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Taon, cząstka tau, τ cząstka elementarna, lepton, razem ze stowarzyszonym z nim 
neutrinem taonowym tworzy tzw. trzecią generację leptonów. 

Ma elementarny ładunek ujemny i masę 1.78 GeV/c2 (ok. 3 500 razy większą od 
elektronu). 

 Czas życia -> cτ = 87 μm 

 Rozpada się poprzez oddziaływanie słabe 

 w 35% rozpada się na elektron lub mion  (+ 2 neutrina) 

 w 65% rozpada się na hadrony – jako jedyny, wystarczająco ciężki lepton (+1 
neutrino) 
 

 
 

Lepton tau - podstawy 

Pierwszy raz 
zaobserwowany 
w 1977 przez 
Martina Perla et 
al.   (SLAC-LBL) 
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Rozpady hadronowe to głównie rozpady na: 

1 π±  lub 1 π± + nπ0   - tzw. 1-prong 

3 π±  lub 3 π± + nπ0   - tzw. 3-prong 

Rozpady tau i ich właściwości zmierzone z dużą precyzją przez 
eksperymenty niskich energii i fabryki B 
 

 
 

Lepton tau – rozpady hadronowe 
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Jak widzimy (rozpady) tau w detektorze? 

•  Z powodu krótkiego czasu życia trudno rozróżnić  rozpady tau na e/µ od bezpośrednio 
produkowanych e/µ   -> skupiamy się na  tau rozpadających się  hadronowo 

• rekonstruujemy tylko „widzialną” część rozpadu – bez neutrin 
• Ich identyfikacja  w detektorze nie jest łatwa! Musimy dobrze rozumieć co dzieje  się w 
Detektorze Wewnętrznym (ślady) i kalorymetrach (depozyt energii) i umieć połączyć te informacje 

      Detektor Wewnętrzny (ślady) 
• Mała ilość śladów, skolimowanych i izolowanych 
od innych śladów  (rozpad z 1 lub 3 π±) 
•Ze względu na  niezaniedbywalny czas  życia  
możliwość rekonstrukcji wierzchołka rozpadu 

     Kalorymetry (depozyt energii) 
• Skolimowany i izolowany depozyt energii w obu 
kalorymetrach: elektromagnetycznym (π0) i 
hadronowym (π±)  



  17.11.2011 Anna Kaczmarska 

 
 
 
 
 
 
 
• wąski, skolimowany 
• 1 lub 3 ślady 
• wokół obszar izolowany 
• większość pędu niesiona 
przez najbardziej 
energetyczny ślad 

Dlaczego identyfikacja tau na LHC jest trudna? 

Łatwo je pomylić z 

dżetami QCD, elektronami  

lub mionami 

Główny problem: odseparować hadronowe 
rozpady tau od przytłaczającego tła dżetów 
QCD! 

 
 
 
 
 
 
 
• szerokie 
• wiele śladów 
• brak obszaru izolacji 
• pęd dżetu rozłożony po 
wszystkich jego śladach 

W 

Z 

σ(jet) ET>8 GeV χ 

Algorytmy do rekonstrukcji i identyfikacji leptonów tau 
używane przez całą kolaborację ATLAS są od roku 2005 
rozwijane i utrzymywane przez nasza grupę krakowską: 
E. Richter-Wąs, A. Kaczmarska, M. Wolter, A. Zemla,              
Pa. Malecki    
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Te różnice tau/dżet QCD są opisywane przez zmienne dyskryminujące 

Identyfikacja leptonów tau – różne metody  

Promień kaskady w kalorymetrze 
elektromagnetycznym 

Poprzeczna długość lotu Część pędu tau niesiona przez 
najbardziej energetyczny ślad 

• Efektywność sygnału zmierzona na próbkach 
Monte Carlo W → τν i Z → ττ  
• Efektywność tła  zmierzona na próbce 
wyselekcjonowanych przypadków z di- dżetami 

Obecnie są w użyciu trzy niezależne metody identyfikacji tau: cięcia, likelihood i BDT 

 

ATLAS-CONF-2011-077 i ATL-CONF-2011-113 
 A. Zemla, M. Wolter 
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Przygotowanie do obserwacji Nowej Fizyki - pomiar przekrojów 
czynnych procesów W→τν i Z→ττ 

• W→τν i Z→ττ to dobrze znane  procesy Modelu Standardowego 
•  Pomiar ich przekrojów czynnych na pierwszych danych jest jednak bardzo ważny gdyż: 

•  możemy zrozumieć rekonstrukcję leptonów tau w danych,  porównać z symulacjami Monte 
Carlo, zmierzyć  efektywności identyfikacji, trygera tau,  wykalibrować energię 
rekonstruowanych leptonów tau etc.     
• procesy te są ważnym tłem dla poszukiwania Higgsa z Modelu Standardowego i z modeli 
supersymetrycznych  - musimy więc je dokładnie zmierzyć i zrozumieć 
 

 
 
 
 
 
 
 
 •  Z->ττ może być obserwowany w 4 stanach końcowych: 2 półleptonowych i 2 leptonowych  

 
 
 
 
 
 
 
 

• W→τν  ma przekrój czynny σ×BR = 10.46 nb tj.  ok 10x większy niż Z->ττ. To w tym kanale 
zaobserwowaliśmy pierwsze tau w ATLAS-ie!   

