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آباديساراطاهريمنفرد،مجتبيمحمدينجف ،بخششيمافياض


 

 های بنیادیپژوهشکده ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانش
 

چكيده
قبول بر روی ممان  توان قیود قابل بررسي كردیم و نشان دادیم كه در این فرایند، به خوبي مي LHCدر این پروژه فرایند تولید پراشیده زوج كوارك تاپ را در 

محاسبات ما نشان . آورند زمینه را برای مطالعه سیگنال فراهم مي های پراشیده محیطي بسیار تمیز و بدون پس رویداد. دست آورد دوقطبي ناهنجار كوارك تاپ را به
شدگي ناهنجار ممان دوقطبي از طریق تولید جفت تاپ  منجر به بهبود باند حساسیت جفت LHCهای پراشیده در  العات قبل، رویدادداد كه در مقایسه با مط

 .شوند مي

 

 مقدمه
 

ای برای معرفي  بنابراین ارائه هر نوع نظریه. های آن را به خوبي توصیف كند مدل استاندارد چارچوبي است كه تا كنون توانسته ماده و واكنش     

دن ذرات های پیشنهادی ورای این مدل، با خارج ش این امر در اكثر نظریه. فیزیک جدید، باید در حد انرژی پایین به نتایج مدل استاندارد منتهي شود

های باال و  های سنگین در انرژی بنابراین انگیزه مناسبي، برای تمركز بر فیزیک كوارك. افتد های پایین، اتفاق مي ها در انرژی سنگین از برخي برهمکنش

های مدل  بیني توافق خوبي با پیشTeV تا حد چند Tevatronو  LHCنتایج حاصل از . شناختي در این زمینه، وجود دارد انجام محاسبات پدیده

 .  برد ها خواهد شد كه این امر احتمال یافتن ردی از فیزیک جدید را باال مي افزایش انرژی منجر به افزایش دقت آزمایش. استاندارد دارد

LHC دو طریق تولید زوج یا كوارك تک،  های خاصي برای مطالعه ممان دوقطبي الکترومغناطیسي كوارك تاپ دارد زیرا در آنجا كوارك تاپ از ویژگي

ای،  های پیمانه های آن، به عنوان مثال با میدان توان در برهمکنش ترین كوارك است و به خوبي مي عالوه بر این، تاپ سنگین. شود به وفور تولید مي

 .فیزیک جدید را جستجو كرد
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اضافه كرد كه این جمالت خود مستقل از ( به عنوان مثال مدل استاندارد)ي توان تعدادی جمله برهمکنشي به الگرانژی اصل در این نوع محاسبات مي

هریک از این جمالت . با مدل اولیه متفاوتند  كننده در برهمکنش های سیستم و یا نوع ذرات شركت نوع مدل مورد مطالعه هستند و از لحاظ تقارن

 . كنیم، در تأیید یا رد فیزیک جدید نقش دارد رها اعمال ميكنند و قیودی كه بر این پارامت پارامترهای جدیدی را معرفي مي

 

 تحلیل تئوری
 

هایي كه در اندازه سطح مقطع این الگرانژی مؤثر و مدل  كنیم، سپس به بررسي تفاوت در روند كلي كار، ابتدا یک نوع برهمکنش خاص را انتخاب مي

مان با نتایج آزمایشگاهي برای  های مدل استاندارد و مدل پیشنهادی یک از سطح مقطعدر نهایت با مقایسه هر . پردازیم استاندارد وجود دارد، مي

توانند اختیار كنند تا  های مجازی كه این پارامترها مي به بیاني دیگر اندازه. كنیم پذیر موردنظر، بر روی پارامترهای الگرانژی قیودی اعمال مي مشاهده

ptptppppدر فرایند پراشیده . [4-1]شود  ه باشد، از طریق این قیود معرفي مينتایج نظریه ما با آزمایش همخواني داشت   دو پروتون ،

. كنند كه قابل مشاهده در آشکارساز مركزی است كنش كرده و یک جفت كوارك تاپ تولید مي ها برهم این فوتون. كنند ورودی دو فوتون را ساطع مي

 . شوند در انتها دو پروتون با از دست دادن كسر كوچکي از انرژی و تکانه به صورت دست نخورده خارج مي

 

 .درمرتبهدرختيuوtاينمنكانالدياگرامف:1شكل

 

در مرتبه درختي فرم  ttرأس 
 AQgL tette

EM

t  در اینجا . را داردA و tQ ای فوتون و بار الکتریکي كوارك تاپ  میدان پیمانه

، به شکل (Ward Identity)های مدل استاندارد و توجه به برقراری تقارن لورنتس و ارضای اتحاد وارد  گیری از تقارن این عبارت با ایده. هستند

 شود، ساختار كلي زیر در فضای دیراك ارائه مي
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AVشدگي نابهنجار  در این رابطه عملگرهای غیراستاندارد را با كمک ضرایب جفت aa چهاربردار تکانه فوتون و  k. ایم نشان داده ˆ,ˆ

GeVmt 21.173 جرم كوارك تاپ است . 

محاسباتعددي
و  CMSبرمبنای شرایط استاندارد آشکارسازهای . شود نشان داده مي ها با پارامتر  یافته در پروتون در رویدادهای پراشیده كسر انرژی كاهش

ATLAS 5.00015.0، مطالعات ما در سه بازه پذیرش  ،15.00015.0   5.01.0و   (2)در شکل . انجام شده است ،

TeVsهای بهنجار در  شدگي حساسیت سطح مقطع كل به جفت 14 شدگي  ، حساسیت به جفت(چپ)در نمودار سمت راست . بررسي شده است

شده  آوری های جمع شدگي نابهنجار را برای سه مقدار مختلف داده قیود جفت( 1)جدول . نشان داده شده است( مغناطیسي)بهنجار الکتریکي 

13000,300,100  fbL  68%..با LC  ول شامل اطالعات مربوط به یک ناحیه پذیرش استهر قسمت جد. دهد مي نشان . 


TeVs 14.هاحساسيتبهسهبازهپذيرشمختلفرامنحني سطحمقطعكلفرايندبهصورتتابعياز:2شكل

AV aa درˆ,ˆ

  .دهندنشانمي
ptptpppp  
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 شدگي  قیود جفت:1جدول

.نابهنجار در سه بازه پذیرش مختلف


گيرينتيجه
.  تر از حدود ثبت شده تا االن هستند دست آمد بسیار قوی قیودی كه در آنالیز به. است همه محاسبات در چارچوب مركز جرم دو پروتون انجام شده     

 .ای شامل نتایج كامل در دست نگارش است ارائه شده و مقاله [5]نتایج اولیه این محاسبات در مرجع 
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