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Uvod

Súčasná fyzika vysokých energií žije v očakávaní spustenia experimentov 
na LHC urýchľovači s primárnym cieľom potvrdiť tzv. “Štandardný model” 
troch základných fyzikálnych interakcií: slabej, silnej a elektromagnetickej 
objavením posledného chýbajúceho stavebného kameňa - Higgsovho bozó- 
nu.
Predkladaná práca vznikla ako súčasť príprav experimentu ATLAS na spus
tenie, konkrétne ako súčasť prípravy prvých testov a kalibrácii EndCap Ka
lorimetrov detektora ATLAS. Kalorimetre hrajú centrálnu úlohu pri regis
trácii mnohých fyzikálnych kanálov, aj tých, v ktorých očakávame detekciu 
Higgsovho bozónu. Preto ich správna funkčnosť, ktorú práve kalibrácia má 
zabezpečiť, je dôležitá hneď od prvých zrážok. Jedna z kalibračných proce
dúr je detekcia kozmických miónov, ktorej simulácia a jej vyhodnotenie je 
obsahom predkladanej práce.
Okrem úvodu, popisu experimentu a vlastností kozmických miónov, pred
kladaná práca obsahuje popis simulačného prostredia a parametrov použi
tých pri simulácii, ako aj analýzu získaných výsledkov.



OBSAH



ATLAS - A Toroidal LHC 
Apparatus

Obr. 1 .1 : A TLAS

1.1 LHC
LHC - Large Hadron Collider - Veľký hadrónový urýchľovač je konštruovaný 
hlavne na urýchľovanie protónov až do energie 7 TeV a iónov olova. Hlav
ným cieľom LHC je vytvorenie dostatočného množstva protón-protónových 
zrážok a tak vytvoriť podmienky podobé ako v rannom štádiu vývoja ves
míru približne 1 0 -1 2  s a v týchto podmienkach jednou z hlavných úloh bude



nájsť Higgsov bozón ako dôsledok spontánneho narušenia symetrie, ktoré 
predpoladá štandardný model, na čo sa sústredí ATLAS, okrem ktorého na 
urýchľovači LHC budú detektory ALICE, CMS, LHCb.

Vybrané parametre LHC:

- Obvod: 26 659 m

- Priemerný počet protónov v jednom zväzku 1011

- p -  p zrážky s energiou 14 TeV

- Luminozita 1034 cm-2s-1 .

- Magnetické pole 8,4 T

1.2 ATLAS

ATLAS je detektor valcového tvaru, cez ktorého os prechádza urýchľovacia 
trubica (beam pipe). Najbližšie stredu detektora, kde sa nachádza interakč
ný bod (interaction point) sa nachádzajú stopovacie detektory (tracking de
tector), ktorých úlohou je čo najpresnejšie zaznamenať dráhy vysoko energe
tických nabitých častíc s čo najmenšími energetickými stratami samotných 
častíc a určiť energiu menej energetických častíc na základe zakrivenia mag
netickým poľom tvoreným magnetmi tvaru solenoidu (solenoidal magnet), 
ktoré sa nachádzajú medzi stopovacími detektormi a elektromagnetickým 
kalorimeterom, pomocou ktorého sa určí energia elektrónov, pozitrónov a y 
kvánt tým, že ich úplne pohltí. Nabité hadróny tiež stratia časť energie v 
elektromagnetickom kalorimetri, ale úplne sa pohltia v nasledujúcom hadró- 
novom kalorimetri (hadronic calorimeter) spolu aj s neutrálnymi hadrónmi. 
Za ním sú toroidálne magnety (muon toroidal magnets), ktorých úlohou 
je zakriviť dráhy miónov, ktorých dráhu detekujeme v miónovom detek
tore za magnetom. Mióny slabo interagujú s látkou, ale zanechajú signál 
vo všetkých vrstvách detektora ATLAS na rozdiel od neutrín, ktoré vôbec 
nezaznamenáme, ale ich energiu vieme dopočítať.

1.3 Ciele experimentu ATLAS

Experiment ATLAS je zameraný hlavne na hľadanie Higgsovho bozónu. 
Bude citlivý na jeho detekciu v rozsahu hmotností od 80 GeV/c2 až do 
teoretického limitu ~  1 TeV /c2.
Pri energiách a luminozite na LHC bude možné aj podrobne skúmať fyziku
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O br. 1 .2 : K oncepcia  detektoru

top kvarku. Predpokladá sa výroba 107 tt za rok, čo umožní detailné štú
dium väčšiny procesov s prítomnosťou t kvarku.
Na verifikáciu ŠM bude zamerané štúdium fyziky b kvarku.
Ďalšou úlohou bude hľadanie SuSy častíc. Predpokladá sa, že najľahšia 
SuSy častica má hmotnosť rádovo ~  lTeV. SuSy časticu nebude možné v 
detektore zachytiť, jej prítomnosť bude možné zistiť len z merania chýba
júcej priečnej hybnosti.

