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(دريافت مقاله 1398/12/12 :؛ دريافت نسخة نهايي)1399/03/20 :

چكیده
در اين مقاله ،با در نظرگرفتن فرايند توليد انحصار مرکزی  ،pp→pWWγpبرهمکنش سهگانة ناهنجار بوزونهای پيمانهايرا در برخوردهای پروتون-
پروتون در ال.اچ.سي در فاز اجرايي درخشندگي باال با انرژی مرکز جرم چهارده تراالکترونولت و درخشندگي جمع شدة سه بررر اتوبررارن مطالعرره
ميکنيم .در اين مطالعه برای کاهش فرايندهای زمينه ،واپاشي لپتوني بوزونهای  Wدرنظر گرفته شده است .به منظور تمايز اين فرايند از فرايندهای
معمول در برخورد پروتونها ،بايستي پروتونهای نهايي آشکارسازی شوند .بدين منظور از ويژگي آشکارسازهای پيشرراني تعبيره شررده در فا ررلة
طولي حدود دويست متری در دو سمت نقطه برهمکنش پروتونها و فا لة عرضي چند ميليمتری از باريکة پروتوني ،استفاده ميکنيم .با اسررتفاده
از سينماتيك ذرات توليد شده در آشکارساز مرکزی و وابستگي آن به سينماتيك پروتونهای متالشي نشده در ناحيررة پيشرراني ،برشهررای مناسرربي
انتخاب کرده و حدهای انتظاری بر جفتشدگيهای ناهنجار سهگانة بوزونهای پيمانهای را به دست آورديرم .مقايسرة نتررايج برره دسررت آمررده بررا
حدهای آزمايشگاهي موجود ،نشان ميدهد اين فرايند ميتواند به عنوان يك فرايند مکمل برای مطالعه اين جفتشدگيها در نظررر گرفترره شررده و
حدهای موجود برجفتشدگي  λγرا بهبود ببخشد.

واژههای کلیدی :پراکندگي انحصاری مرکزی ،آشکارسازهای پيشاني ،جفتشدگي ناهنجار بوزونهای پيمانهای

 .1مقدمه

پيمانهای جرمدار به ررورت سررهگانرره و چهارگانرره برررهمکنش

نظرية مدل استاندارد ذرات بنيادی ،کاملترين نظريهای است که

ميکنند .مطالعة جفتشدگي چندگانرة بوزونهررای پيمانررهای در

تاکنون برای تو يف ذرات بنيادی و برهم کنشهای بررين آنهررا،

آزمايشگاه ميتواند تأييد محکمتررری بررر سرراختار نرراآبلي گررروه

شناخته و در آزمايشگاه تأييد شده است .ايررن نظريرره بررر مبنررای

پيمانهای و يا نشان دهنرردة وجررود فيزيررك جديرردی در مقيررا

گررروه تقررارني نرراآبلي  SU(2 )L  U(1 )Yبنررا شررده اسررت .در

انرژی باالتر باشد .برای مثال ،ممکن است جفتشدگي سررهگانة

چارچوب برهمکنشي مبتني بر اين گررروه تقررارني ،برروزونهررای

بوزونهای پيمانررهای حا ررل از تجميررع ذرة سررنگين پيشبينرري
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نشررده در مرردل اسررتاندارد در مرتبررة حلقرره باشررد .از طرفرري

اشاره کرد [ .]1همینين اندازهگيریهای متعددی در توليد جفت

جفتشدگي چهارگانه ميتواند از تبادل ذرات سنگين پيشبينرري

بوزونهررای پيمانرره ای ماننررد  WZو  ZZبررا واپاشرري لپترروني

نشده در مدل استاندارد در مرتبرة درخترري تشررکيل شررود .ايررن

بوزونهای پيمانهای در آزمايشهای تررواترون در انرررژی مرکررز

جفتشدگيها از طريق توليد چندتايي بوزونهای پيمانررهای در

جرم  1٫9۶تراالکترونولررت [ ]2و ال .اچ.سرري در انرررژی مرکررز

برخورد دهندههای ذرات مورد مطالعه قرار ميگيرند .از ديرردگاه

جرمهررای  ۷و  8و  13تراالکترررونولررت انجررام شررده اسررت و

پديدهشناسي ،به دليل سنگين بودن بوزونهای پيمانهای ،فضررای

جفتشررردگيهای سررره و چهارگانررره بوزونهرررای پيمانرررهای

فاز چنين فرايندهايي محدود خواهررد بررود .بنررابراين حساسرريت

غيراستاندارد مقيد شدهاند [ .]5-3از ميان اندازهگيریهای انجررام

آزمايشگاه در اين روش جستجو ،در مقايسه بررا فراينرردهايي کرره

شرررده ،آزمرررايش ال.اچ.سررري در انررررژی مرکرررز جررررم 13

ذرات سبكتری در حالت نهايي آنها توليد ميشود کمتر خواهد

تراالکترونولت بررا دقررت بهتررری توليررد بوزونهررای برررداری را

بود .يکي از تمهيداتي که برای مقابلرره بررا کوچررك بررودن سررط

انرردازهگيری کرررده و حرردهای قرروی تررری برجفتشرردگيهای

مقطع اين فرايندها در نظر گرفته شده افزايش درخشررندگي 1در

بوزونهای پيمانهای ناهنجار پيشبيني کرده است [ .]۶بنررابراين،

برخررورد دهندههاسررت کرره منجررر برره افررزايش تعررداد دادههررای

توليد بوزون برداری در ال.اچ.سرري باعر

ميشررود تررا سرراختار

آزمايشگاهي شده و در نتيجه امکان مطالعة فراينرردهای شررناخته

برهمکنشهای ضعيف با جزئيات بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.

