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Zahvala 
• Ta predstavitev sloni na ramenih preko 3000 kolegov 

eksperimenta ATLAS, ki so zgradili in upravljajo detektor 
ATLAS ter neumorno zbirajo in analizirajo podatke.  
 

• Pomemben prispevek k skupnemu cilju je doprinesla 
slovenska skupina v ATLASu: V.Cindro, M.Deliyergiyev,    
I.Dolenc, A.Filipčič, A.Gorišek, J.J.Javoršek, B.P.Kerševan, 
G. Kramberger, B. Maček, I.Mandić, E.Margan, L.Mijović, 
M.Mikuž, A.Svetek, M.Tadel, A.Tykhonov, M.Zavrtanik in 
D. Žontar. 
 

• Potrebni pogoj za te meritve je bilo gladko in prav 
osupljivo vedno boljše obratovanje Velikega hadronskega 
trkalnika v letih 2011 in 2012. 
 

Ljubljana, 14.10.2013 Marko Mikuž: Odkritje Higgsovega bozona 2 



CERN – Evropsko središče za fiziko delcev 
• Mednarodna organizacija v Ženevi, 

ustanovljena leta 1954 
• 20 evropskih držav članic 
• Slovenija 2009 zaprosila za članstvo 

– Paket 5 držav 
– Izrael, Srbija in Ciper so pridružene članice 

• ~ 3000 zaposlenih 
• ~ 8000 sodelujočih znanstvenikov iz 580 

institucij in 85 držav, kar predstavlja ½ 
populacije fizikov visokih energij 

• Infrastruktura 
– Pospeševalniki  

• Veliki hadronski trkalnik LHC 
– Detektorji 

• Proračun 1 GCHF/leto 
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Odkritje Higgsovega bozona 
• Odkritje Higgsovega bozona, odgovornega za mase osnovnih delcev, zaokroži 

Standardni model na najbolj eleganten in ekonomičen način 
– Meritve nakazujejo “lahek” Higgsov bozon z maso okoli 125 GeV, kar odpira možnost 

“Velike puščave” do Planckove skale – 1028 eV – 100 GeV je 1011 eV ! 
– Natančne meritve lastnosti Higgsovega delca so občutljive na  signale Nove Fizike 
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Delovanje LHC v 2011/12 
• 2011 

– Nenehne izboljšave trenutne 
luminoznosti do 3.6x1033 cm-2s-1 

– Integrirana luminoznost presegla 
5 fb-1  

– Polovico te luminoznosti (~ 2.5 fb-
1) smo zbrali v zadnjem mesecu 
delovanja 

• 2012 
– Trenutna luminoznost je narasla 

do 7.73x1033 cm-2s-1  
– 6 fb-1 do konca junija 

• ~1.5 fb-1 v zadnjem tednu – še 
vedno rekord 

– 23.3 fb-1 do konca leta iz LHC 
• 21.7 fb-1 zabeleženo z ATLAS 

– Trki do 19. decembra 
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12/2012: 
23 fb-1  

@8 TeV 

2011 
5.6 fb-1  

@7 TeV 

2010 
0.05 fb-1  

@7 TeV 

1033 cm-2s-1 



Detektor ATLAS 
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Kolaboracija ATLAS 
• Pri detektorju ATLAS 

sodeluje 
– ~3000 znanstvenikov 

• 1800 z doktoratom 
• 1200 doktorskih 

študentov 
– 176 institucij 
– 38 držav 

• Od zasnov traja projekt že 
preko 20 let 

• Investicija  ~550 MCHF 
• Slovenska skupina (~ducat 

znanstvenikov) sodeluje pri 
projektu od junija 1996 

 Detektor je izjemno 
uspešno deloval med 
celotnim obratovanjem LHC 
od novembra 2009 do 
februarja 2013 
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~¼ kolaboracije ! 



Tvorba Higgsovega delca na LHC 
• Higgs se sklaplja na delce z 

maso 
– Linearna sklopitev na fermione 

(Yukawa) 
– Kvadratična na šibke bozone W 

in Z 
• Tvorba v trkih p-p pri  

energiji 7-8 TeV 
– Pretežno preko zlitja gluonov 
– Gluoni brez mase – rabimo 

(težkega) posrednika 
• Zanka s top krarkom 

– Sposoditi si je treba veliko 
maso 

• Verjetnost zato majhna 
– Presek O (10 pb) 
– Celotni za  trke pp O(100 mb) 

 
En Higgsov bozon nastane na 
vsakih 10 milijard protonkih 
trkov ! 
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7  8  14 TeV 
~ 20 x Tevatron 
for mH=120 GeV 

V kateri kopici je igla ? 



