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НОВА ЧЕСТИЦА
У јулу 2012 ударна вест на свим светским медијима била је 
из науке, физике  
→ Откривена је нова честица – Хигсов бозон 

Резултати су објављени у Церну уз директан пренос који су 
пратили научници широм света

2



НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ФИЗИКУ 2013

Додељена за теоријски рад који описује механизам који 
доприноси нашем разумевању порекла маса 

Потврђено открићем нове честице у Церну  
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Франсоа Англер Питер Хигс



СВЕ ЈЕ ПОЧЕЛО ШЕЗДЕСЕТИХ
Отприлике у исто време, 1964, објављена су три рада: 

Роберт Броут и Франсоа Енглерт; 

Џералд Гуралник, Карл Хаген и  
Том Кибл 

Питер Хигс 
Радови представљају револуцију у физици  
елементарних честица 

Објашњавају порекло масе 

Уводе принцип нарушења симетрије у физику честица 

Предвиђају постојање још једне честице, назване по једном од аутора, 
Хигсов бозон (или БЕХ, или БЕГХКХ) 

Позната је и као ”Божија честица”, ”кум” је Леон Ледерман, предложио је 
”Проклета честица” - “Goddamn particle”
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Кроз векове, постављано је питање од чега је 
све направљено, шта су основни делићи  
– једноставни и без унутрашње структуре 

Демокритос је поставио теорију о недељивој  
честици → άτοµον (атомон) – недељив 

Почетком 20. века откривено је  
да атом има структуру 

Потом се показало да и  
позитивно језгро има структуру 

И да његови конституенти имају структуру
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ШТА СУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ ЧЕСТИЦЕ?



Елементарне честице су основни делићи материје 
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ШТА СУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ ЧЕСТИЦЕ?

Три копије - ”генерације”

Кваркови

Лептони



ОСНОВНЕ ИНТEРАКЦИЈЕ
Постоје четири основне интеракције у 
природи 

Гравитациона 

Електромагнетна 

Слаба – одговорна за радиоактивне распаде 

Јака – одговорна за нуклеарне силе 

Свака интаркција има свог преносиоца – 
када две честице интерагују, оне уствари 
размењују трећу, преносиоца интеракције
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ОСНОВНЕ ИНТEРАКЦИЈЕ
Постоје четири основне интеракције у 
природи 

Гравитациона 

Електромагнетна 

Слаба – одговорна за радиоактивне распаде 

Јака – одговорна за нуклеарне силе 

Свака интаркција има свог преносиоца – 
када две честице интерагују, оне уствари 
размењују трећу, преносиоца интеракције
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ОСНОВНЕ ИНТEРАКЦИЈЕ И СИМЕТРИЈЕ

Постоје четири основне интеракције у природи 
Гравитациона – њу ћемо оставити по страни 
Електромагнетна → фотон, U(1) 

Слаба – одговорна за радиоактивне распаде → W, Z бозон, 
SU(2) 
Јака – одговорна за нуклеарне силе → глуон, SU(3) 

Свака интаркција има своју симетрију
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ШТА СУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ ЧЕСТИЦЕ
Елементарне честице су основни делићи материје 

И преносиоци интеракција 
И Хигсов бозон
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СТАНДАРДНИ МОДЕЛ
Састоји се од честица материје, интеракција и Хигсовог механизма 

Симетрија стандардноg модела је SU(3)×SU(2)×U(1)
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СПОНТАНО НАРУШЕЊЕ СИМЕТРИЈЕ

Уколико важи симетрија, ни фермиони, који су честице 
материје, ни бозони, преносиоци интеракција, не би имали 
масу  
=> симетрија је нарушена
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GSM = SU (3)C × SU (2)L ×U (1)Y
→ SU (3)C ×U (1)EM

SU (2)L

F > F0

F



ХИГСОВ МЕХАНИЗАМ

У стандрадни модел  
уведено је комплексно  
скалрно поље 

нарушило је почетну 
симетрију 

генерисало масе честица 

појавила се нова 
честица – Хигсов бозон
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Ненарушена 
симетрија

Улази Ноле, народ  
се окупља, Ноле 
добија ”масу” 
⇒ маса честица

Гласине о Нолету 
се шире 
⇒ маса Хигса



ХИГСОВ МЕХАНИЗАМ
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СТАНДАРДНИ МОДЕЛ
Стандардни модел дефинишу симетрије 
Лагранжијана 
Интеракције: јака, слаба и електромагнетна 
Преносиоци: глуони – g, слаби бозони W±, 
Z,  и фотон 
Честице материје: Лептони и кваркови 
И спонтано нарушење симетрије: 
Комплексно скаларно поље 
Које нарушава:
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GSM = SU (3)C × SU (2)L ×U (1)Y → SU (3)C ×U (1)EM

GSM = SU (3)C × SU (2)L ×U (1)Y



СТАНДАРДНИ МОДЕЛ
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Једноставан и елегантан



СТАНДАРДНИ МОДЕЛ

17
Зар не?