شده با جزئيات بيشررتر و همینررين مشرراهدة چنررين فراينرردهايي

روش مؤثر ديگر برررای انرردازهگيری جفتشرردگيهای سررهگانة

نادری را افزايش ميدهررد .چنررين فراينرردهايي ممکررن اسررت در

بوزونهای پيمانررهای ،مطالعرة فراينرردهای توليررد چندگانرره ايررن

درخشندگي کمتر در آزمايش نمايان نشوند .با اينحال افررزايش

بوزونها از طريق پراکندگي توليد انحصاری مرکزی ۶اسررت .در

درخشندگي در برخورد دهندهها ،منجر برره افررزايش فراينرردهای

پراکندگيهای توليررد انحصرراری مرکررزی ،پروتونهررای ورودی

زمينة ناشي از برخورد ذرات موجود در هر دسته از پروتونهای

دست نخورده باقي ميمانند و با تابش فوتون ،تنها کسر کوچکي

برخوردکننده خواهد شد .به اينگونه از برخوردهررای نررامطلوب

از تکانة اوليهشان را از دست داده و با انحراف جزئي در جهررت

(به لحاظ فيزيك مررورد عالقرره) انباشررتگي( 2پايررل -اپ) گفترره

اوليهشان حرکت ميکنند .در اثررر برررهمکنش فوتونهرای تابيررده

ميشود .تاکنون مطالعههای آزمايشگاهي گستردهای در برخررورد

شده از پروتونها ،يك دسررتگاه محبررو

شررده مرکررزی شررکل

دهندههای مختلف از جمله برخورد دهنده الکترون -پرروزيترون

ميگيرد که با دو شکاف تنرردی ۷از پروتونهررای پراکنررده شررده

معروف به لپ ،3تواترون 4و ال .اچ .سي 5در جهت انرردازهگيری

شررده در آشکارسررازهای

جرردا ميشررود .دسررتگاه محبررو

و جستجوی هر گونه اختالف احتمالي در جفتشدگي سررهگانه

سرري.ام.ا  8و اطلرر

و چهارگانة بوزونهررای پيمانررهای از پيشبينرري مرردل اسررتاندارد

پروتونهای متالشي نشده توسط آشکارسررازهای پيشرراني ثبررت

انجام شده اسررت و حرردهای متفرراوتي برررای جفتشرردگيهای

ميشوند .با استفاده از اين آشکارسازها که در ناحية پيشرراني در

ناهنجار مذکور بهدست آمررده اسررت .برررای نمونرره ميترروان برره

تعبيرره شرردهاند،

مطالعة جفتشدگي سهگانة بوزونهای پيمانررهای برره ترتير
طريق فرايندهای توليد  WWو

WW 

9

قابررل رديررابي اسررت .حررال آن کرره

دو طرف هر دو آشکارساز سي.ام.ا

و اطلر

از

ميتوان ذرات برخوردکننده که در اثر برخورد واپاشيده نشررده و

در برخررورد دهنرردة لررپ

تقريبرراد در جهررت اوليرره حرکررت ميکننررد را تشررخيد داده و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندازهگيری کرد .فرايندهای شامل توليد انحصاری مرکزی ،يررك

1. Luminosity
2 .Pile-up
3. LEP

)6. Central Exclusive Production (CEP
7. Rapidity gap

4. Tevatron
5. LHC

8. CMS
9. ATLAS

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جفتشدگی سهگانة ناهنجار بوزونهای پیمانهای ...
pp → pWW  p

روش بينظير برای دستيابي به فيزيك جديد ارائرره ميدهنررد .در

مطالعررة پراکنرردگي انحصرراری مرکررزی

فراينرردهای انحصرراری مرکررزی انرردازه گيررریهررای تجربرري و

چارچوب نظرية ميدان مؤثر متمرکز ميشررويم .رويکرررد نظريرة

مطالعررههايي پديدهشناسرري در زمينرره جفتشرردگي بوزونهررای

ميدان مؤثر منجررر برره هررور برهمکنشهررای جديررد سررهگانه و

پيمانهای انجام شده است .از جمله انرردازه گيررریهررای تجربرري

چهارگانة بوزونهای پيمانهای ميشود که در آنها تقارن پيوسررتة

ميتوان به توليد جفت برروزون پيمانررهای  Wبررا واپاشرري لپترروني

الکتروضررعيف مرردل اسررتاندارد ،تقررارن لررورنت

و تقارنهررای

بوزونها بدون رديابي پروتونهای نهايي در انرژی مرکز جرم ۷

گسسته هميوغ بار و پاريته نرراوردا هسررتند .عمرروميترين شررکل

تراالکترونولت در آزمايش ال.اچ.سي اشاره کرررد [ .]۷همینررين

الگرانژی تو يف کنندة جفتشدگي سهگانة بوزون  Wو فوتون
pp → pWW  p

فرايند توليد انحصار مرکزی دو بوزون  Wبرره همررراه فوتررون در

که در فرايند

انرژی مرکز جرم سيزده تراالکترون ولت و درخشندگي سيصررد

است [ 9و : ]10

بر فمتوبارن مطالعه شده اسررت [ .]8در ايررن مقالرره ،برره مطالعرة
جفتشرردگي سررهگانة بوزونهررای پيمانررهای در فراينررد توليررد
انحصاری مرکررزی

WW 

در فرراز اجرايرري درخشررندگي برراالی

ال.اچ.سي در کانال واپاشي لپتوني بوزونهای جرررمدار خررواهيم
پرداخت .اين مطالعه در چارچوب نظريرة ميردان مررؤثر معرفري
ميشود که تو يفگر پديدهها در انرژی نسبتاد پايين است و در
نتيجة آن ،جفتشدگيهای ناهنجار فرررای مرردل اسررتاندارد برين
بوزونهای پيمانهای به وجود ميآيد.
چارچوب مقاله به ررورت زيررر خواهررد بررود .در بخررش 2
چارچوب نظرية مورد مطالعه معرفري ميشررود .در بخررش  3برره
معرفي فرايندهای انحصاری مرکزی که در اثر برخورد فوتررون-
فوتون توليد ميشوند خررواهيم پرداخررت .در بخررش  4سرريگنال
مورد نظر معرفي شده و فرايندهای زمينه ارائه خواهررد شررد .در
بخش  5به توضي برشهای الزم جهررت سرررکوب فراينرردهای
زمينه خواهيم پرداخت .در بخش  ۶حرردهای بهدسررت آمررده بررر
روی جفتشرردگيهای ناهنجررار بيرران شررده و بخررش  ۷برره
جمعبندی و نتيجهگيری اختصاص دارد.

