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La recerca objecte de la meva tesi doctoral se centra en la recerca de dimensions extres i 
la producció de gravitons utilitzant les dades proporcionades pel detector CDF situat en 
l’accelerador Tevatron a Fermilab (Chicago, EEUU). Les dimensions extres plantegen 
una solució al problema de la jerarquia de les forces i proposen una explicació a 
l’aparent feblesa de la força de la gravetat en front de les altres forces. L’objectiu de la 
tesi és fer aquest anàlisi amb una lluminositat d’1fb-1, si bé, de moment, només hi ha 
disponibles uns 700pb-1, però està previst disposar d’1fb-1 de dades abans de la 
primavera del 2006. 
 
La senyal que recercaré és la producció de gravitons associats a jets (dolls de 
partícules). Si el gravitó s’escapa a les dimensions extres, no interaccionarà amb el 
detector, deixant un rastre d’energia mancant. Per tant, la senyal a cercar són estats 
finals amb jets + energia mancant. També exploraré la senyal de gravitons desintegrant-
se en un electró i un positró (e+e-), pel que caldrà buscar excessos en l’espectre e+e- 
respecte de les prediccions del Model Estàndard. 
 
Primer, vaig simular esdeveniments de la senyal que vull buscar: producció de gravitons 
+ jets, i gravitons desintegrant-se en e+e-. Estudiant aquests esdeveniments vaig establir 
quina era la topologia de la senyal, i vaig concloure que utilitzaria les dades provinents 
d’una mostra d’esdeveniment amb una energia mancant de, com a mínim, 45 GeV. 
Aquest estudi preliminar el vaig presentar en una reunió de tota la col·laboració de CDF. 
 
El següent pas va ser realitzar una mesura precisa de la secció eficaç de producció del 
bosó Z associat a jets, amb el bosó Z desintegrant-se en un positró i un electró, Z(ee) + 
jets. Aquesta mesura tédues finalitats: utilitzaré la mesura de la secció eficaç de Z(ee) + 
jets per a calcular la secció eficaç de Z(νν) + jets, on el bosó Z es desintegra en neutrins, 
que no interaccionen amb el detector i deixen un rastre d’energia mancant. Amb això 
podré estimar la contribució de Z(νν) + jets al fons de jets + energia mancant. L’altra 
finalitat de la mesura de la secció eficaç de Z(ee) + jets és la d’estimar la contribució de 
Z(ee) a l’espectre e+e-, on buscaré el gravitó desintegrant-se en e+e-. 
 
Vaig començar analitzant mostres de dades simulades de la producció del bosó Z 
associat a jets, on el bosó Z es desintegrava e+e-. L’objectiu de l ‘anàlisi d’aquestes 
simulacions era trobar la simulació que millor descrigués les dades, i veure la influència 
dels diferents paràmetres que intervenen en la simulació de les dades. Vaig començar 
amb la identificació dels electrons, utilitzant la selecció d’esdeveniments estàndard 
establerta per a la majoria d’anàlisis de CDF. En aquest anàlisi preliminar, realitzat amb, 
aproximadament, uns 310pb-1 de dades, vaig poder reproduir la secció eficaç de la 
producció de bosons Z desintegrant-se en e+e- i la massa del bosó Z. Amb aquest resultat 



establia que podia recontruir els electrons de les dades del detector, i mesurar 
correctament el bosó Z. 
 
El següent pas va ser comparar la topologia dels esdeveniments en les dades simulades 
amb les dades obtingudes del detector. Cal estar segur que les simulacions reprodueixen 
prou acuradament les dades, ja que aquestes simulacions les utilitzaré després per a 
estimar la contribució del fons en la senyal d’energia mancant + jets i en l’espectre e+e-. 
Per a comparar la topologia dels esdeveniments vaig utilitzar diversos observables: 

• distribució angular de la component transversal al pla perpendicular al feix 
incident del moment de les traces de partícules presents en l’esdeveniment. 

• suma de les components paral·lela i transversal al pla format pel feix incident i el 
bosó Z, de les traces de cada esdeveniment (aquest observable està explicat en 
detall a G.Marchesini et al., JHEP 0108(2001) 047, hep-ph/0106278). 

Ambdues comparacions van mostrar una bona entesa entre les dades i les simulacions. 
 
Aquest primer estudi sobre la producció de Z(ee) el vaig presentar en una reunió del 
grup de treball de QCD (Cromodinàmica Quàntica) de la col·laboració CDF. 
 
Paral·lelament, vaig fer l’estudi sobre les correccions que caldrà aplicar a l’energia dels 
jets. La mesura de l’energia dels jets és una tasca molt complexa degut a la quantitat de 
partícules diferents que formen el jet (partícules hadròniques i partícules 
electromagnètiques, partícules carregades i partícules neutres, etc.) que tenen una 
resposta diferent en el detector. A més en la formació dels jets, hi tenen lloc processos 
de QCD no perturbatius que en requereixen una descripció completament 
fenomenològica. Per a tot això, s’utilitzen les simulacions per a corregir l’energia dels 
jets mesurada en el detector. Així, he usat les simulacions per, coneguda l’energia 
mesurada del jet, estimar la seva energia inicial (la suma de les energies de totes les 
partícules que el formem abans d’interaccionar amb el detector). Per a fer aquestes 
correccions, cal tenir en compte tots els factors utilitzats en les simulacions que les 
puguin esbiaixar. 
 
Tots aquests estudis m’han proporcionat els mètodes i quantitats per a fer la mesura de 
la secció eficaç de la producció de Z + jets. La mesura de la secció eficaç i l’estudi 
complert dels esdeveniments de Z + 1 jet els presentaré a la conferència de la American 
Physics Society (APS) que tindrà lloc a Dallas (Texas, EEUU) el proper mes d’abril, i a 
la qual ja hi he enviat l’abstract “Study of Hadronic Final States in Z Production in 
Searches for Monojet Signatures at the Tevatron.” 
 
Amb aquesta mesura ja puc estimar la contribució de Z(νν) + jets a la senyal jets + 
energia mancant, objecte final de recerca del meu projecte de tesi doctoral. 
 
L’altre projecte en el que he participat durant la meva estada ha estat la implementació 
definitiva i seguiment del monitor de qualitat de les dades (DQMon). Durant la meva 
estada he estat encarregat de fer el seguiment i d’investigar les alarmes i avisos que el 
monitor anava mostrant. També he impartit, diverses vegades, un petit curs sobre el 
funcionament del monitor als grups de persones que cada mes i mig es rellevaven per 
fer torns a la sala de control del detector. 
 
 