•  nie da się tutaj odróżnić leptonowych rozpadów tau od rozpadów W->eν czy W->μν więc 
interesują nas tylko rozpady hadronowe letonów tau: W→τ(had) ν  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(elektron lub mion) 

(hadronowy rozpad tau) 

(elektron 
lub mion) 

(mion) 
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Pomiar przekroju czynnego procesu W→τ(had) ν 

• Przypadki W→τ(had)ν są trudne do zobaczenia!  Wszystko 
co mamy to tau, który rozpadł się hadronowo + brakująca 
energia (uciekające neutrino). 
• Tło: 

•  dominujące: dżety QCD – olbrzymi przekrój czynny! 
• W->e/µ(τe/µ)ν  - e lub µ udaje tau 
•  Z->ee/µµ - e lub µ udaje tau, drugi e lub µ zgubiliśmy  
•  Z->ττ, top antytop 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CERN-PH-EP-2011-122, E. Richter-Wąs, Pa. Malecki, M.Wolter 
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Pomiar przekroju czynnego procesu Z→ττ 

• Tło: 
• dominujące: dżety QCD – olbrzymi 
przekrój czynny! 
• γ∗/Z → ee/µµ dla kanałów 
leptonowych  
• W->e/µ(τe/µ)ν + jet, Z->ee/µµ 
• top anty-top 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CERN-PH-EP-2011-097, E. Richter-Wąs,  A. Kaczmarska, M. Wolter 

Masa widzialna 
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Dlaczego leptony tau są ważne dla poszukiwań Nowej Fizyki? 

• Poszukiwania cząstki Higgsa – Model 
Standardowy 

• ważne dla małych mas Higgsa  

• Poszukiwania cząstek Higgsa - Minimalny 
Supersymetryczny Model Standardowy 
(MSSM) 

•  5 bozonow Higgsa! -> H0, h0, A0, H+, H- 

•  inne sprzężenia niż w MS – wzbogacone 
sprzężenie do fermionów trzeciej 
generacji -> tau!   

 

• Poszukiwanie Supersymetrii (SUSY) 

• częste stany końcowe w procesach 
przewidzianych różne modele SUSY  

• możliwość rozróżnienia pomiędzy 
modelami na podstawie polaryzacji tau 

• ‘’Egzotyki „  (np. ciężkie bozony W’, Z’) 

 

 
 



  17.11.2011 Anna Kaczmarska 

Produkcja i rozpady Higgsa – Model Standardowy 
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ATLAS-CONF-2011-133 

ATLAS-CONF-2011-135 

  

Poszukiwania H→ττ - Model Standardowy 

H →ττ jest bardzo obiecującym kanałem w zakresie masy  110 GeV < masa Higgsa < 140 GeV 

Produkcja poprzez VBF zapewnia stosunkowo małe tło (dodatkowe dżety w kierunku „do przodu”), 
ale za cenę mniejszej ilości produkowanych przypadków   

Analiza 1 fb-1 danych - za mała statystyka, żeby w pełni wykorzystać cechy VBF 

Charakterystyka:  

• 2e lub 2µ lub 1e1µ, co najmniej 1 wysokoenergetyczny dżet, duża brakująca energia                                     
(H →ττ→ ll + 4ν) => kanał lepton-lepton 

•  1 e lub 1 µ  i τhad, brakująca energia (H →ττ → ℓτhad+3ν) => kanał lepton-hadron 

• Najważniejsze rodzaje tła: 

 Z/γ* → ll + dżety (→ ττ nie redukowalne!);  W → lυ + dżety; WW, WZ, ZZ, top i dżety QCD 
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Model Standardowy i H →ττ -> limit 



  17.11.2011 Anna Kaczmarska 

Limity na produkcję Higgsa z MS – ATLAS                   
(poszczególne kanały) 
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Limity na produkcję Higgsa z MS – ATLAS+CMS 

Produkcja Higgsa  z Modelu Standardowego jest wykluczona z 95% poziomem ufności 
(CL) w obszarze mass Higgsa 141-476 GeV 
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Poszukiwania h/H/A→ττ - MSSM 

Produkcja h/H/A głównie poprzez fuzje gluonową i produkcje z b 

 

 

 

 

 

 Rozpady przez WW, ZZ (jak w MS)  są tłumione 

     Rozpady na parę leptonów tau kluczowe! 