 .2چارچوب نظریة میدان مؤثر جفتشدگی ناهنجار
سهگانه
يکي از رهيافتهای جستجوی فيزيررك فرررای مرردل اسررتاندارد،
رويکرد نظرية ميدان مؤثر است .اين نظريرره کرره پديرردهها را در
انرژیهررای پررايين تو رريف ميکنررد ،مسررتقل از مرردل و شررامل

()1

در

مشارکت دارد به ررورت زيررر

+
−
LWW  = ie(W
W −  − W + W
)A +
ie + −  
ie(1 +  )W+W− A +
WW A ,
M2W

که در آن  Wو  Aبررهترتي

معرررف ميرردان برروزون  Wو ميرردان

فوترروني هسررتند .تانسررور شرردت ميرردان برروزوني و فوترروني
بررررررهترتي


 Wو
برررررره ررررررورت =   W −  W

 A =   A −  Aتعريف ميشرروند .پارامترهررای  و
 قدرت جفتشدگيهای جديد را بيان ميکنند کرره در مرردل
استاندارد ذرات بنيادی برابر فر هستند.

 .3برهمکنش فوتووون -فوتووون ناشووی از پراکنوودگی
انحصاری مرکزی
همان طور که قبالد بيان شررد ،در پراکنرردگي انحصرراری مرکررزی
ذرههای فرودی مانند پروتون ،فوتوني شبه حقيقي تابش کرده و
متالشي نميشوند و تنها کسر کوچکي از تکانرة اوليهشرران را از
دست داده و با انحراف جزئي در جهت مسير اوليهشان حرکررت
ميکنند .فوتونهای تابش شررده در اثررر برررهمکنش بررا يکررديگر
دستگاه مرکزی  Xرا طرري زيرفراينررد

داخلرري1

→X

 توليررد

ميکنند .در اين نوع فرايند ،سينماتيك فوتون اوليرره در دسررتر
است .سط مقطع فرايند داخلرري در چررارچوب تقرير
معادل  ]11[ 2بيان ميشود .تقري

فوتررون

فوتون معادل بسطي از نظرية

فرمي [ ]12است که در آن ميدان الکترومغناطي

ناشرري از يررك

ذرة باردار در آزمايشگاه را ميترروان بررا ميرردان الکترومغنرراطي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عملگرهايي با بعد جرمي  4و برراالتر اسررت .در ايررن مقالرره ،بررر

1. Sub-process
)2. Equivalent photon approximation (EPA
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ناشي از يك فوتون معادل پنداشت .در اين تقري
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طيف تررواني

با ثابت ساختار ريررز  em

فوتون تابشي به ورت زير متناس
است

= d2 N
2 E
2 E2
 em dE dQ2
Q2
[(1 −
)(1 − min )FE +
FM ],
 E Q2
Q2
s
s

()2

که در آن  Q2 = − q2مجذورتکانه انتقالي فوتررون ،

E

انرررژی

فوتون ورودی s ،انرژی مرکز جرم پروتونهای اوليه به جرم

mp

هسررتند و مقرردار کمينرره چاربردارتکانرره فوتررون کرره از لحرراظ
سينماتيکي مجاز است برابررر

]) Q2min  m2p E2 / [( s − sE

است FE .و  FMتابع ساختار الکتريکي و مغناطيسي را نشرران
دوقطبي برره ررورت زيررر بيرران ميشرروند

ميدهند و در تقري
[:]13
,

()3

) (4 m2p G2E + Q2 G2M
) (4 m2p + Q2

= FM = G2M , FE

GE = GM /  p = (1 + Q / Q02 )−4 ,
2

2

2

2

کررره در آن  Q02 = 0 / 71GeV2و ممررران مغناطيسررري پروترررون
 2p = 7 / 78انتخاب شده است.
به منظور محاسبة سط مقطع توليررد ،طيررف فوتررون گسرريل
شده از يك پروتون از انتگرالگيری روی  Q2به ورت زير به
دست ميآيد:
dQ 2 ,

() 4

d2 N
2

dE dQ

Q2max



= ) f ( E

مقدار انرژی مجاز آشکارساز پيشاني ناميده ميشود و به ورت
زير تعريف ميشود:
' Ep − Ep
E
=  = loss
,
Ep
Ep

()5
کرره

Ep

و

' Ep

انرررژی پروتونهررای ورودی و نهررايي هسررتند.

درخشندگي فوتون با در نظر گرفتن دو محرردودة انرررژی مجرراز
بررررررای آشکارسرررررازهای پيشررررراني  0 / 0015    0 / 2و
 ]15-14[ 0 / 0015    0 / 5در شکل  1نشان داده شده اسررت.
در نهايت سط مقطع به ورت حا ل ضرب دامنة پراکنرردگي
در شار فوتون به شکل زير تعريف ميشود:
W ,

()۶

(W ) dL

 → X

dW

dΩ

d
d  → X
= d

dΩ



Qmin

 Q2max 2 −4 GeV2اسررت .از انتگرالگيررری بررر روی انرررژی

 .4تولید انحصاری مرکزی
تعدادی از نمودارهای فاينمن غال

W

تو يف کنندة

 → WW 

 ،طيررف درخشررندگي 1دو

در مرتبة درختي در شررکل  2نشرران داده شررده اسررت .در مرردل

برره دسررت ميآيررد .در ايررن

برهمکنش سرره برروزون

) f ( E1 ) f ( E2

dL
فوتررون برررهمکنش کننررده
ds

فوتون در انرژی مرکز جرم  14تراالکترونولت.

2

کررره مقررردار بيشرررينة مجرررذور تکانرررة انتقرررالي فوترررون
فوتونهررا از تررابع

شكل  .1درخشندگي فوتون -فوتررون بررر حسر

جرررم نرراوردای دو

استاندارد نمودار سمت چپ شامل رأ

انتگرالگيری جرم ناوردای دو فوتون  W 2 E1 E2ثابررت

پيمانهای بيشترين سهم را در توليد اين فراينررد دارد .تررأثير ايررن

فرض ميشود .در شکل  ،1نمودار درخشندگي فوتون بر حس

نمودار با اعمال جفتشدگي ناهنجارسهگانة بوزونها بيشتر نيررز

تابعي از جرررم فوتررون نشرران داده شررده اسررت .آشکارسررازهای

خواهد بود.