1.4 Kalorimetria
Kalorimeter je detektor, ktorý používa úplnú absorbciu častíc na meranie 
ich energie a pozície. Pri absorbcii sú generované elektromagnetické a hadró- 
nové spŕšky. Pre elektróny a pozitróny s energiou nad 1 GeV je dominantné 
brzdné žiarenie a pre y kvantá tvorba párov.
Kalorimetre sú zvyčajne zložené z rôznych častí. Na základe optimalizácie 
pre daný druh častíc ich delíme na elektromagnetické a hadrónové. Každý 
kalorimeter je delený na viac buniek, z ktorých sa zbiera signál. Elektromag
netické spŕšky majú tvar, ktorý fluktuuje v pomerne úzkych hraniciach. Ich 
celková veľkosť narastá s radiačnou dĺžkou X 0. Hadrónové spŕšky sa mô
žu začať tvoriť už v elektromagnetickom kalorimetri, ale spravidla sú úplne 
absorbované až v hadrónovom kalorimetri, optimalizovanom pre ich detek
ciu. Hadrónové spŕšky majú zoširoka fluktuujúci tvar. Ich priemerný rozmer 
nenarastá s kalorimetrickou interakčnou dĺžkou A, ale je čiastočne určený 
radiačnou dĺžkou Aj. Rozlišovacia schopnosť medzi elektromagnetickými a 
hadrónovými spŕškami je hlavné kritérium pre kalorimeter, preto je dôležité 
aby obsahoval elektromagnetické spŕšky na krátkej vzdialenosti bez iniciá
cie príliš veľa hadrónových spŕšok. Na maximalizáciu sa volí tzv. kritické 
množstvo, čo je pomer A /X 0, ktorý je približne úmerný Z L3 . Z tohto dô
vodu používame látky s vysokým atómovým číslom Z (napr. olovo, volfrám

Tracking Electromagnetic Hadronic Muon detector 
______________ calorimeter calorimeter________________

Innermost layer -------------------------------------------- ► Outermost layer



alebo urán) ako absorbér pre elektromagnetický kalorimeter.
Kalorimeter nemôže teda priamo merať energiu častíc, ktoré neabsorbuje: 
miónov a neutrín. Mióny netvoria spŕšky v látke, ale ako nabité častice za
nechávajú ionizačný signál, ktorý môže byť identifikovaný v kalorimetri, ak 
je častica dostatočne izolovaná (a je povolený dynamický rozsah elektroni
ky).

Z hľadiska konštrukcie kalorimetrov rozlišujeme:

- homogénne - v tomto prípade pasívnu (absorbčnú) aj aktívnu (detekč
nú) funkciu má jedna látka. Takéto látky sú takmer exkluzívne použí
vané v elektromagnetických kalorimetroch, napr. kryštály, kompozitné 
materiály alebo zvyčajne pre nízke energie tekuté vzácne plyny

- vzorkovacie (heterogénne, zložené, sampling) - pri tomto type kalori
metra pasívnu a aktívnu funkciu majú dve látky. Toto umožňuje opti
málny výber absorbujúcej látky a určitú voľnosť pri zaobchádzaní so 
signálom. Vzorkovacie kalorimetre sú väčšinou budované ako “send
vič”, vrstvy ťažkého materiálu - absorbér (napr. olovo, železo, urán) 
striedajúce sa s vrstvami aktívneho materiálu (napr. tekutého alebo 
pevného scintilátora alebo proporcionálnych počítačov). Iba časť ener
gie spŕšky interagujúcej v aktívnej časti je merateľná.

V praktických (skutočných) konštrukciách je pomer uloženej energie v pa
sívnej a aktívnej vrstve dosť veľký, typicky okolo 10. Hoci vlastnosti nie sú 
silne závislé od orientácie aktívnej a pasívnej vrstvy, ich relatívne hrúbka 
sa nesmie príliš líšiť kvôli zaručeniu nezávislého energetického rozlíšenia od 
smeru a pozície spŕšok. Iba niekoľko percent z energie uloženej v aktívnej 
vrstve sa premení v signál.
Kalorimetria je umenie kompromisu medzi protikladnými požiadavkami. 
Principiálne požiadavky sú formulované vo výrazoch pre energetické roz
líšenie, priestorové súradnice, a čas, schopnosti spúšťacieho mechanizmu 
(trigger), v radiačnej hrúbke použitého materiálu a v elektronických pa
rametroch. Skoro vo všetkých prípadoch je cena najkritickejší limitujúci 
parameter. Výsledné parametre sa optimalizujú s ohľadom na fyziku, ktorú 
chceme merať.

V detektore ATLAS sa používajú vzorkovacie kalorimetre:

- LAr kalorimeter - aktívna časť kalorimetra je z tekutého argónu (LAr
- Liquid Argon), ktorý tvorí “barrel” (centrálny) a “endcap” (konco
vý) elektromagnetický kalorimeter (EMEC) s absorbátorom z olova, 
ktorý má platne tvaru harmoniky (accordion geometry) a hadrónový



“endcap” kalorimeter (HEC) s absorbátorom z medi a “forward” (do- 
predný) kalorimeter s elektródami z olova a wolfrámu. Pred LAr sa 
nachádza “presampler” (preddetektor), ktorý pomáha korigovať ener
getické straty ešte pred kalorimetrom spôsebené hlavne stenou kryos- 
tatu a solenoidom.

- Tile kalorimeter - aktívna časť kalorimetra je scintilátor a olovené 
platne tvoria absorbér. Tento kalorimeter je čisto hadrónový. Skladá 
sa takisto z dvoch častí ako elektromagnetický: “barrel” (barrel) a 
“endcap” (endcap).

Pokrytie pseudorapidity jednotlivými kalorimetrami je nasledovné:

LAr Tile
barrel 0 < \n\ < 1.4 barrel 0 < \n\ < 1.0
EMEC 1.4 < \n\ <  3.2 endcap 0.8 < \n\ <  1.7
HEC 1.5 < \n\ < 3.2
forward 3.1 < \n\ < 4.9

© 3% (1.2)

HEC má granularitu An x A 0 =  0.1x0.1 pre 1.5 < \n\ < 2.5 a A ^ x A 0  =  
0.2 x 0.2 pre 2.5 < \n\ < 3.2.