 Rozpatrywane stany końcowe lepton-lepton,   

       lepton-hadron, hadron-hadron 

Główne rodzaje tła: Z → ττ, W+dżety,  Z → ll i dżety QCD 
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Limit na produkcję h/H/A →ττ -> MSSM 

Wykluczenie regionów poza istniejącymi limtami z LEP i Tevatronu.  
Porównywalne z wykluczeniem otrzymanym z CMS 
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    W i tau rozpadają się hadronowo 

w 

• W może być w pełni zrekonstruowane  +  większy  

przekrój czynny ALE duże  tło od dżetów QCD ! 

•  Selekcja: rozpad hadronowy tau + dżety (co najmniej 

4 i co najmniej 1 oznaczony jako b)  + brakująca energia 

• Tło: top-antytop, W+dżety, Z+dżety i dżety QCD  

 

 

 

 

 
 

Poszukiwania H+→τν z MSSM 

Obserwacja naładowanego Higgsa to niewątpliwy dowód na Nowa Fizykę! 

Produkcja:  jeśli  m(H+) < m(top) to dominująca produkcja : top-antytop,  t→H+b i 
H+→τν (~100%) 

Poszukiwania w dwóch stanach końcowych 

  

 

 
 

    Tau rozpadaja się leptonowo, W rozpada się hadronowo lub leptonowo 

• Problem eksperymentalny: jak rozróżnić lepton z rozpadu tau od leptonu z rozpadu W? 

•  masa niezmiennicza układu kwark b-lepton  

•  masa poprzeczna Higgsa 
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ATLAS-CONF-2011-138  

Limit na produkcję H+ -> MSSM 

Kanał hadronowy 

Kanał leptonowy 

ATLAS-CONF-2011-151  

Wykluczenie regionów poza istniejącymi limtami z LEP i Tevatronu.  Porównywalne z CMS 

Wykluczenie wartości 
tanβ > 22 − 30 
(zależnie od m(H+) ) 
dla 90< mH± < 140 GeV. 

Wykluczenie wartości 
tanβ > 30 − 56 
(zależnie od m(H+) ) 
dla 90< mH± < 140 GeV. 
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Podsumowanie  

• Rekonstrukcja leptonów tau i ich odróżnienie od dżetów QCD to duże wyzwanie, ale 
ATLAS sobie nieźle radzi! 
•  Leptony tau bardzo ważne dla ustanowienia limitów  
  lub odkrycia zarówno Higgsa z  MS jak i z modeli  
  supersymetrycznych 
• 1 fb-1 danych posłużył do ustanowienia znaczących  
  limitów na odkrycie cząstek Higgsa z MSSM  

• a mamy dostępne już 5x więcej danych 
•  powinniśmy wkrótce wykluczyć większe 
   obszary lub…  
•  … odkryć Nowa Fizykę 
 

• Grupa krakowska wnosi znaczący wkład w fizykę leptonów tau w ATLASie od prawie 
7 lat 

•  rozwój algorytmów do rekonstrukcji i identyfikacji tau, pomiary na wczesnych  
   danych: E. Richter-Was, A. Kaczmarska, M. Wolter, A. Zemla, Pa. Malecki    
•  pomiar przekrojów czynnych W i Z: A. Kaczmarska, E. Richter-Was,  Pa. Malecki,  
   M. Wolter 
•  przygotowania do analiz Higgsa: E. Richter- Wąs, T. Szymocha,  E. Stanecka 

•  Duża pomoc ze strony Z. Wąsa dotycząca TAUOLI – powszechnie używanej w naszym 
   eksperymencie.  
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Additional slides 
for curious kids 
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25m diameter, 46m long, 
weighing 7000T, with 3000km 
of cables and 108 channels 

Muon spectrometer (||<2.7, B=4T max)  
Toroid magnet system with precision and 
trigger chambers 

Tracking (||<2.5, B=2T):  
• Silicon pixels and strips 
• Transition Radiation Tracker 

Calorimetry (||<5)  
EM : Pb-LAr 
HAD: Fe/scintillator 
(central), Cu/W-LAr (fwd) σ/PT=0.05% PT + 1%   

(2%@20GeV ) 
σ(d0)=15 um@20 GeV 

 EM :  

 Hadron :  

 

σ/PT=2-7%   

ATLAS – A Toroidal LHC AparatuS 
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Tau decays 
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As mass of Z is much larger than mass of τ, the τ’s in Z → ττ will be boosted such 
that their decay products will be collimated along trajectory of the parent τ lepton  

ET
miss will be vector sum of pT of neutrinos. The majority of Z will have low pT, 

and τ’s will be back-to-back, but in case Z has significant nonzero boost, the 
ET

miss vector will fall in the angle between decay products of Z 

In contrast, in events from the W → lν+jets the neutrino, jet, and lepton should all 
point in different directions, balancing pT in the transverse plane. 

ET
miss vector should point along the neutrino which is not in the angle between 

the fake τ candidate and the lepton.  

In W → τν → lννν events, there are two additional neutrinos, but the ET
miss will still 

tend to point outside of the angle between fake τ candidate and the lepton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W+jet suppression 
Z→τlepτhad  
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Model-independent limit 
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