פעילות מס' :2
מדידת מסת ה Z0 -באמצעות סימולטור ה"ATLAS"-
 .1מבוא
כפי שלמדתם בהכנה ל  masterclass-במכון ויצמן ,החלקיקים שנושאים את הכוח החלש הם
"הבוזונים הווקטוריים"  W ו  . Z 0 -הטבלה הבאה מפרטת את תכונותיהם:

בשעה שבפעילות הקודמת ניתחנו את תהליכי ההתפרקות של חלקיקי ה  , W  -נעסוק בפעילות
זו במדידת מסת ה  . Z 0 -לשם כך ננסה לאתר בסימולטור תהליכי התפרקות מסוימים של
החלקיק ונחשב בעזרת האנרגיה והתנע של תוצרי ההתפרקות את מסתו .חלקיק ה  Z 0 -מתפרק
לפי מספר "ערוצים" :
הערות

ערוץ ההתפרקות

שכיחות

Z 0  e e

3.36%

Z 0  

3.37%

Z 0    

3.37%

Z 0  

20.00%

התפרקות לנויטרינו ולאנטי -נויטרינו
(לא ניתן לראות בגלאים)

Z 0  qq

69.9%

התפרקות לקווארק ולאנטי -קווארק

התפרקות ללפטון ולאנטי -לפטון

בהמשך נתעניין בעיקר בתהליך . Z 0     
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 .2הכנות טכניות
 נניח שסימולטור ה  ATLAS-מותקן במחשבכם בתיקיה . Desktop\MINERVA-2011-01-20
 העתיקו מה  DVD-את שני הקבצים
exercises\ATLAS\downloads\A_Z.zip, B_Z.zip
לתיקיה
( Desktop\MINERVA-2011-01-20\run\eventsאין צורך ב.)unzip-
 הורידו מאתר אל"פ
( ) http://62.90.118.184/Index.asp?ArticleID=3338&CategoryID=1088&Page=1
את גיליון האקסל . Z_mass_results.xls

 .3ביצוע המדידות
 טענו אל תוך הסימולטור תחילה את קובץ הנתונים  , A_Z.zipשמכיל נתונים לגבי 55
מאורעות (תהליכי התנגשות) בגלאי .אחרי שתסיימו את ניתוח המאורעות האלה ,טענו את
הקובץ  B_Z.zipוהמשיכו עם  55המאורעות שבו.
 קבעו לגבי כל אחד ממאה המאורעות ,האם מדובר בהתפרקות מסוג ( Z 0     לגבי
הקריטריונים לקביעה זו ,ראו סעיף .) 4
 אם לא מדובר בתהליך הנ"ל ,עברו למאורע הבא.
 אם זיהיתם את התהליך הנ"ל ,מדדו את רכיבי התנע של כל אחד משני המיואונים:

 רשמו בגיליון האקסל  Z_mass_results.xlsאת הרכיבי התנע (הקפידו על הסימן):

-2-

בעמודה  Jמופיע מסת חלקיק ה  Z 0 -ביחידות  , GeV כפי שניתן לחשב אותה בעזרת רכיבי
התנע של שני המיואונים (פרטי החישוב דורשים ידע בתורת היחסות הפרטית ,ולכן לא
נתאר אותם כאן).
 בטור  Aרשמו את מספר המאורע ,כפי שהוא מופיע ליד המילה " " sourceבחלון " Atlantis
 " Canvasשל הסימולטור:

 אחרי שתסיימו את הניתוח של מאה המאורעות ותרשמו בגיליון האקסל את רכיבי התנע
עבור תהליכי ההתפרקות שזיהיתם ,תקבלו כתוצאה סופית את האומדן הטוב ביותר עבור
מסת ה ( Z 0 -ממוצע ) ואת אי -הודאות (סטיית התקן ) בערך זה:

(המספרים בתמונה נמצאים שם לצורך הדוגמה בלבד ואינם מצביעים על ערכים רצויים
כלשהם).

 .4קריטריונים לזיהוי ההתפרקות Z 0     
 לשני המיאונים מטענים הפוכים.
 לשניהם תנע טרנסוורסאלי ( 60 GeV   pT  25 GeV הגדירו  cutבהתאם).
 שני המיואונים נעים בכיוונים מנוגדים בקירוב ; מכיוון שלא נוצרים נויטרינים ,לא חסר תנע
טרנסוורסאלי משמעותי:
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 .5פורמט הדיווח
 הגישו את גיליון האקסל עם תוצאות המדידה שלכם.
 בחרו מבין מאה המאורעות אחד שלגביו אתם בטוחים שהוא מתאר את תהליך
ההתפרקות  , Z 0     ומאורע אחד שלגביו אתם בטוחים שאיננו מתאר את התהליך
הזה .לגבי כל אחד משני המאורעות ענו על השאלות הבאות ) 1 ( :מהו מספר המאורע?
(  ) 2אלו קריטריונים הפעלתם על מנת להגיע להחלטה לגבי מאורע זה? (  ) 3האם כל
הקריטריונים מתקיימים באותה המידה? אם לא ,כיצד דירגתם אותם?
 בחרו מבין מאה המאורעות אחד שלגביו אינכם בטוחים שהוא מתאר את תהליך
ההתפרקות הנ"ל ,וענו על השאלות הבאות ) 1 ( :מהו מספר המאורע? (  ) 2מהו מקור האי -
וודאות שלכם לגבי מיון המאורע? אלו קריטריונים מתקיימים ,אלו לא?
 האם מבין מאה המאורעות שבחנתם יש אחד ,שמתאר את תהליך ההתפרקות ? Z 0  ee
הסבירו את בחירתכם.
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