КАКО СЕ ДЕТЕКТУЈУ ЧЕСТИЦЕ

Димензије честица су мале
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КАКО СЕ ДЕТЕКТУЈУ ЧЕСТИЦЕ

Масе честица могу бити велике у поређењу са масом протона или 
електрона; mW ~ 80 GeV, mZ ~ 91 GeV, mt ~ 175 GeV, mHiggs ~ 125 GeV 

Потребна је велика енергија
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E = mc2



АКЦЕЛЕРАТОРИ
Акцелератори су машине за убрзавање честица 

Линеарни – користе елктрично поље за убрзавање 
наелектрисаних честица 

Кружни – користе елктрично поље за убрзавање 
наелектрисаних честица и магнетно поље за њихово 
скретање 

Модерне машине су комбинација  
више технологија  
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ВЕЛИКИ ХАДРОНСКИ СУДАРАЧ  
(LARGE HADRON COLLIDER – LHC)
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ХАДРОНСКИ КОЛАЈДЕРИ И ДЕТЕКЦИЈА ЧЕСТИЦА

У судару учествују сложене честице - протони 

Само један део, тзв. партон, учествује у примарној 
интеракцији 

Не знамо тачно који део енергије носи партон 
=> Закон одржања енергије/импулса (E, p ) 
можемо да применимо само у трансверзалној 
равни
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x

y

z

Поједностављене јединице пресек у pb

c=1 (1 barn = 10-24cm2)

Енергија, маса, импулс у GeV Луминозност 1/fb

Укупни број честица 
=Луминозност *Пресек



ХАДРОНСКИ КОЛАЈДЕРИ И ДЕТЕКЦИЈА ЧЕСТИЦА

Укупан број честица (N) = пресек (σ) * луминозност (L) 

Пресек – извесност за интеракцију две честице  
- Има димензије површине, користи се јединица барн (1 b = 10-24 cm2) 

Луминозност је мера броја судара у јединици времена по јединици 
површине 
- Дизајнирана луминозност Великог Хадронског Сударача је 1034 cm-2s-1  
– Mоже се десити 1034 судара у секунди на површини од једног 
квадратног центиметра 

Користе се природне јединице (c=1), тако да се енергија, маса и импулс 
изражавају у гига-електрон-волтима (GeV) 
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ДЕТЕКТОРИ
Модерни детектори су комплексне машине 

На основу изгледа сигнала у детектору, идентификујемо честице и догађаје
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ATLAS: A Toroidal LHC ApparatuS

Neutrino



УКУПАН БРОЈ ДОГАЂАЈА
Укупан број честица (N) = пресек (σ) * луминозност (L) 

Пресек зависи од енергије снопа
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Око 50 милиона Z 
бозона који се 
распадају на електроне 
или мионе 
регистровано је на 
АТЛАСу и на ЦМСу у 
2012

Први период –  
Run 1, 2011-2012 
Други период –  
Run 2, 2015-2018

Други период –  
Run 2, 2015-2018

Добро за анализу:  
139 fb-1



ДА СЕ ВРАТИМО НА ХИГСА - ПРОДУКЦИЈА…
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Пресек

Маса



… И РАСПАД ХИГСОВОГ БОЗОНА
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Вероватноћа 
за распад

Маса

Откриће 
Досада виђен 
Потрага 
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Пресек

КАКО ТРАЖИМО ИНТРЕСАНТНЕ ДОГАЂАЈЕ



КАКО ТРАЖИМО ИНТРЕСАНТНЕ ДОГАЂАЈЕ
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Уствари
требало

је 48 година

Пресек



СИГНАЛНИ И ПОЗАДИНСКИ ПРОЦЕСИ

Сигнал је процес који нас занима, који желимо да видимо, нађемо и 
меримо – Хигсов бозон 

Позадински процес је процес који се у детектору види исто као сигнал 
- Или има исте честице у финалном стању 
- Или неке честице погрешно идентификујемо 

Позадина обично има пресек који је већи неколико пута
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Сигнал
ПозадинаH → γγ



H     γγ

Сигнал карактеришу два добро дефинисана фотона која долазе од 
резонантне честице 
- Може да се реконструише маса резонантне честице 

Позадина има опадајући спектар масе два фотона
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! = # ⋅ %& → #& = !& − )⃗&

!"#
# = %" + %# # − (⃗" + (⃗# #



ОТКРИЋЕ!