Rozlíšenie elektromagnetického kalorimetra je projektované:

^  = ^5 ® i%  ( i .i )
E  \/E

a hadrónového
a {E) _  50%

E  ~  y/E

v [GeVj, kde prvý člen sa nazýva stochastický a druhý konštantný. Stochas- 
tický člen popisuje štatistický proces premeny energie na signál v kalori
metri. Konštantný člen odráža rôzne ďalšie vplyvy spôsobujúce fluktuácie 
signálu ako nehomogenita kalorimetra, prenos svetla optickými vláknami či 
šumy v elektronike.
Celková hrúbka elektromagnetického kalorimetra je 25 radiačných dĺžok 
A /X 0 a hadrónového 11 interakčných dĺžok Aj pre n =  0. Pre materiál s 
hustotou p a totálnym účinným prierezom interakcie a pre interakčnú dĺžku 
platí

A ,  ,
A/ =  iTr---- • (1-3)Napcr

Rýchla odozva (10 - 100 ns) umožňuje použiť kalorimetre ako triggerovacie 
zariadenie.
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Kozmické žiarenie

2.1 Primárne spektrum

Kozmické žiarenie vo vrchnej vrstve atmosféry zahŕňa všetky stabilné nabi
té častice a jadrá s polčasom života väčším ako 106 rokov. Technicky vza
té, primárne kozmické žiarenie tvoria častice urýchľované astrofyzikálnymi 
zdrojmi a sekundárne sú produkované v interakciách primárneho žiarenia 
s medzihviezdnym plynom. Potom elektróny, protóny, hélium, uhlík atď. 
syntetizované vo hviezdach sú primárne a napríklad lítium, berýlium, an- 
tiprotóny či pozitróny sekundárne. Či malá časť sekundárnych môže byť aj 
primárna sa skúma.
Do kozmického žiarenia nepatrí solárne žiarenie, ktoré má jedenásť ročný 
cyklus. Solárny vietor spolu s magnetickým poľom zeme potláča nízko ener
getické žiarenie pod 10 GeV. Používajú sa štyri spôsoby ako opísať spektrum 
kozmického žiarenia:

- Počet časíc na “magnetic rigidity”. (Kozmické magnetické polia)

- Počet časíc na energiu a nukleón. (Štiepenie jadier medzihviezdneho 
plynu)

- Nukleón na energiu a nukleón. (Produkcia sekundárneho žiarenia v 
atmosfére)

- Počet častíc na energiu na jadro. (Spŕšky častíc v atmosfére)

Jednotky diferenciálnej intenzity I sú [cm- 2  s- 1  sr- 1e-1], Me e reprezen
tuje jednotky jednej zo štyroch horeuvedených možností.
Intenzita primárnych nukleónov s energiami od niekoľkých GeV až po vyše 
100 TeV je približne

ME) « IXET- (2.1)cm2 s sr GeV



kde E je energia na nukleón a a (=  7  +  1) =  2.7 je diferenciálny spektrálny 
index toku kozmického žiarenia a 7  je integrálny spektrálny index. Okolo 
79% primárnych nukleónov sú protóny a okolo 70% zvyšku tvoria jadrá hé
lia.
Pri energiách väčších ako 1015 eV je zloženie a energetické spektrum inter
pretované v súvislosti s “difúznym” modelom, v ktorom zdroj primárneho 
žiarenia je umiestnený vnútri galaxie. Pomer primárnych a sekundárnych 
jadier je pozorovaný s približným poklesom ako E - 0 '5 s vzrastajúcou ener
giou, čo znamená pokles polčasu života kozmického žiarenia s energiou.

2.2 Kozmické žiarenie v atmosfére

Na obr. 2.2 sú vertikálne toky hlavných zložiek kozmického žiarenia v ener
getickej škále v regióne, kde sú najpočetnejšie (vrátane elektrónov, ktoré sú 
najpočetnejšie blízko ich kritickej energii, čo je okolo 81 MeV vo vzduchu). 
Predpokladáme protóny a elektróny blízko hornej vrstvy atmosféry. Všetky 
častice sú produkované v interakciách primárneho kozmického žiarenia vo 
vzduchu. Mióny a neutrína sú produkované rozpadom nabitých mezónov, 
kým elektróny a fotóny rozpadom neutrálnych mezónov.

2.3 Kozmické žiarenie na povrchu

2.3.1 Mióny

Mióny sú najpočetnejšie nabité častice na úrovni mora. Väčšina miónov je 
produkovaná vysoko v atmosfére (typicky 15 km) a stratia okolo 2 GeV 
ionizáciou kým dosiahnú povrch zeme. Ich energiu a uhlové rozdelenie kom
plikuje produkčné spektrum, energetické straty v atmosfére a rozpad. Na
príklad 2.4 GeV mión má rozpadovú dĺžku (decay length) 15 km, ktorá 
je zredukovaná na 8.7 km energetickými stratami. Stredná energia mió
nov na povrchu je približne 4 GeV. Energetické spektrum je takmer rovné 
do 1 GeV, potom pomaly rastie reflektujúc primárne spektrum v rozsahu 
1 0 — 1 0 0  GeV a rastie strmšie pri vysokých energiách, pretože pióny s nad- 
kritickou energiou približne 115 GeV majú sklon interagovať v atmosfére 
pred rozpadnutím. Pri energiách nad 1 TeV je spektrum o rád strmšie ako 
primárne spektrum. Integrálna intenzita vertikálnych miónov nad 1 GeV/c 
na úrovni mora je približne 70 m- 2s- 1sr-1 , pričom najnovšie merania udá
vajú 10— 15 percentý pokles. Pre experimentátorov je známa táto inenzita 
vo forme I  = 1  cm- 2min - 1  pre horizontálne detektory.
Celkové uhlové rozdelenie miónov na povrchu je a  cos- 2  Q, ktoré je charak
teristické pre mióny s energiou 3 GeV. Pri nižších energiách rastie strmšie a



Obr. 2 .1 : Hlavné kom ponenty prim árneho kozm ického žiarenia
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Obr. 2 .2 : Vertikálne toky m iónov v  atm osfére s E >  1 G ev odhad
nuté z predchádzajúceho obr. 2.1. B od y  ukazujú m erania kladných 
m iónov.
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Obr. 2.3: Spektrum  m iónov pri 9 =  0o plné b od y  a 9 =  70o prázdne 
body.

