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• Мотивация
• Предложение за експеримент
• Описание на снопа
• Детекторен комплекс
• Очаквани резултати

СъдържаниеСъдържание



• Стандартният модел е пълен: 2012 LHC -  Н-бозон

• Неизвестни:

– Асиметрия материя-антиматерия

– Тъмна материя

– Тъмна енергия

• Определени места на лошо съгласуване между 
експеримент и теория

• Стандартният модел е приближение на друга по-пълна 
теория, но коя? 

Мотивация: Нова ФизикаМотивация: Нова Физика



DAMA/LIBRA experimentDAMA/LIBRA experiment

• 250 kg радиочист NaI (Tl)

• Ако обяснението е еластично разсейване, то 
DAMA/LIBRA дава указания за масивна тъмна материя 



Тъмна материяТъмна материя



е+/е-

АстрофизикаАстрофизика

• Потвърден излишък на позитрони

• Отсъствие на излишък от антипротони 

Наличие на античастици в космичните лъчи

p-/p+



Тъмна материяТъмна материя

• Ако обяснението е тъмна материя, то посредникът трябва да е 
лек ( < 2*M

протон
)

•  Константата на взаимодействие може да е произволна (дори 
О(1) )

Анихилация на тъмна материя
е-

е+

g'
U, A', .... 



g-2g-2

• Около 3 σ разходимост между 
експеримент и теория (3.6 σ, ако се 
вземe предвид само е+е- -> hadrons) 



Тежък/тъмен фотон/бозонТежък/тъмен фотон/бозон

• Най-естествено (най-просто) е обяснението на горните  феномени 
посредством едно предположение

• Ако то е свързано с U-bozon, то той трябва е сравнително лек 
(10-100MeV)

• Търсене:

– Експерименти на фиксирана мишена (beam dump):

– Търсене на пикове в разпределението по инвариантна маса на 
е+е-

– Търсене на продукти на мезонни разпади



Търсене на тежки фотониТърсене на тежки фотони

• А'-strahlung (аналогично на спирачно излъчване от електрони)

• Никаква реконструкция на инвариантни маси, кинематични 
характеристики

• Всяка регистрация на частица в детектора е сигнал (работа при 
нулев фон)

• Огромен брой взаимодействия



Сегашна ситуацияСегашна ситуация



ИдеяИдея

• Търсене на U-бозон в кинематически дефинирано събитие и 
използване на пълна реконструкция

• Изследван процес – позитронен сноп на фиксирана мишена:

         γ + E_miss  (невидим канал)
е+ + е-    ->  γ   +  U

       γ + e+e-       (видим канал)

• Нормиране на сигналните събития на конкурентния процес – 
анихилация

– Директно определяне на α'/α
• Достъпната област по инвариантна маса е ограничена от енергията 

на снопа

– Около 22 MeV за 500 MeV позитронен сноп



Тежък/тъмен фотон/бозонТежък/тъмен фотон/бозон

• Едновременно регистриране на видим и невидим канал

• Магнитното поле служи както за измерване на импулсите на 
продуктите на разпад, така и за отместване на първичния сноп от 
невзаимодействали позитрони

калориметър
спектрометър в 
магнитно поле

активна
мишена



BTF @ ФраскатиBTF @ Фраскати



BTF @ ФраскатиBTF @ Фраскати

• Променлива енергия на снопа (от 
около 250 MeV -> MAX)

• Възможност за работа в режим на 
една частица

• Планирано подобрение на някои 
от характеристиките му
– Максимална енергия

– Интензитет на снопа

– Брой за секунда



Тежък/тъмен фотон/бозонТежък/тъмен фотон/бозон

• След раждането си, U-бозонът може да се разпадне на e+e-

Разгледан е прост модел в CalcHEP, който е сравнен с формулата

Подробно ще разгледаме само невидимия каналПодробно ще разгледаме само невидимия канал



Идея на измерванетоИдея на измерването

• Електронът е в покой

• Импулсът на позитрона се определя от характеристиките на ускорителя – 
1%

• Основният принос в разделителната способност по липсваща маса – 
реконструирането на 4-импулса на фотона

– Място на взаимодействие в мишената – напречният размер  на снопа е 
малък, но положението му се изменя с времето

– Положение на фотона в калориметъра

– Разделителна способност по енергия на калориметъра 

M
miss

2 = (p
pos

 + p
elec

 - pγ)
2

ос на снопа
е+

γ

невзаимодействал сноп



Реконструиране на процесаРеконструиране на процеса

• Разделителната способност силно зависи от масата на U-бозона

• Еднозначна зависимост между ъгъла и енергията на фотона

MeV2/c4



КалориметърКалориметър

• 684 кристала от LSO (LYSO)

• 1cm x 1cm x 15 cm

• Разделителна способност по енергия

• Радиус на Молиер: 2cm

• X0 = 1.14cm



МишенаМишена

• Мишена с минимално Z

• Мишена с минимална дебелина за намаляване на взаимодействията преди 
анихилацията

                                    ВЪГЛЕРОД

Основният процес на взаимодействие на е+/е- е спирачно излъчване

Необходима е активна мишена за следене на профила на снопа за всеки burst



МишенаМишена

• 10 ивици от 2 mm x 50 mm диамантени листове с 25um дебелина
– Хоризонтални и вертикални, монтирани на вакуумен фланец

– Снемане на сигналите или посредством SiPM (черенковско) или четене 
като стандартна йонизационна камера

• Информация за мястото и интензивността на снопа (алтернативна 
нормировка)



Раждане на U-бозонРаждане на U-бозон

• Увеличаване на сечението за раждане на U-бозон с приближаване към 
прага на реакцията (резонансно раждане)

– възможност за сканиране на областта от 10 MeV до 23 MeV чрез 
промяна на енергията на снопа?



Разделителна способностРазделителна способност

• Оптимизиране на мишената по дебелина и снопа по интензивност 
за осигуряване на О(1) регистрирани анихилации в калориметъра:

105 позитрона/burst,  50um дебелина на мишената



Реконструкция на събитиятаРеконструкция на събитията



В търсене на U-бозонВ търсене на U-бозон

• Ефективността за регистрация е по-голяма за gU поради условието само 1 
фотон да е регистриран

• При предположението за нулев сигнал, ограничената област зависи от 
познаването на фона и съответно е ограничена статистически от sqrt(N

yU
)

• 1 година набор на данни, 50% ефективност на ускорителя, 

• При дефиниране на област 1 σ около централната стойност по липсваща 
маса се достига до

Γ(e+e−→γU )

Γ(e+e−→γ γ)
=ε2

=
1
α∗

N (γU )

N (γ γ)
∗
Acc (γ γ)

Acc(γU )

M(U) 5 MeV 10 MeV 15 MeV 20 MeV

Nфон Х 1.6*106 4.5*106 160*106

σ(Nfon) Х 4*103 6.8*103 14*103

σNfon/N(γγ) Х 7*10-6 1.2*10-5    2.5*10-5

Γ(γU)/Γ(γγ) Х 2.6*10-6 3.1*10-6 2.5*10-6

N(γγ) = 5.6*108



ЗаключениеЗаключение

? ?

• Изглежда възможно изследването на неизследвана територия 
посредством използването на нискоенергетичен позитронен сноп

• Възможност за множество оптимизации – спектрометърът може да 
бъде използван за вето на снопа и т.н.



ЗаключениеЗаключение

• Идеята беше представена пред 
директора на LNF (и беше добре 
приета)

• Статията ще е достъпна в arXiv 
до края на януари (полу TDR)

• В процес на подготовка е проект 
за ERC Starting Grant
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