پيشاني قادر هستند پروتونهای دست نخورده را در بازة انرررژی
محدودی به ورت   min     maxآشکارسازی کنند.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Luminosity spectrum

در اين مطالعه به منظور کاهش فراينرردهای زمينرره ،واپاشرري
لپتوني بوزون های  Wدر نظر گرفته شررده اسررت .همینررين مررد

واپاشي لپتوني  به الکترون و ميون در نظر گرفته شده است.

جلد  ،20شمارة 3

جفتشدگی سهگانة ناهنجار بوزونهای پیمانهای ...

شكل  .2تعدادی از نمودارهای فاينمن تو يف کننده فرايند داخلي → WW 
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به طور کلي ،سيگنال مررورد نظررر شررامل دو لپتررون (الکترررون و

تحت تأثير قرار ميدهند .در حالت اول ،همزمان با رويداد ناشي

ميون) با بار مخالف ،يررك فوتررون منررزوی و دو نوترينررو کرره از

از پراکندگي سخت ،عنا ررر اضررافهای توسررط آشکارسرراز ثبررت

واپاشي بوزونهای  Wتوليررد شرردهاند و برره ررورت انرررژی از

ميشود که وضوح هر رويدادی شررامل سرريگنال يررا زمينرره را در

دسررت رفترره در آشکارسرراز بازسررازی ميشرروند ،خواهررد بررود.

حالررت نهررايي تحررت تررأثير قرررار ميدهنررد .در حالررت دوم

فرايندهای متنوع ديگری مشابه حالت نهايي سيگنالِ مررورد نظررر

پروتونهای ناشي از فرايندهای پايل -اپ در ورت همزمرراني

در برخورد باريکههای پروتون در ال.اچ.سي رخ خواهد داد کرره

با فرايندهای فراگير ميتوانند خود را به ررورت فراينررد زمينرره

ذرات نهايي مشابهي با سيگنال دارند .ايررن فراينرردها برره عنرروان

نشان دهند .در اين حالررت از همزمرراني ايررن دو رويررداد ،ذرات

زمينه در نظر گرفته ميشوند .فرايندهای زمينه مربوط به سيگنال

نهايي مشابه با سيگنال وجود خواهند داشت؛ ولي به علررت ايررن

مورد نظر را ميتوان در سه گررروه دسررتهبندی کرررد .دسررتة اول

که پروتونهررای توليررد شررده و ذرات نهررايي حا ررل از فراينررد

رويدادهايي که از پراکندگي فوتونهای گسيل شده از پروتونها

فراگير ،از دو فرايند متفاوت نشرأت گرفترره ميشرروند ،لزومراد از

توليد ميشرروند و ماننررد سرريگنال در حالررت نهررايي دو پروتررون

لحاظ سينماتيکي به يکديگر مرتبط نيستند .منشرأ پروتونهررا در

دستنخورده دارند .اين فرايندها از نظر سينماتيکي شباهتهای

فرايندهای نرم ،از پراکندگي کشسان پروتون -پروتررون و پررراش

عبررارت

تكگانه 3پروتون است .رويدادهای پراش تكگانه به فرايندهايي

زيادی با سيگنال دارند .فرايندهای زمينرره ناشرري از



است از . γγ → , γγ → ll , γγ → ZZ  , → WZ 

گفته ميشود که يکي از پروتونها واپاشيده شررود در حررالي کرره

دستة دوم رويدادهای زمينه حا ل از برخررورد پارتونهررای

پروتون ديگر دستنخورده باقي ميماند .در پراکنرردگي کشسرران

موجود در پروتونهاست که رويدادهای فراگير  1ناميده ميشوند

پروتون ،در نتيجظ پايستگي تکانه -انرژی ،پروتونهای پراکنررده

و شامل فرايندهای  qq → ll , qq → ZZ  , qq → WZ اسررت.

شده تقريباد در راسررتای اوليرره يعنرري  هررای کوچررك حرکررت

قبررل از توضرري اينکرره چگونرره ايررن رويرردادها برره ررورت

خواهند کرد .از آنجايي که محدودة انرژی مجاز آشکارسررازهای

رويدادهای زمينه اهر ميشوند الزم است در مورد فراينرردهای

پيشرراني برابررر  ξ  0 / 0015اسررت ،پروتونهررای ناشرري از ايررن

پايل -اپ حبت کنيم .به طور کلرري ،در برخررورد باريکررههای

فرايند ،به مقدار زيادی سرررکوب ميشرروند .بنررابراين مرروثرترين

پروتوني ،در کنار هر پراکندگي سخت ،2تعداد زيررادی برخررورد

فرايند در توليد پروتونها در فا ررلة بسرريار نزديررك برره باريکرة

پروتون -پروتون نرم اتفاق ميافتد که به آنهررا پايررل -اپ گفترره

فرايند پررراش تكگانرره اسررت .همینررين فراينرردهای انحصرراری

ميشود .اين فرايندها به دو ورت ،سيگنال مورد عالقرة مررا را

مرکزی ميتواند از طريق مبادله پامرون بهجای فوتون رخ دهررد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Inclusive
2. Hard process

پامرون ذرة بدون رنررب بررا سرراختار پررارتوني اسررت کرره اعررداد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کوانتومي خأل را دارد .در چنين فرايندهايي ،پامرونِ تابيده شررده

انرژی برخررورد پروتونهررا ،تعررداد پروتونهررا در هررر خوشرره و

از هر پروتون ،با همديگر برهمکنش ميکنند و دسررتگاه مرکررزی

فا ررلة بررين برخررورد خوشررههای پروترروني وابسررته اسررت .در

و  llتوليد کننررد .ايررن

شبيهسازی رويدادهای مربوط به سيگنال و زمينه ،مقدار ميانگين

فرايندها دستة سوم فرايندهای زمينه را تشکيل ميدهنررد .عررالوه

پايررل -اپ برررای هررر رويررداد برابررر 140کرره در فرراز اجرايرري

بر رويدادهای زمينة ذکر شده ،رويدادهايي که در آنها يك فواره

درخشندگي باالی ال.اچ.سي مورد انتظار اسررت ،در نظررر گرفترره

به ورت يررك فوتررون يررا يررك الکترررون جعررل ميشرروند نيررز

شده اسررت .حضررور پايررل -اپ جداسررازی لپتونهررا ،فوتررون و

ميتوانند در ناحية سيگنال نهايي سهم داشته باشند .اين گونرره از

انرژی از دست رفته را مشکل خواهد کرد .بنابراين ،برای کاهش

رويدادها ميتوانند از فرايندهای تك گانه توليد شوند .سهم آنها

اثرات پايل -اپ سهم ذراتري کرره از رأ هررای دورتررر از رأ

از حا ل ضرب سط مقطع اين رويدادها در بازده برش آنها و

اوليه توليد شدهاند را حذف ميکنيم.