Na obr. 2.3 vidíme energetické spektrum miónov na úrovni mora pre 
dva uhly. Pri väčších uhloch nízkoenergetické mióny sa rozpadajú pred do
siahnutím povrchu zeme a vysoko energetické pióny sa rozpadajú skôr ako 
stihnú interagovať, potom priemerná energia miónov vzrastá.



2.3.2 Elektromagnetická komponenta

Na povrchu táto zložka pozostáva z elektrónov, pozitrónov a fotónov primár
ne z elektromagnetických kaskád inicializovaných rozpadom nuetrálnych a 
nabitých mezónov. Rozpad miónov je dominantný zdroj nízkoenergetických 
elektrónov na povrchu.

Nukleóny na úrovni mora sú zvyškom po primárnom kozmickom žiarení. 
Jedna tretina z nuklónov sú neutróny. Integrálna intenzita vertikálnych pro-

2.4 Kozmické žiarenie pod zemou
Iba mióny a neutrína preniknú do väčšej hĺbky pod zem. Mióny produkujú 
terciálne toky fotónov, elektrónov a hadrónov.

2.4.1 Mióny

Mióny strácajú energiu ionizáciou a radiačnými procesmi: brzdné žiarenie, 
priamou produkciou elektrón pozitrónových párov a fotonukleárnymi inte
rakciami. Celkové energetické straty miónov môžu byť vyjadrené funkciou 
množstva látky prejdenej miónom ako

kde a sú ionizačné straty a b je čiastočné straty energie tromi radiačnými 
procesmi. Obidva parametre slabo závisia od energie. Parameter e =  a /0  
( «  500GeV v štandardnej skale: A =  2 2 , Z  = 1 1 , p =  2.65 gcm-3) definuje 
kritickú energiu, pod ktorou sú ionizačné straty dôležitejšie ako radiačné.

V tabuľke na obr. 2.4 vidíme hodnoty a a b pre štandardnú skalu ako 
funkciu energie miónov. V druhom stĺpci je dosah miónov v štandardnej 
skale. Tieto parametre sú dosť citlivé na chemické zloženie skaly, preto mu
sia byť prerátavané pre každé experimentálne miesto.
Intenzita miónov pod zemou sa dá odhadnúť z intenzity miónov v atmo-

a b
visia od energie, môžeme ich zanedbať. Potom zintegrovaním rovnice (1.2) 
dostaneme vzťah medzi energiou EM;0 vyprodukovaných v atmosfére a ich 
priemernou energiou EM po prejdení skaly o hrúbke X  (alebo ľadu alebo 
vody):

2.3.3 Protóny

tónov nad 1 GeV/c na povrchu je približne 0.9 m 2s 1sr 1.

(2.2)

Ep. =  (E ,̂o +  e)e e (2.3)



E ,
GeV

R
km.w.e.

a
MeV g“  L cm2

^brems Opair 
10-6  g“

^nucl
-1 2 cm

'Ľ  h

10 0.05 2.17 0.70 0.70 0.50 1.90
100 0.41 2.44 1.10 1.53 0.41 3.04

1000 2.45 2.68 1.44 2.07 0.41 3.92
10000 6.09 2.93 1.62 2.27 0.46 4.35

Obr. 2.4: Priem erný dosah m iónov R  a energetické straty v y p o 
čítané pre štandardnú skalu. Dosah je  uvedený v km  vodného 
ekvivalentu, resp. 1 0 5 g cm- 2

Napriek tomu vo vysokých energiách sú fluktuácie významné a presné vý
počty požadujú simulácie ktoré vysvetľujú straty energie stochastickými 
procesmi.
Môžu nastať dve situácie. Pre X  < <  b-1 ^  2.5 km vodného ekvivalentu 
EM =  (Em(X ) +  aX  a pre X  < <  b- 1 EM;0 ~  (e +  Em(X ))ebX. Pri “plytkej” 
hĺbke je diferenciálne spektrum miónov približne konštantné pre EM < aX  
a stúpa odzrkadľujúc spektrum miónov na povrchu pre EM > aX, zatia- 
ľčo pre X  > 2.5 km.w.e diferenciálne spektrum pod zemou je znovu kon
štantné pre malé energie miónov ale stúpa reflektujúc povrchové mióny pre 
Em > e ^  0.5TeV. V ’’hlbokom” režime je podoba nezávislá na hĺbke, hoci 
intenzita klesá exponenciálne s hĺbkou.

2.5 Atmosférické spŕšky
Atmosférická spŕška je prípadom jednej kozmickej častice s dostatočnou 
vysokou energiou pre jej vytvorenie a merateľnosťou na povrchu. Spŕška 
má hadrónové jadro, ktoré je zdrojom pre elektromagnetické spŕšky najmä 
z n0 ^  7 7 . Výsledné elektróny a pozitróny sú najpočetnejšie v spŕške. Počet 
miónov produkovaných rozpadom nabitých mezónov je rádovo nižší.



