشف و اندازهگیری بازی میکند .نتایج جدید CMSاز کوارک سر شامل اندازهگیری نرخ تولید زوج کوارک-پادکوارک سر با حالت
پایانی تماما هادرونی ( TOP-۱۴-۰۱۸و اندازهگیری نرخ تولید زوج کوارک-پادکوارک سر به همراه زوج ککوارک-پکادکوارک تکه
( bottomدر شاخه ی واپاشی لپتو و جتها ( TOP-۱۳-۰۱۶میباشد .عالوه بر این ،جستجو برای یافتن نشانههایی از فیزی
جدید ادامه دارد که از تازهترین آنها میتوا به جستجو از طریق فرآینکد  t→cHککه در آ بکوزو هیگکز بکه دو فوتکو واپاشکی
میکند اشاره کرد (. TOP-۱۴-۰۱۹
در این میا  ،سه جستجوی جدید برای یافتن بوزو هیگزی که از بوزو هیگز مدل استاندارد متفاوت است و شامل لپتکو تکاو در
محصوالت واپاشکی اسکت ،در حکوزه هیگکز انجکام شکده اسکت ( . HIG-۱۴-۰۲۹, HIG-۱۴-۰۳۳, HIG-۱۴-۰۳۴در حکوزه ی
ابرتقار نیز آنالیزهایی برای یافتن نامزد مادهی تاری و دیگر ذرات مدل ابرتقار انجام شده اسکت (SUS-۱۳-۰۲۳, SUS-۱۴-
. ۰۰۳, SUS-۱۴-۰۱۵
نتایج مربوط به یو های سنگین از دور اول که از برخوردهای پروتو -پروتو  ،پروتو -سکرب و سکرب-سکرب اسکتفاده مکی کننکد
شککامل قطککبش اپسککیلو ( Υبککه عنککوا تککابعی از تعککدد ذرات بککاردار در برخوردهککای پروتککو -پروتککو (، HIN-۱۵-۰۰۳
تولید  Zبوزو ( ، HIN-۱۵-۰۰۲توابع ترکش جت در برخورد پروتو -سرب ( HIN-۱۵-۰۰۴و تصحیحات هستهای حالکتهکای
اپسیلو ( Υدر برخوردهای سرب-سرب میباشند.
اطالعات بیشتر در  http://cern.ch/cmsیا تماس با cms.outreach@cern.ch

 CMSیکی از دو آزمایش چندمنظوره در  LHCاست که جهت جستجوی فیزی جدید ساخته شده است .این آشکارساز جهکت
آشکارسازی محدوده وسیعی از ذرات و پدیدههای حاصل از برخوردهای پرانرژی پروتو ها و نیز یو های سنگین طراحی شدهاسکت
و در یافتن پاسخ سؤاالتی چو "جها واقعا از چه ساخته شده و چه نیروهکایی در آ حکاک هسکتند ؟" کمک خواهکدکرد .ایکن
آشکارساز همچنین ،ویهگیهای ذرات شناختهشده را با دقتکی بسکیار بکاال انکدازه خواهکدگرفت و بکه دنبکال پدیکدههکایی جدیکد و
پیشبینینشده خواهد بود .این تحقیقات نه تنها آگاهی ما را از ساز و کار جها افزایش می دهد بلکه ممکن است نهایتا منشاء فکن
آوریهای جدیدی شود که دنیایی را که در آ زندگی می کنی تغییر دهد ،همچنانکه در گذشته نیز چنین بودهاست.
طراحی آزمایش  CMSبه سال  ۱۹۹۲برمیگردد .ساخت این آشکارساز غولآسا (با قطر  ۱۵متر و طول حدود  ۲۹متکر و بکا جکرم
 ۱۴۰۰۰تن تالش  ۱۶ساله یکی از بزرگترین همکاریهای علمی بینالمللی تا به امروز را به خود اختصاص داد CMS :هک اکنکو
 ۲۹۰۰دانشپیشه (دربرگیرنده  ۱۰۰۰دانشجو و بیش از  ۱۰۰۰مهندس و تکنسین از  ۱۸۲مؤسسه علمی دارد که در  ۴۲کشور در
سراسر جها پراکندهاند.