مشابه با سيگنال موردنظر مانند

WW 

احتمال جعل شدن يك فوتون و يا يك الکترررون محاسرربه شررده
اسررت و از مرتبررة  10-5فمتررو بررارن اسررت کرره بررا احتسرراب

 .5انتخاب رویدادهای سیگنال از میووان رویوودادهای

درخشندگي در نظر گرفته شده ناچيز و قابررل رررفنظر کررردن

زمینه

است .البته تخمين دقيق اينگونه از رويدادهای زمينه ا رروالد بررا

به منظور جدا کردن حداکثری رويدادهای حا ل از سرريگنال از

استفاده از روشهای مبتني بر دادهها و آزمايشهای واقعي انجام

رويدادهای زمينه ،روشهای متعددی وجررود دارد .متررداولترين

ميپذيرد و خارج از حوزة مطالعههای پديده شناختي است.

اين روشها ،اعمال برشهای انتخابي است ،به اين معنررا کرره بررا

شبيهسازی تمام رويدادهای سيگنال در مدل استاندارد ،مدل

توجه به ويژگيهای سينماتيکي سيگنال و شررناخت تفاوتهررای

نظرية ميدان مؤثر و رويدادهای زمينه به جز فرايندهای پراشرريده
توسط بسررته نرمافررزار شبيهسررازی

MadGraph5_aMC@NLO

آن از ويژگيهای زمينه ،برشهايي اعمال ميشود کرره در نتيجرة
آن رويدادهای سيگنال مناس  ،به طررور بهينرره انتخرراب شررده و

] [16انجام شده است .برای توليد رويرردادهای شررامل فوتررون-

رويدادهای زمينه به ورت حداکثری حذف ميشوند .در ادامه

فوتون معررادلو برررای

اين بخش به شرح اين برشها ميپردازيم .در اين مطالعه ،بسررته

رويدادهای متشکل از پارتون -پارتون از تررابع توزيرع پررارتوني

به طعم لپتونهای توليد شده در حالت نهايي ،سيگنال مورد نظر

فوتون از تابع توزيع فوتوني بر پاية تقري

 [17] NNPDF23کرره در  MadGraph5_aMC@NLOتعبيرره

را برره دو قسررمت لپتونهررای هررم طعررم ( شررامل  eeو  ) و

شده ،استفاده شده است .به منظور شبيهسازی واپاشي بوزونهررا،

لپتونهای غيرررهم طعررم (شررامل  ( eدر حالررت نهررايي تقسرريم

هادرونيزه شدن و توليد آبشار هادروني تمام رويرردادهای توليررد

ميکنيم.

شده از  [18] PYTHIA8عبور داده ميشرروند .همینررين پاسر
آشکارسررازها برره ذرات ورودی براسررا

بسررته

Delphes3.4.1

 .1.5انتخاب برشها

] [19و بررا در نظررر گرررفتن آشکارسررازهايي شرربيه برره آنیرره در

جهت جدا کردن رويدادهای سيگنال ،سه دسررته برررش انتخرراب

مورد استفاده قرار گرفته شبيه سازی شدهاند.

شده است .دسررتة اول شررامل برشهررای الزم بررر روی دسررتگاه

اثرررات مربرروط برره پايررل -اپ بررا اسررتفاده از  PYTHIA8و

مرکزی است که برای حفررظ حررداقل عنا ررر مررورد نيرراز برررای

 Delphes3.4.1شبيهسازی شده است .برهمکنشهای مربوط برره

بازسازی سيگنال و سرکوب بهينهی فراينرردهای زمينرره انتخرراب

پايل -اپ در هر رويداد ،مشابه پارامترهررای مدلسررازی پايررل-

شدهاند .دستة دوم برشها بررر روی مقرردار انرررژی مجرراز برررای

در آزمررايش ال.اچ.سرري در نظررر

پروتونهايي است که به آشکارسازهای پيشاني برخورد ميکنند.

گرفته شده است .ميانگين تعداد پايررل -اپ در هررر رويررداد برره

سينماتيك دستگاه مرکزی و پروتونهای آشکارسررازی شررده در

آزمايش سي.ام.ا

اپ در آشکارسرراز سرري.ام.ا
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جفتشدگی سهگانة ناهنجار بوزونهای پیمانهای ...

آشکارسازهای پيشاني برای سيگنال به هررم وابسررته هسررتند .بررا

بدين ورت که اختالف زماني رسيدن پروتونها به آشکارسرراز

بهرهمنرردی از ايررن مسررسله ،دسررتة سرروم برشهررا برررای کرراهش

را محاسبه کرده و رويدادهايي که در آنها اختالف زمان رسرريدن

رويدادهای زمينة انحصاری 1و غير انحصاری 2شکل ميگيرد .بر

پروتونها به آشکارساز بيشتر از دقت اندازهگيری اختالف زماني

طبق دستة اول برشها ،هر رويدادی بايد دو لپتون منزوی با بررار

اسررت را حررذف مرريکنيم .دقررت آزمررايش در انرردازهگيری ايررن

مخالف و تندی l  2 / 5 3داشته باشد که حداقل يکي از آنها

اختالف زماني بين  30-10پيکو ثانيه است [ ]20که به ترتي

تکانة عرضرري  pT ,l  20GeVو لپتررون ديگررر pT ,l' 10GeV

معادل فا ررلة  2 1-۶ 3ميليمتررر اسررت .شررکل  3ارتبرراط بررين

دارد .عالوه براين ،برای کاهش سهم فرايندهای زمينرة
WZ γ

ZZ γ

و

موقعيت رأ

ا لي و اخررتالف زمرران رسرريدن دو پروتررون برره

رويدادهايي با تعداد بيشتر از دو لپتررون حررذف شرردهاند.