Energetické straty miónov pri 
prechode látkou

3.1 Energetické straty tažkých častíc
Mierne relativistické nabité častice kvôli elektrónom v látke strácajú ener
giu primárne ionizáciou a excitáciou atómov. Stredná rýchlosť energetických 
strát (brzdiaca sila) je daná Bethe-Blochovou rovnicou

dE 2Z  1
Z J p ž

1 2meC2^ 2Y2Tmax a2 Ó
5 1” ----------p -------------P - t2 (3.1)

kde Tmax - maximálna kinetická energia, ktorá môže byť dodaná voľnému 
elektrónu v jednej zrážke, I  - stredná excitačná energia, ó - korekcia efektu 
hustoty k ionizačným energetickým stratám, me - hmotnosť elektrónu, re - 
klasický polomer elektrónu a K  =  4nNAr2mec2.
Pri nižších energiách musia byť korekcie. Pri vyšších energiách začnú byť 
dôležité radiačné efekty. Platnosť týchto limitov závisí od efektívneho ató
mového čísla absorbátora a od hmotnosti častice. Na obr. 3.1. je plnou 
čiarou vidieť rovnicu spočítanú pre mióny prechádzajúce medou. Menšia 
závislosť na hmotnosti častice M  vo vysokých energiách je kvôli Tmax, ale 
v skutočnosti vo fyzike vysokých energií dE /dx v danom materiály je iba 
funkciou 3 - Častica pri tej istej rýchlosti má podobné straty energie v rôz
nych materiáloch - malý pokles rýchlosti energetických strát s narastajúcim 
Z. Kvalitatívny rozdiel je pri vysokých energiách medzi plynom a ostatný-

ó
širokým minimom od 3y =  3 .5  do 3.0 pre Z  idúce o d 7 do 100.
V praktických prípadoch, väčšina relativistickývh častíc (napr. kozmické 
mióny) majú stredné straty energie blízko minimu a nazývajú sa minimálne 
ionizujúce častice - MIP (Minimum Ionizing Particle).
Rovnica (3.1) môže byť integrovaná k nájdeniu celkového alebo čiastočného 
“continuous slowing-down approximation (CSDA)” dosahu R pre častice,



ktorých energetické straty sú iba ionizáciou a excitáciou atómov. Pokiaľ 
dE/dx závisí iba od ^ ^ o m  R/M je funkciou E/M  alebo pc/M. Prak
ticky dosah je užitočný iba pre nízkoenergetické hadróny R ~ <  A/ a pre 
mióny pod niekoľko stoviek GeV (nad ktorými dominujú radiačné straty).
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O br. 3.1: B rzdiaca sila pre kladné m ióny v medi.

3.2 Energetické straty vysokoenergetických mi
ónov

Pri dostatočne vysokých energiách sa radiačné procesy stávajú dôležitejšími 
ako ionizačné pre všetky nabité častice. Pre mióny a pióny v materiáloch ako 
železo táto “kritická energia” nastáva pri niekoľko stov GeV. Radiačné efekty 
dominujú energetickým stratám miónov v kozmickom žiarení alebo produ
kovaným novými urýchľovačmi. Tieto procesy sú charakteristické malým 
účinným prierezom, tvrdým spektrom, veľkými energetickými fluktuáciami 
a (spojené) s generáciou elektromagnetických a (v prípade fotonukleárnych 
interakcií) hadrónových spŕšok. Dôsledkom toho je, že pri týchto energiách 
ošetrenie energetických strát pomocou uniformného a spojitého procesu nie 
je adekvátne.
Vhodné je písať strednú rýchlosť energetických strát miónov ako

—  =  a(E) +  b(E)E (3.2)
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O br. 3.2: Stredná rýchlosť energetických strát v rôznych m ateriá
loch. R adiačné efekty tu nie sú zahrnuté, ktoré sú význam né od  
py ~ >  1 0 0 0  a pri nižšej hybnosti pre m ióny v absorbéry z vysokého 
Z .

Obr. 3.3: Dosah ťažkých nabitých častíc v rôznych materiáloch.



kde a(E ) sú ionizačné energetické straty dané rovnicou (3.1) a b(E) sú 
sumárne straty produkciou párov e+ e- , brzdným žiarením a fotonukleárnym 
príspevkom. Aproximáciou týchto pomaly sa meniacich funkcií dostaneme 
stredný dosah miónov x0 s počiatočnou energiou E0

xo ~  (V b) ln (1  +  Eo/ E,0) (3-3)

kde E^c =  a/b. Na obr. 3.4 vidíme príspevok b(E) pre železo. Pre energie nad 
niekoľko stoviek GeV a(E) «  0 .0 0 2  GeVg-1cm2 , b(E) je skoro konštantné 
a dominuje energetickým stratám. Rýchlosť energetických strát miónov vo 
vodíku, uráne a železe môžme vidieť na obr. 3.5.
“Kritická energia” E^c je oveľa presnejšie definovaná ako energia v prípa
de rovnosti radiačných a ionizačných strát a nájdeme ju riešením E^c =  
a(E^c)/b(E^c). Pod energiou E^c dominujú ionizačné straty a nad ňou ra
diačné efekty.

o — ................ — ................ — ................ — ................— ...............
1 10 102 103 104 105 

Muon energy (GeV)

Obr. 3.4: Príspevky k jedn otlivým  čiastočným  energetickým  stra
tám  m iónov v železe.
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Obr. 3.5: Priem erné energetické straty m iónov vo vodíku, železe 
a uráne.
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Kalibrácia kalorimetrov

Kalibráciu kalorimetrov môžeme rozdeliť na absolútnu a relatívnu. Pri ab
solútnej kalibrácii sa snažíme čo najlepšie určiť vzťah medzi signálom v de
tektore a energiou častice, ktorá tento signál vyvolala. Relatívna kalibrácia 
vyrovnáva odozvu medzi rôznymi bunkami kalorimetra.