Због малог пресека у поређењу са 
позадинским процесима, комбинује се 
резултат из више канала 

Јула 2012 објављено је откриће нове 
честице са особинама сличним Хигсовом 
бозону 

До данас, Хигсов бозон је виђен у следећим 
каналима распада: 

γγ, ZZ, WW, bb и ττ 
32

Из симулације
са неодређеностима

Из података



ПОСЛЕ ОТКРИЋА
После открића кључно је 
мерење параметара нове 
честице, масе, константи 
спрезања, пресека, 
вероватноћа распада… 

Досадашњи резултати не 
показују одступање од 
СМ 

Следећи корак, мерење 
константе Хигсовог 
самоспрезања - веома 
битно за разумевање 
Хигсовог потенцијала
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V(H) = λv2H2 + λvH3 + (1/4)λH4;

M2
H = 2λv2



СТАНДАРДНИ МОДЕЛ

Стандардни модел описује 
материју и интеракције 

Описан је теоријом са 18 
параметара: 

све је измерено са великом 
прецизношћу 

Откриће Хигсовог бозона је 
кулминација стандардног 
модела
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СТАНДАРДНИ МОДЕЛ
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Стандардни модел описује 
материју и интеракције 

Описан је теоријом са 18 
параметара: 

све је измерено са великом 
прецизношћу 

Откриће Хигсовог бозона је 
кулминација стандардног 
модела

О прецизним мерењима  
чули сте прошлог четвртка



НЕДОСТАТЦИ СТАНДАРДНОГ МОДЕЛА

Теоријски: хијерархија, природност, фино подешавање 
Скала је енергија на којој нека физика постаје значајна 

Електрослаба – спонтано нарушење симетрије – 246 GeV 
Планкова – квантни ефекти гравитације - ~1019 GeV 

Уједињење са јаком интеракцијом 
Генерације фермиона 

Опсервабилни: 
Тамна материја 
Више материје у односу на 
антиматерију 
Гравитација 
… 

Нове теорије покушавају да објасне те феномене
36

Credits: ESA, NASA, K. Sharon (Tel Aviv University)  
and E. Ofek (Caltech)



ФИЗИКА ИЗВАН СТАНДАРДНОГ МОДЕЛА

Стандардни модел комплетиран је открићем Хигсовог бозона, али не описује све 

Хигсов бозон може бити само налик на честицу описану Стандардним 
моделом (SM-like), али може да припада некој другој теорији 

Традиционална подела на суперсиметрију, СУСИ, и све остало 

У многим новим моделима Хигсов бозон се производи у паровима 

Истраживање је значајно и због испитивања параметара Хигсовог потенцијала
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О суперсиметрији чућете следећег четвртка



ПРОДУКЦИЈА ПАРА ХИГСОВИХ БОЗОНА

Хигсов потенцијал после спонтаног нарушења симетрије
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V(H) = λv2H2 + λvH3 + (1/4)λH4; M2
H = 2λv2

Троструко самоспрезање  
(trilinear self coupling)

Четвороструко самоспрезање  
(quartic self coupling)

Продукција нове резонантне честице и њен распад на два Хигсова бозона



Како тражимо интресантне догађаје

Пресек

Продукција пара Хигсових бозона у СМ: 
40 fb - 1000x мање од продукције једног!

Укључивање процеса нове физике може да повећа пресек за продукцију
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HH -> 4b
Највероватнији распад Хигсовог бозона је на пар b-кваркова 

Физички не можемо да  
снимимо све догађаје 

Користимо тригере за  
селекцију интресантних 

Четири b-џета са великим  
трансверзалним импулсом 

Упаримо их на начин да 
одговарају производу  
распада Хигсовог бозона  
из СМ (mH = 125 GeV) 

Посматрамо расподелу инваријантне масе два Хигсова бозона
40



ИДЕНТИФИКАЦИЈА b-ЏЕТОВА
Има кључну важност у анализама, нарочито са 
Хигсовим бозоном 

Карактеристике B-хадрона: 