آشکارسازها برای دو دقت اندازهگيری 10و  30پيکوثانيه برررای

همینين اثر رويدادهای زمينة بدون بوزون  ،Wبا برش بررر روی

فرايند انحصرراری مرکررزی سرريگنال را نشرران ميدهررد .در ادامررة

انرژی عرضي 4از دست رفته  MET  30GeVسرکوب شدهاند.

مطالعه ،دقت آزمايش  10پيکوثانيه فرض شررده اسررت .الزم برره

همینررررين فا ررررلة فضررررايي هررررر لپتررررون و فوتررررون

ذکر اسررت تعررداد پروتونهررای توليررد شررده در هررر رويررداد از

 R(  ,l ) = 2 + 2بيشتر از  0/5فرض شده اسررت .برره

فرايندهای  pile-upمتغير و معموالد برريش از دو پروتررون اسررت.

منظررور حررذف رويرردادهای زمينرره حرراوی فررواره از جملرره

دستة آخر برشها به سينماتيك دستگاه مرکررزی و پروتونهررای

رويرردادهای شررامل برريش از يررك فررواره بررا تکانررة عرضرري

انتخاب شده وابسته است .شکل  4توزيع انرژی که دو پروتررون

 pT ,l 20GeVوتنرردی  l  2 / 5حررذف شرردهاند .در دسررتة

در اثرررررررر برررررررررهمکنش از دسررررررررت ميدهنررررررررد

دوم برشها ،درخواست مرريکنيم کرره دقيقراد دو پروتررون داشررته

 M (   ) = M ( p1 p2 ) = 12 sرا برای سرريگنال و دو نمونرره
نشان ميدهد .در رابطة برراال  1و 2

باشيم که در ناحية مجاز آشکارسررازهای پيشرراني قرررار بگيرنررد.

از فرايندهای زمينه غال

محدودة مجاز انرژی پروتون در آشکارسازهای پيشرراني در دو

کسر انرژی از دست رفته هر پروتون و

بازة  0 / 0015    0 / 2و  0 / 0015    0 / 5در نظررر گرفترره

برخورد دو پروتون است .مطابق اين توزيع ،پروتونها در تعداد

شده است .با اين حال جهت کرراهش رويرردادهای زمينرره برررش

زيادی از رويدادهای سيگنال ،مقدار بيشتری از انرژی خود را از

   0 / 008نيز در نظر گرفته شده است .افزون بر اين ،موقعيت

دسررت دادهانررد؛ در حررالي کرره در فراينرردهای زمينرره در بيشررتر

ا ررلي 5در راسررتای برخررورد دو پروتررون  ،Zpvدر

رويدادها انرژی پروتون کمتری از دست رفته است .بنررابراين بررا

فرايند انحصاری مرکزی ،با اختالف زمان رسيدن دو پروتون برره

اعمال برش بر روی انرژی از دست رفترة پروتررون برره ررورت

مکاني را

آشکارسازهای پيشاني متناس

اسررت يعنرري

) ( t1 − t2

2

امررا در فراينرردهای زمين رة فراگيررر کرره بررا پروتونهررای

. z PV 
pile-up

همزمان شدهاند ،چنررين تناسرربي بررين اخررتالف زمرراني رسرريدن
پروتونها و مکان رأ

ا لي وجود ندارد .بنابراين با توجرره برره

دقت آزمايش در اندازهگيری اخررتالف زمرراني ثبررت دو پروتررون
ميتوانيم تعداد بسيار زيادی از رويدادهای زمينه را حذف کنيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Exclusive
2. Non-exclusive
3. Rapidity
)4. Missing Transverse Energy (MET
5. Primary vertex

s

انرژی مرکز جرررم

 M ( p1 p2 )  900GeVسهم زيادی از فرايندهای زمينرره حررذف
خواهد شد .افزون بر اين ،در فرايندهای انحصاری مرکررزی ،برره
دليل پايسررتگي تکانرره -انرررژی ،کسررر انرررژی کرره پروتونهررای
ورودی از دست ميدهنررد متناسر

بررا جرررم نرراوردای دسررتگاه

مرکزی خواهد بود .بنابراين انتظار داريم همبسررتگي قرروی بررين
جرم ناوردای دسررتگاه مرکررزی و کسررر انرررژی از دسررت رفترره
پروتونها وجود داشته باشد .برررخالف سرريگنال ،در فراينرردهای
فراگير همراه با دو پروتررون منررتج از پايررل -اپ و يررا بعضرري از
فرايندهای انحصرراری زمينرره ،ايررن رفتررار مررورد انتظررار نيسررت.
بنابراين با اعمال برش بر روی همبستگي جرم ناوردای دستگاه
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شكل  .3اختالف زماني ثبت پروتونها در آشکارسازهای پيشاني بر شكل  .4توزيع مربوط به کسر از دست رفته انرژی پروتونهايي کرره
حسرر

مکرران را

ا ررلي پراکنرردگي سرريگنال  → WW 

به آشکارسازهای پيشاني ميرسند.

برای دقت اندازهگيری  10پيکو ثانيه (آبي) و  30پيکو ثانيرره (سرربز–
نقطهچين).

مرکزی و کسر انرژی از دست رفته پروتونها ،تعررداد زيررادی از

يعني جايي که رويدادهای زمينه کمترند  ،قرررار دارنررد .شررکل ۶

رويدادهای زمينه را ميتوان حررذف کرررد .برره همررين منظررور بررا

توزيع جرم ناوردای جفررت لپتررون و فوتررون برررای سرريگنال بررا

استفاده از پايستگي تکانه در راستای طولي و دسترسي به مؤلفرة

جفتشرررردگيهای  Δ =0 /1و  =0 / 03
→ WW 

و فراينرررردهای

 و   → را نشرران ميدهررد .بنررابراين

طولي لپتون و فوتون ،جمررع مولفرة طررولي تکانرة نوترينوهررا در

زمين رة

دستگاه مرکزی را تخمين زده ،جرررم نرراوردای دسررتگاه مرکررزی

برشي برای سيگنال با هر دو جفتشرردگي  و  بررر روی

شامل جفت لپتون ،فوتونها و جفت نوترينو را بازسازی کرديم.