Štandardné kalibračné metódy

- Ako prvé sú výpočty a MC simulácie nového kalorimetra.

- Testovacie zväzky (test beam) najčastejšie elektrónov, protónov a pi- 
ónov

- Meranie miónov z kozmického žiarenia

- Rekonštrukcia invariantnej hmotnosti (napr.: n0 ^  7 7 , Z ^  e+e- ) z 
reálnych dát

- Rekonštrukcia pružného rozptylu e+e-  ^  e+e-  v reálnych dátach

- pT rovnováha medzi elektrónom a hadrónmi

Kalibrácia pomocou kozmických miónov

Pomocou kozmických miónov sa môžu skontrolovať viaceré parametre de
tektorov:

- Kedže nie je možné na každú bunku púšťať testovací zväzok, pomocou 
miónov pri dostatočnom dlhom čase merania objaviť prípadné mŕtve 
bunky kalorimetra. Na to, aby sme vedeli aký je dostatočne dlhý čas 
robíme MC simulácie.



- Kedže počas kalibrácie bude solenoid aj toroid magnet vypnutý, mi
óny pôjdu priamo. Pri ich vysokej energie sa budú správať ako MIP 
(Minimum Ioniziting Particle) a môžeme na základe prejdenej dráhy 
a zloženia kalorimetra vypočítať ich stratenú energiu a priradiť ju sig
nálu kalorimetra. Kedže ale uložená energia je blízka elektronickému 
šumu kalorimetra, je potrebné najprv analyzovať MC simulácie.

- Ďalšie využietie miónov sa ponúka na medzibunkovú kalibráciu elek
troniky. Napríklad dve bunky môžu dať rovnaký signál, ale kvôli roz
dielnej dĺžke káblov môže byť výsledný signál posunutý v čase. Na 
základe dráhy miónov a toho, že mióny prichádzajú smerom od povr
chu zeme môžeme urobiť časovú kalibráciu.



ATHENA

ATHENA je štandardný “atlasovský” softvér (framework), ktorý umožňuje 
ako simulovať prácu detektora od vygenerovania častice cez jej simuláciu 
trajektórie cez detektor a odozvu detektora, tak aj rekonštrukciu a analýzu 
reálnych dát. Činnosť ATHENy môžme rozdeliť nasledovne:

- generovanie častíc - odpovedá produkcii štvorvektorov častíc zo špeci
fických fyzikálnych procesov. Existuje množstvo rôznych generátorov. 
Štandardne sa používa Pythia.

- simulácia - je proces kde vygenerované udalosti slúžia ako vstup pre 
GEANT4 simulácia detektora ATLAS, ktorá použitím štandardných 
simulačných modelov vytvorí záznam kade prešla častica cez detek
tor, koľko energie v ňom uložila atď. Technicky sa zaznamenajú tzv. 
GEANT4 Hits.

- digitilizácia - GEANT4 Hits zo simulácie sú podrobené simulácii odoz
vy elektroniky detektora k produkcii číslic (Digits) vo forme času a 
napätia, takých ako vyprodukované surové dáta z reálneho detektora.

- rekonštrukcia - surové dáta sa prevádzajú na stopy a energie uložené 
ako Event Summary Data (ESD).

- analýza - na analýzu používam analyzačný softvér ROOT. Vytvoril 
som jednotlivé makrá pre root na analýzu nasimulovaných dát a gra
fický výstup výsledkov. Makrom rozumieme procedúru napísanú pre 
C + +  interpreter CINT, ktorý je skriptovacím jazykom pre root.
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Kapitola 6 

Úlohy

1. Pomocou štandardného atlasovského softvéru (Athena framework) uro
biť prvé MC simulácie kozmických miónov pre kalibráciu EndCap ka
lorimetra detektora ATLAS.

2. Vyhodnotiť prvé simulácie a na ich základe navrhnúť optimálnej šie 
počiatočné podmienky novej simulácie.

3. Vyhodnotiť priestorové a energetické rozdelenie registrovaných miónov 
a ich užitočnosť pre kalibráciu EndCap kalorimetra.
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Simulácie

Na simulácie som použil softvér ATHENA a na analýzu dát softvér ROOT. 
Prechod častíc hmotou detektora je simulovaný GEANT4 balíkom verzie 
7.1.

7.1 Súradnicový systém

Súradnicový systém v experimente ATLAS je nasledovný: Os X smeruje 
od interakčného bodu smerom do stredu urýchľovača LHC, os Y  kolmo na 
rovinu LHC smerom k povrchu zeme a os Z v smere urýchľovacej trubice 
tak, aby systém tvoril pravotočivý súradnicovú sústavu. Azimutálny uhol 
$  je okolo osi z a polárny uhol 0  je smerom od osi y. Pseudorapidita je 
n =  — lntan 0 / 2 .

7.2 Počiatočné podmienky

Počiatočné mióny na povrchu sú generované balíkom CosmicGenerator, za
loženom na [6 ] a [7]. Geometrický rez (cut), ktorým si vyberám generované 
mióny pokračujúce v simulácii, určujem zvolením veľkosti obdĺžnika a jeho 
výšky od IP a polomeru a polohy kruhu umiestnenom v ATLASe, ktorými 
musí počiatočný mión (resp. jeho extrapolovaná dráha) prejsť.
Rozmery obdĺžnika sú od Z =  -300 m do maximálneho Z, ktoré závisí od 
zvoleného maximálneho uhla 45, 60 alebo 75 stupňov, X od 10 do -10 m a 
výšku obdĺžnika som si zvolil povrch zeme. Stred kruhu som si zvolil predný 
dolný roh endcapu s polomerom rovným šírke endcapu. Minimálnu energiu 
miónov som určil 10 GeV a maximálnu 2 TeV. Tieto počiatočné podmienky 
pre 45 stupňov v joboptions vyzerajú nasledovne (script v jazyku Python 
slúžiaci na riadenie úloh):

CosmicGenerator.emin =  10000; #  10 GeV



CosmicGenerator.emax =  2000*1000; #  2 TeV 
CosmicGenerator.PrintMod =  100000 
CosmicGenerator.IPy =  -2280.
CosmicGenerator.IPz =  3520.
CosmicGenerator.zvert_hig =  89601.
CosmicGenerator.xvert_low =  10000.
CosmicGenerator.xvert_hig =  -10000.
CosmicGenerator.yvert_val =  81211.
CosmicGenerator.ctcut =  0.707 
CosmicGenerator.Radius=2590.