Razpadi Higgsa 
• Higgsovi razpadni načini 

določeni s sklopitvam 
– Prevladujejo razpadi v 

šibke bozone W in Z če je 
masa dovolj velika 

• Eden od bozonov je lahko 
virtualen 

– Za majhne mase razpadi v 
dva fotona, b-kvarka in 
lepton tau 

• Dva fotona preko zank 
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<130   
γγ  

125-180   
WW(*) lνlν  

125-300   
ZZ(*) llll  

300-600   
ZZ llνν  

Hitreje kot razpade, 
manj natančno maso 

ima - Heisenberg 
 

10-24 s 



• Najmočnejši razpadi za detekcijo pri majhnih masah 
– H→WW(*) → lν lν (štetje presežka dogodkov) 
– H→ZZ(*) → 4l  (masa H) 
– H→γγ (masa H) 

• Pri vseh prisotno ozadje 
– Leptoni iz razpadov W in Z, ozadje QCD 

• Mahjen σxBR botruje majhnim vzorcem signala 
– Fluktuacija signala navzdol lahko prepreči zaznavo 

• Lažno negativen rezultat (signal tolmačen kot ozadje) 
– Fluktuacija ozadja navzgor lahko potvori signal 

• Lažno pozitiven rezultat (ozadje tolmačeno kot signal) 

• Rabimo previdno, nepristransko statistično analizo ! 

Signal v prisotnosti ozadja 
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PH EH mH 



Vzorec H→γγ 
• Vsi podatki iz 2011 (4.8 fb-1) in 2012 (20.7 fb-1) 

– Zaznanih ~145k dogodkov z 100 < mγγ < 160 GeV v 
naboru podatkov iz 2011+2012 

– Pričakovan izkoristek za signal:  ~ 40% za mH=125 
GeV 

• Prilagajanje spektru mγγ s  
– Polinomom četrte stopnje za ozadje 
– Odzivno funkcijo kalorimetra za signal 
– Ozadje določeno neposredno iz podatkov 

• Vrh s 1000 dogodki na 18000 dogodkih ozadja 
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Rezultati H→γγ 

• Maksimalno neujemanje s predpostavko o ozadju pri mH = 126.5 GeV: 
– Vrednost p0: ~10-13 ali 7.4 σ pri 126.5 GeV 
– Pričakovano od Higgsa v SM : ~ 4.1 σ  

• Opažamo več signala, kot ga napove SM… fluktuacija signala navzgor?  
• Odkritje v tem razpadnem načinu, ni več smiselno postavljati izključitve… 
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p0 – skladnost izmerka  
s fluktuacijo ozadja 
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Vzorec H→ZZ(*) → 4l 
• Vsi podatki iz 2011 (4.6 fb-1) in 2012 (20.7 fb-1)  
• Območje mas nad 160 GeV 

– Izmerjeno: 317/59 dogodkov (8/7 TeV) 
– Pričakovano iz ozadja: 301/53 dogodkov  

• Predvsem iz pp → ZZ(*) 

 
• Za m(4l) < 160 GeV  

– Izmerjeno:100/21 dogodkov (8/7 TeV) 
– Pričakovano iz ozadja: 74/13 
– Signifikanten presežek se nabere okoli 125 GeV 

 
• 120 <  m(4l) < 130 GeV                                 

(vsebuje ~90% signala za mH=125 GeV): 
– Enaka pričakovana prispevka signala in ozadja:     

vsak po ~ 5 dogodkov 
– S/B  1.9 (4μ ),  1.3 (2e2μ),  1.1 (4e) 
– V ozadju prevladuje ZZ* (4μ), Z+jets in tt (2μ2e, 

4e) 
– Izmerjenih 32 dogodkov, pričakujemo 27 iz signala 

in ozadja po SM 
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Dogodki z 120 < m4l < 130 Gev  



Dogodek 2e2μ z m2e2μ = 123.9 GeV 
• 12 rekostruranih verteksov - ~povrečni pogoji v letu 2012 
• pT (e,e,μ,μ)=  18.7, 76, 19.6, 7.9 GeV,  mee = 87.9 GeV, mμμ =19.6 GeV 
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2012 



Rezultati H→ZZ(*) → 4l 
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• Maksimalno neujemanje s predpostavko o ozadju pri mH = 124.3 
GeV: 
– Vrednost p0: 2.7x10-11 ali 6.6 σ  
– Pričakovano od Higgsa v SM: ~ 4.4 σ  

• Odkritje v še enem razpadnem načinu 



Kratka zgodovina odkritja 
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EPS July 2011 CERN Dec 2011  PRD spring 2012  ICHEP July 2012  PLB July 2012 



Objava odkritja 

• Objava rezultatov skupaj s CMS v isti številki PLB 716 (17. september) 
• Članek ima danes 761 citatov po WoS 
• Kasneje “poljudna” verzija v Science 
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Epilog 

za “teoretično odkritje mehanizma, ki prispeva k našemu razumevanju 
izvora mase subatomskih delcev in ki je bilo nedavno potrjeno z odkritjem 
napovedanega osnovnega delca pri eksperimentih ATLAS in CMS na Velikem 
hadronskem trkalniku v CERNu“. 
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François Englert in Peter W. Higgs 
na seminarju v CERNu 4. julija 
2012, ko sta skupini ATLAS in CMS 
predstavili rezultate o odkritju 
Higgsovega bozona. 
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