M ( ll  )  200GeV

توزيع جرم ناوردای دستگاه مرکزی بر حس

انرررژی از دسررت

رفته پروتونها برای سيگنال و فراينررد زمينرة

pp → pWW  p

جرم ناوردای دستگاه مرکزی بره ررورت
برررررای  0 / 008    0 / 2و

M ( ll  )  500GeV

برررره ازای

 0 / 008    0 / 05اعمال کرديم .اين سه برش اخير برره عنرروان

در شکل  5نشان داده شده اسررت .بررا توجرره برره رفتررار سرريگنال

دستة سوم برشهررا انتخرراب شررده اسررت .مجموعرة ديگررری از

درخواس رت مرريکنيم رويرردادهايي کرره در آنهررا اخررتالف جرررم

فرايندهای زمينرره ،فراينرردهای حا ررل از برررهمکنش پامرونهررا

ناوردای بازسازی شده دستگاه مرکزی )  M ( X recو انرررژی از

بودند .سط مقطع چنين فرايندهايي به ورت حا ررل ضرررب

دسرررررررت رفتررررررره پروتونهرررررررا مثبرررررررت اسرررررررت

تابع توزيع پراشيده 1و سط مقطع پارتوني به دست ميآيد که

 M ( p1 p2 ) − M ( X rec )  0حذف شوند .به عالوه ،رفتار توزيع

به عنوان رهيافت اينگلمن -اسیلين 2شناخته شررده اسررت [.]21

مربوط به سرريگنال بررا جفتشرردگي  مشررابه فراينررد توليررد

سط مقطع تعرردادی از فراينرردهای ناشرري از پررامرون در بسررتة

در مدل استاندارد است و تنها بهنجارش توزيع را تغييررر

نرمافزاری  [22] FPMCداده شده است .با اين وجود فرايندهای

ميدهد .بر خررالف آن ،برره دليررل ايررن کرره در جفتشرردگي 

ناشرري از پررامرون در بسررتة نرمافررزاری  [22] FPMCداده شررده

جفتشدگي تابعيت انرژی دارد ،توزيررع جرررم نرراوردای

است .با اين وجود فرايرندهای زمينة مورد نظر در ايرن مقاله در

WW 

ضري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستگاه مرکزی سيگنال ،در تکانة عرضي و جرم ناوردای برراالتر

1. Diffractive parton distribution function
2. Ingelman-Schlein
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شكل  .5توزيع جرم ناوردای دستگاه مرکزی بر حس انرژی از دست رفته پروتونها برای سيگنال و فرايند زمينة .  → ll

شكل  .6توزيع مربوط به جرم ناوردای جفت لپتون و فوتون برای سيگنال با جفتشدگيهای سهگانه و تعدادی از فرايندهای زمينه.
بسته نرمافزاری قرار داده نشدهاند.

 .6پیشبینی میزان حساسیت آزمایش ال.اچ.سی بووه

از آنجايي که پررامرون سرراختار پررارتوني دارد ،سررط مقطررع
فراينرردهای

WW 

و  llبررا اسررتفاده از بسررتة نرمافررزاری

 MadGraph5_aMC@NLOبرررره ترتيرررر
فمتوبارن تقري

زده شدهاند .پ

 0/183و 240/1

از اعمال سه دسته برررش کرره

در باال معرفي شد تعررداد رويرردادهای انتخررابي باقيمانرردة ايررن
فرايندها بسيار کم و قابل رفنظر کردن است.

جفتشدگی سهگانة ناهنجار

WW 

جدول  1تعداد رويدادهای مربوط به چند نمونرره از سرريگنال بررا
پارامترهای مختلف و زمينه پ

از اعمال هررر سرره دسررته برررش

برای درخشندگي جمع شدة  3بر اتوبارن را نشرران ميدهرد .در
مقايسه با سط مقطع فرايندهای فراگير در ال.اچ.سرري ،سرريگنال
مرورد نظر شامل جفتشردگيهای ناهنجرار  و  سررط

442

سید محسن اعتصامی و صدیقه تیزچنگ

جدول  .1تعداد رويدادهای انتظاری سيگنال و زمينه پ
= L = 3 ab −1  s

پ

TeV14
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از اعمال هر دسته از برشها.
زمينه e + ee +  Δ =0 /1 e + ee +   =0 / 05 e + ee + 

برشهای دسته اول

72867/6

1716/8

43/65

زمان پرواز و ) 0 / 008    0 / 2 (0 / 5

)419/04 (770/04

)103/6 (1258

)39/93(38/72

W  900 ,M ll 200( 500 )GeV ,
M ( p1 p2 ) − M ( X rec )  0

)3/24(9/72

)103/6 (1169/2

(12/1)8/4۷

مقطع نسبتاد کوچکي دارند .بنابراين احتمال آشکارسازی آن کررم

سيگنال را برای  40مقدار مختلف از هر جفتشدگي بره دسررت

است .با اين حال با استفاده از امکرران افررزايش درخشررندگي در

آورده و با يك تابع درجه دو برازش کرررديم .برررای اطمينرران از

آزمايش ال.اچ.سي و بهرهمندی از آشکارسازهای پيشرراني تعبيرره

درنظر گرفتن تمام خطاهای ممکن ،عرردم قطعيررت رويرردادهای

و اطل  ،ميررزان

انتظاری زمينه را 100در د فرض کرررديم .در نهايررت ،ميترروان

حساسيت به چنين فراينرردهايي افررزايش مييابررد .روش آمرراری

حدهای مورد انتظار را با تعريف تررابع دلتررای لگرراريتم درسررت

مررورد مطالعرره در ايررن مقالرره برررای پيشبينرري حررد بررر روی

نمايه 3در ( %9595 )۶8در د ناحيرره اطمينرران برره دسررت آورد.

شده در هر دو سمت آشکارسازهای سي.ام.ا

جفتشدگيهای ناهنجار ،استفاده از تابع درست نمايي

بيشررينه1

حدهای به دست آمده در جدول  2گزارش شدهاند.