Pre presnejšie určenie uvádzam presné verzie použitého softvéru. Na simu
lácie a digitalizáciu pre 45 stupňov som použil verziu 10.4.1 s dotatočnými 
simulačnými balíkmi CommissionUtils-00-00-05 a CosmicGenerator-00-00-
11. Na rekonštrukcia som použil verziu 10.5.0 s dotatočnými rekonštrukč
nými balíkmi CaloRec-02-06-34. Pre 60 a 75 stupňov som už na simulá
cie a digitalizáciu použil verziu 10.5.0 s dotatočnými simulačnými balíkmi 
CommissionUtils-00-00-05, CosmicGenerator-00-00-11 a CavernlnfraGeoModel- 
00-00-10. Na rekonštrukcia som použil tak ako pre 45 stupňov verziu 10.5.0 
s dotatočnými rekonštrukčným balíkom CaloRec-02-06-34.
Nasimuloval som 1000 súborov po 1000 eventov, teda 1 mil. eventov pre kaž
dý uhol. Digitalizáciu som robil bez započítania šumu. Digitilizačný súbor 
bol veľkosti približne 2MB. Urobil som aj niekoľko digitalizačných súborov, 
ale každý zaberal približne 400MB, pretože pri digitalizácie so šumom sa v 
každej bunke vygeneruje šum, pričom bez šumu sa digitalizujú len energie 
uložená od miónov. Po uplatnení geometrického cutu, nasimulovaných 1000 
eventov odpovedá reálnemu času 19,2s pre 45 stupňov, 15,8s pre 60 stupňov 
a 15,2s pre 75 stupňov.
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O br. 7.1: Energetické spektrum  generovaných m iónov
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Analýza výsledkov simulácie

Táto analýza je zameraná na HEC kalorimeter, pretože z predbežných vý
počtov a simulácii (čo potvrdzujú aj naše výsledky tu neuvádzané) v FCAL 
kalorimetrii je pravdepodobnosť detekcie kozmických miónov blízka nule a 
na elektromagnetické kalorimetre sú zamerané iné analýzy v rámci kola
borácie. Analýza prvých simulácii spočíva v nájdení závislosti frekvencie 
miónov od n  0 a energie uloženej v HEC kalorimetri. Na vertikálnej osi je 
frekvencia prechodu miónov cez danú vrstvu HEC kalorimetra, ktoré stratili 
v kalorimetri energiu trikrát väčšiu ako elektronický šum.

- Na obrázkoch 1-4 je frekvencia miónov v jednotlivých vrstvách HEC 
kalorimetra v závislosti od eta čítacej bunky. HEC má granularitu 
An x A 0 =  0.1 x 0 .1  pre 1.5 < |n| < 2.5 a An x A 0 =  0 .2  x 0 .2  

pre 2.5 < |n| < 3.2 a medzera pre n > 2.5 v kalorimetri nie je, len sa 
zmenila granularita z 0 .1  na 0 .2 . Čiernou farbou je zobrazené frekven
cia bez dodatočných podmienok. Ostatné farby odpovedajú frekvencii 
po zahrnutí triggerovacej podmienky, ktorá je nasledovná: mión musel 
depozitovať v Tile endcap kalorimetri energiu väčšiu ako 2 GeV. Tile 
kalorimeter je oveľa rýchlejší a bude sa používať ako trigger pre LAr. 
Červená patrí 45 stupňov, modrá 60 stupňov a žltá 75 stupňov. Na 
pravom dolnom obrázku je porovnanie pre jednotlivé uhly po zahrnutí 
triggerovacej podmienky. Okrem potvrdenia očakávaného výsledku, že 
najvyššia frekvencia bude pre bunky s malým eta, ktoré majú najväčší 
prierez, vidíme že pre optimalizáciu času stačí v budúcich simuláciách 
použiť max. uhol 45 stupňov pre generované mióny.

- Na obr. 5-8 vidíme frekvencie v závislosti od jednotlivých 0. HEC 
kalorimeter je rozdelený na 64 rovnakých modulov. Z tohoto rozdele
nia vidíme, že preferované moduly HEC kolesa, ktoré treba primárne 
zapojiť na vyčítavaciu elektroniku a preveriť sú v oblastich ± n / 2 . Os
tatné bude možnosťmerať len ak naberanie kozmických dát potrvá 
veľmi dlho (mnoho mesiacov).



- Na obr. 9-21 vidíme uloženú energiu miónov po prechode HEC kalo
rimetrom bez trigerovacej aj s trigerovacou podmienkou. Pokles kvôli 
tejto podmienke je 1 0  krát.