Велика маса ~5.2 GeV 
Релативно дуг ”живот” ~1.6 ps  
=> дужина прелета пре распада ~неколико 
mm  
=> појава секундарних вертекса 
=> трагови су измештени због тога што 
потичу из секундарног вертекса 
=> велики импакт параметар d0 

Могућност семи-лептонског распада
41

d0 /σ(d0)



МАШИНСКО УЧЕЊЕ
Посебне карактеристике могу да се комбинују у неку 
мултиваријабилну технику => основа машинског учења 

Boosted Decision Tree (BDT) техника веома популарна 
у последњих > 10 година 

Поједностављено, догађај пролази или не 
пролази селекцију док није класификован као 
сигнал или позадина 

Неуронске мреже 

Deep Learning - укључује више сакривених нивоа 

Recurrent Neural networks - може да процесуира 
секвенце улазних параметара 

Једна од области која се највише развија у 
експериментима физике високих енергија

42

BDT



ИДЕНТИФИКАЦИЈА b-ЏЕТОВА

Посебне карактеристике могу да се комбинују у 
неку мултиваријабилну технику 

За идентификацију користе се комбинације 
различитих техника

43
d0 /σ(d0)



ТРИГЕРИ
Два нивоа тригера  
Први ниво (Level 1 - L1): 
-Хардверски, електроника да се одреде 
Региони Интреса (Regions of Interest - RoIs) 
базирани на грубој информацији из 
калориметра и мионског система 
- Редукција: 40 MHz → 100 kHz  
- Латенција 2.5 µs  

Високи ниво (High Level Trigger - HLT):  
- Софтверски алгоритми који користе или 
RoIs или комплетну информацију - веома 
слични онима за реконструкцију догађаја 
- Редукција: 100 kHz → 1 kHz (1.5 kHz 
максимум)  
- Латенција 0.2 s 
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40 MHz

100 kHz
1 kHz



ТРИГЕРИ
Тригери за b-џетове користе исте 
алгоритме као и идентификација у 
реконструкцији 

од 2016 користе се 
мултиваријабилни алгоритми
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Ефикасност тригера у односу на 
финалну селекцију



СТВАРНИ ДОГАЂАЈ
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РЕЗУЛТАТ
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95% CL искључење за нерезонантну производњу парова Хигсових бозона у СМ за σ(pp→HH→bbbb)
Комбинација са  
другим каналима: 
Очекивана: 10.4  
 Измерена: 6.7

Нема нове физике



ИНТЕРПРЕТАЦИЈА У СМ И ПЕРСПЕКТИВА

48

Да би наша истраживања била осетљива на мерење 
константе Хигсовог самоспрезања требају нам 
додатни подаци 
Неопходно је и усавршавање експерименталних 
техника



После дуготрајне потраге и неколико експеримената који су били 
близу, Хигсов бозон откривен је 2012 на експериментима АТЛАС и ЦМС 

Мерења његових особина указују  
да је у питању Хигсов бозон из  
Стандардног модела 
Или личи на њега 

Хигсов бозон може се појавити у  
распаду нових честица 

Испитивање продукције парова  
Хигсових бозона веома битно и због разумевања константе 
самоспрезања 

Нови резултати последица су сталног унапређивања експерименталних 
техника

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Још око 20 година истраживања је пред нама
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ПРАВЦИ ИСТРАЖИВАЊА
Сударачи

51



Велики хадронски сударач 
(Large Hadron Collider – LHC)
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Обим 26659 m
Температура 1,9 K
Укупан број магнета (диполи, 
квадруполи…) 9300

Номинална енергија протона 7 TeV
Импулс судара 7 TeV/c
Импулс код инјекције 450 GeV/c
Пик магнетног поља дипола 8,33 T
Јачина струје у главном диполу 11800 A
Минимална дистанца између пакета ~7 m
Размак између пакета 25 ns
Дизајнирана луминозност 1034 cm-2·s-1

Број пакета по снопу 2808
Број протона у пакету (на почетку) 1,15·1011

Број обртаја у секунди 11245
Број судара у секунди 600 милиона

Најхладније  
место на планети



Велики хадронски сударач 
(Large Hadron Collider – LHC)
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ЦМС

АТЛАС
ЛХЦбАЛИЦЕ



СТАНДАРДНИ МОДЕЛ

Описан је теоријом са 18 параметара

54545454



ИДЕНТИФИКАЦИЈА b-ЏЕТОВА

Посебне карактеристике могу да се комбинују у 
неку мултиваријабилну технику 

За идентификацију користе се комбинације 
различитих техника
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БСМ РЕЗУЛТАТИ
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