است که به ورت زير تعريف ميشود
()۷

,

) L ( n|f ( ci ) + b,

) L ( n|f ( ci ) + b,

) (

q cid = −2 ln

به طوریکه L ،حا ل ضرب توزيع پواسوني رويدادهای مررورد
انتظررار و  توزيررع پارامترهررای مررزاحم

2

برررای هررر حرروزة

.7جمعبندی و نتیجهگیری
در اين مقاله امکرران جسررتجوی جفتشرردگي ناهنجررار سررهگانه
بوزونهررای پيمانررهای در فراينررد دسررتگاه مرکررزی انحصرراری
pp → pWW  p

طي برخورد پروتررون -پروتررون در آزمررايش

سيگناالست .در اين مطالعه دو حوزة سيگنال در نظر گرفته شده

ال.اچ.سي در فاز اجرايرري درخشررندگي برراال بررا فرررض واپاشرري

است )1 :زوج لپتون هم طعم  )2زوج لپتون غيرهم طعررم ĉi .و

لپتوني بوزونهای  Wمررورد مطالعرره قرررار داديررم .جفتشرردگي

 مقاديری از پارامترهررای مررورد توجرره و پارامترهررای اضررافي

سهگانة ناهنجار  رفتاری مشابه جفتشدگي مدل استاندارد

هستند که تابع درستنمايي به ازای آنها بيشينه است  .مقدار

دارد ،در حالي که جفتشدگي  وابسته به تکانرره اسررت و در

پارامترهررای مررزاحم هسررتند کرره تررابع درسررتنمايي برره ازای

تکانههای عرضي باالتر مشارکت بيشتری دارد .در اين مطالعه با

جفتشدگي مورد نظر بيشينه است f ( ĉi ) .تعداد رويرردادهای

بهرهمنرردی از آشکارسررازهای پيشرراني تعبيرره شررده در آزمررايش

انتظاری سيگنال به ازای جفت شدگي  ciو سهم مدل استاندارد،

ال.اچ.سي و درنظر گرفتن ميررزان درخشررندگي برراالی پيشبينرري

 bرويدادهای زمينة ديگر است و  nتعداد کل رويدادها را نشرران

شده در انرژی مرکز جرررم  14تراالکترررون ولررت ،تمررامي منررابع

ميدهد .برررای اسررکن آزمررون آمرراری حررول جفتشرردگيهای

ممکن فرايندهای زمينه را مورد بررسي قرار داديم .به طور کلي،

ناهنجررار ،بايررد تابعيررت سرريگنال کرره شررامل رويرردادهای مرردل

فرايندهای زمينه شامل سه دسته هستند ،دسررتة اول فراينردهايي

استاندارد بره عررالوه جفتشرردگي ناهنجررار اسررت ،بررر حسر

که از برهمکنش فوتررون -فوتررون توليررد ميشرروند و دسررتة دوم

جفتشدگي در دستر

باشررد .برررای ايررن منظررور رويرردادهای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Maximized Likelihood
2. Nuisance

فراينرردهايي کرره از برخ رورد پارتونهررای درون پروتررون توليررد
ميشوند و با فرايرندهای پايل -اپ همزمان ميشوند .اين دسته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. Delta log-likelihood

جلد  ،20شمارة 3
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جدول  .2حدهای انتظاری محاسبه شده بر روی جفت شدگيهای سهگانة  و  در انرژی مرکز جرم  14تراالکترونولت و درخشررندگي

جمعشده  L = 3 ab −1در  % ۶8و  % 95ناحية اطمينان.
جفتشدگي سه گانه

0 / 008    0 / 2

0 / 008    0 / 5



] %68 C.L.[ −0 / 0542 ,0 / 0553

] %68 C.L.[ −0 / 0017 ,0 / 00171

] %95 C.L.[ −0 / 00791,0 / 00802

] %95 C.L.[ −0 / 00251,0 / 00251

] %68 C.L.[ −0 / 077 ,0 / 0509

] %68 C.L.[ −0 / 0512 ,0 / 4009

] %95 C.L.[ −0 / 105 ,0 / 079

] %95 C.L.[ −0 / 0727 ,0 / 0624



شكل  .7مقايسه حدهای موجود بر روی جفتشدگيهای ناهنجار سهگانه با اسررتفاده از فراينررد توليررد انحصرراری مرکررزی  pp → pWW  pو
فرايندهای توليد چند بوزون پيمانهای در برخورد دهندههای مختلف لپتوني و هادروني.

وضوح سيگنال داشته

همینررين در شررکل  ۷حرردهای محاسرربه شررده بررا قيرردهای

از فرايندها ميتوانند اثر زيادی در تخري

باشند .دستة سوم فرايندهايي هستند که از مبادلة پامرون به جای

آزمايشررگاهي برره دسررت آمررده از فراينرردهای مختلررف مقايسرره

فوتون توليد ميشوند .اين فرايندها با اعمال برشهايي بررر روی

شدهاند .نتايج نشان ميدهد ،در محدودة انرژی مجاز آشکارساز

محدودة مجاز انرژی پروتون ،اختالف زماني ثبت پروتونهررا در

پيشاني  ، 0 / 008    0 / 5حساسيت به جفتشدگي سررهگانة

آشکارسررازهای پيشرراني ،همینررين برشهررايي بررر روی عنا ررر

 نسبت به اکثر حرردهای موجررود بهبررود يافترره اسررت .برررای

دستگاه مرکررزی برره شرردت سرررکوب ميشرروند .بررا اسررتفاده از

جفتشدگي سهگانة  ، حدهای به دست آمده در محرردودة

درخشرررندگي جمرررع شرررده بررراال در آزمرررايش ال.اچ.سررري

انرژی مجرراز آشکارسرراز پيشرراني  0 / 008    0 / 2مقيدترنررد.

)  L = 3( ab−1که انتظار ميرود در سالهای آينده در دسررتر

بنابراين ،با افزايش دقت انرردازهگيری زمرراني در آشکارسررازهای

باشد و بهرهمنرردی از آشکارسررازهای پيشرراني ،حرردهايي بررا 95

پيشاني و بهرهمندی فاز اجرايي با درخشندگي باال ميتوان مقدار

در د ( ۶8در د) ناحيرة اطمينرران 1بررر روی جفتشرردگيهای

قابل توجهتری از رويدادهای زمينرره را کرراهش داده و حرردهای

سهگانه بوزونهای پيمانهای در جدول  2گررزارش شررده اسررت.

قویتری بر روی جفتشدگيهای ناهنجار سررهگانه بوزونهررای
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