O br. 8.1: Eta závislosť frekvencie detekovaľných m iónov v prvej 
vrstve HEC kalorim etra pre tri použité  geom etrické cuty. Farebný 
histogram  ukazuje frekvenciu p o  použití trigerovacej podm ienky. 
Posledný histogram  ukazuje, že závislosť frekvencie ostáva takm er 
nezm ennená pri rôznych geom etrických cutoch.
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Obr. 8 .2 : Eta závislosť frekvencie detekovaľných m iónov v druhej 
vrstve H EC kalorim etra pre tri použité geom etrické cuty. Farebný 
histogram  ukazuje frekvenciu po použití trigerovacej podm ienky. 
Posledný histogram  ukazuje, že závislosť frekvencie ostáva takm er 
nezm ennená pri rôznych geom etrických cutoch .
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O br. 8.3: Eta závislosť frekvencie detekovaľných m iónov v tretej 
vrstve HEC kalorim etra pre tri použité  geom etrické cuty. Farebný 
histogram  ukazuje frekvenciu p o  použití trigerovacej podm ienky. 
Posledný histogram  ukazuje, že závislosť frekvencie ostáva takm er 
nezm ennená pri rôznych geom etrických cutoch.
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Obr. 8.4: Eta závislosť frekvencie detekovaľných m iónov v štvrtejj 
vrstve H EC kalorim etra pre tri použité geom etrické cuty. Farebný 
histogram  ukazuje frekvenciu po použití trigerovacej podm ienky. 
Posledný histogram  ukazuje, že závislosť frekvencie ostáva takm er 
nezm ennená pri rôznych geom etrických cutoch .
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O br. 8.5: Phi závislosť frekvencie detekovaľných m iónov v prvej 
vrstve HEC kalorim etra pre tri použité  geom etrické cuty. Farebný 
histogram  ukazuje frekvenciu p o  použití trigerovacej podm ienky. 
Posledný histogram  ukazuje, že závislosť frekvencie ostáva takm er 
nezm ennená pri rôznych geom etrických cutoch.



Obr. 8 .6 : Phi závislosť frekvencie detekovaľných m iónov v druhej 
vrstve H EC kalorim etra pre tri použité geom etrické cuty. Farebný 
histogram  ukazuje frekvenciu po použití trigerovacej podm ienky. 
Posledný histogram  ukazuje, že závislosť frekvencie ostáva takm er 
nezm ennená pri rôznych geom etrických cutoch .



O br. 8.7: Phi závislosť frekvencie detekovaľných m iónov v tretej 
vrstve HEC kalorim etra pre tri použité  geom etrické cuty. Farebný 
histogram  ukazuje frekvenciu p o  použití trigerovacej podm ienky. 
Posledný histogram  ukazuje, že závislosť frekvencie ostáva takm er 
nezm ennená pri rôznych geom etrických cutoch.



Obr. 8 .8 : Phi závislosť frekvencie detekovaľných m iónov v štvrtej 
vrstve H EC kalorim etra pre tri použité geom etrické cuty. Farebný 
histogram  ukazuje frekvenciu po použití trigerovacej podm ienky. 
Posledný histogram  ukazuje, že závislosť frekvencie ostáva takm er 
nezm ennená pri rôznych geom etrických cutoch .



O br. 8.9: Energetická závislosť frekvencie detekovaľných m iónov 
v járvej vrstve HEC kalorim etra pre tri použité geom etrické cu- 
ty. H istogram y sú ofitované funkciou Landau. Posledný histogram  
ukazuje, že predošlé tri rozdelenia naraz farebne rozlíšené. V id í
me, že závislosť frekvencie ostáva takm er nezm ennená pri rôznych 
geom etrických cutoch .



Obr. 8.10: Energetická závislosť frekvencie detekovaľných m iónov 
v ďruhej vrstve H EC kalorim etra pre tri použité geom etrické cu- 
ty. H istogram y sú ofitované funkciou Landau. Posledný histogram  
ukazuje, že predošlé tri rozdelenia naraz farebne rozlíšené. V id í
m e, že závislosť frekvencie ostáva takm er nezm ennená pri rôznych 
geom etrických cutoch.



O br. 8.11: Energetická závislosť frekvencie detekovaľných m iónov 
v ťretej vrstve H EC kalorim etra pre tri použité geom etrické cu- 
ty. H istogram y sú ofitované funkciou Landau. Posledný histogram  
ukazuje, že predošlé tri rozdelenia naraz farebne rozlíšené. V id í
me, že závislosť frekvencie ostáva takm er nezm ennená pri rôznych 
geom etrických cutoch .



Obr. 8 .1 2 : Energetická závislosť frekvencie detekovaľných m iónov 
v štvrtej vrstve HEC kalorim etra pre tri použité geom etrické cu- 
ty. H istogram y sú ofitované funkciou Landau. Posledný histogram  
ukazuje, že predošlé tri rozdelenia naraz farebne rozlíšené. V id í
m e, že závislosť frekvencie ostáva takm er nezm ennená pri rôznych 
geom etrických cutoch.
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Boli urobené prvé simulácie kozmických miónov zamerané na EndCap ka
lorimetrov experimentu ATLAS.
Z analýzy získaných výsledkov sme získali jednak početnosti a energetické 
spektrum pozorovateľných miónov, ktoré po započítaní efektivity trigge- 
ra určí celkový čas potrebný k naberaniu dát, jednak priestorové určenie 
preferovaných modulov (buniek), ktoré bude možnosť merať v prvom rade. 
Výsledky ukazujú, že aj pri predpokladanej dobe trvania kozmického runu 
(iba niekoľkých mesiacov) bude možné kalibrovať podstatnú časť čítacích 
kanálov HEC kalorimetra.
Práca bude pokračovať ďalšími simuláciami, kde zvýšime štatistiku, zame
riame sa na optimálne vstupné podmienky a zahrnieme presnejšiu znalosť 
polohy EndCap kalorimetra v ATLAS jaskyni. Výsledky budú použité pri 
optimalizácii plánovania kozmického runu koncom roka 2006.
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