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Úvod
V mnoha komplexních detek£ních systémech ve fyzice vysokých energií jsou ja-
ko jedny z nejd·leºit¥j²ích detektor· pouºity kalorimetry. Jejich úkolem je m¥°it
energii £ástic. Takový kalorimetr je umíst¥n i v experimentu ATLAS (A Toroi-
dal LHC ApparatuS) na urychlova£i LHC (Large Hadron Collider) v laborato°i
CERN (the European Organization for Nuclear Reserch). Je ozna£en názvem Tile
Calorimeter podle tvaru £ástí, ze kterých je sloºen. Skládá se z vrstvy absorbátoru
- ºeleza a aktivního materiálu - scintila£ních desek.

Samotný detektor je nutné p°ed spu²t¥ním testovat a monitorovat. K tomuto
ú£elu se pouºívají hlavn¥ svazkové testy a také miony z kosmického zá°ení vzniklé
p°eváºn¥ z reakcí proton· s kyslíkem nebo dusíkem a z následných rozpad· na-
bitých pion·. Testování a sb¥r dat probíhal na jednom modulu TileCalorimetru
umíst¥ném na zemském povrchu, které jsme pak analyzovali. Na²im úkolem je
zjistit úrove¬ ²umu z kaºdé cely kalorimetru. Nam¥°ená hodnota souvisí s da-
nou pravd¥podobností, se kterou ji chceme získat. Po odd¥lení ²umu od signálu
vyhodnotíme cely, jenº jsou zasaºeny miony. Tyto cely musí sousedit, abychom
mohli prohlásit, ºe kalorimetrem skute£n¥ prolet¥l mion.

Celá práce je rozd¥lena do dvou kapitol. V první kapitole popisujeme urych-
lova£ LHC a detektor ATLAS. Jsou zde uvedeny jejich £ásti a základní principy,
na kterých fungují. Druhá kapitola obsahuje seznámení se samotným algoritmem,
tj. popsání experimentu a analýza nam¥°ených dat. V p°íloze je uveden samotný
zdrojový kód pouºitý pro analýzu dat.
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1. Laborato° CERN
Laborato° CERN, která byla zaloºena v roce 1954 na severozápad¥ od �enevy
na francouzsko-²výcarském pomezí, je nejv¥t²ím výzkumným centrem fyziky ele-
mentárních £ástic na sv¥t¥. Sdruºuje p°es 20 £lenských stát·, pracuje zde p°es
9 500 v¥dc· z 500 univerzit z celého sv¥ta. V roce 1993 se do projektu zapojila
i �eská republika.

1.1 Large Hadron Collider
Large Hadron Collider, který je sou£ástí CERNu, je zatím nejv¥t²ím urychlova-
£em £ástic na sv¥t¥. Byl umíst¥n do tunelu, kde se do roku 2000 nacházel velký
urychlova£ elektron· a positron· (LEP - Large Elektron-Positron Collider). Dél-
ka tunelu dosahuje 27 km a je vyhlouben v rozmezí 50-150 m pod zemí. LHC
je supravodivý urychlova£ sráºející protony s celkovou energií 10 TeV. V za°í-
zení dochází kaºdých 25 ns k 25 inelastickým sráºkám [1] p°i luminosit¥ svaz-
ku 1034 s−1cm−2 (luminosita je fyzikální veli£ina, která udává po£et £ástic proletí
za jednotku £asu jednotkovou plochou v míst¥ sráºky) a ú£inném pr·°ezu inelas-
tických proton-protonových sráºek 70 mb. Akcelerace nabitých £ástic k velkým
energiím je velmi technicky náro£ná a vyºaduje systém p°edurychlova£· a na-
p°íklad nemalé mnoºství supravodivých magnet·, chlazených tekutým héliem na
teplotu 1,9 K, p°i nichº je moºno dosáhnout velikosti magnetického pole 8,4 T.

Obrázek 1.1: Urychlova£ LHC a jeho experimenty [2]

Pro experiment LHC je p°ipraveno n¥kolik detektor·. Jedná se o soustavy
detektor· a dal²ích p°ístroj·. Nejv¥t²í jsou experimenty ATLAS a CMS.

ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) a CMS (The Compact Mion Solenoid)
zkoumají v¥t²í oblast fyziky, zejména proton-protonovou interakci, v jejím rámci
pak nalezení Higgsova bosonu a £ástic, které tvo°í temnou hmotu. Rozdíl mezi
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t¥mito dv¥ma detektory, a£ zkoumají fyzikáln¥ p°ibliºný problém, je v tom, ºe
mají jiné technické °e²ení.

ALICE (A Large Ion Collider Experiment) zkoumá sráºky iont· olova, dá-
le kvark-gluonovou plasmu, která s velkou pravd¥podobností existovala v dob¥
Velkého t°esku.

LHCb (Large Hadron Collider beauty) se zam¥°uje na poru²ení CP symet-
rie v interakci kvarku b. Prozkoumává rozdíly mezi hmotou a antihmotou. Také
by m¥l odpov¥d¥t na otázku, pro£ se vesmír zdá být sloºen jen z hmoty a ne
z antihmoty.

TOTEM (TOTal Elastic and di�ractice cross section Measurement) bude mít
za úkol m¥°it hybnost £ástic a monitorovat luminositu LHC.

LHCf (Large Hadron Collider forward) pouºije protony nebo t¥ºké ionty vy-
tvo°ené LHC jako zdroj pro simulaci kosmického zá°ení v laboratorních podmín-
kách.

1.2 Detektor ATLAS
Samotný detektor, viz obrázek 1.2, jenº má tvar válce o hmotnosti bezmála
7 000 tun, je dlouhý 44 m a vysoký 22 m. ATLAS je sestaven z r·zných typ·
detektor·. Od st°edu sm¥rem k povrchu jsou postupn¥ umíst¥ny ve tvaru válce
tyto vrstvy: vnit°ní detektor, pak následuje elektromagnetický kalorimetr, hadro-
nový kalorimetr a posledním je mionový spektrometr. V kaºdé z t¥chto vrstev
r·zné £ástice interagují jinak, podle toho m·ºeme nap°íklad poznat, jaké vznikly
p°i sráºce £ástice.

Obrázek 1.2: Detektor ATLAS [3]

1.2.1 Vnit°ní detektor
Vnit°ní detektor je schopen detekovat pouze nabité £ástice, proto jsou pro n¥j
fotony neviditelné. Naopak elektrony a pozitrony zanechají ve vnit°ním detek-
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Obrázek 1.3: Pr·chod £ástice ATLASem

toru stopu. Neutrina mají velmi malý ú£inný pr·°ez a interagují pouze slabou
interakcí, a tudíº nemohou být detektory na ATLASu zachycena.

Pseudorapidita η je fyzikální veli£ina de�novaná vztahem

η = − ln

(
tan

θ

2

)
(1.1)

kde θ je úhel od osy svazku a popisuje kinematicky £ástici vylétavající z místa
interakce

Vnit°ní detektor (Inner Detector) je umíst¥n nejblíº k trubici se svazkem,
protoºe zde vzniká velký po£et £ástic. Úkolem tohoto za°ízení bude zaznamenat
sou°adnice a dráhy nabitých £ástic pod pseudorapiditou |η| < 2,5 [4]. Vypl¬uje
válcovou dutinu o polom¥ru 115 cm a délce 690 cm. Celý systém bude chlazen
na teplotu −7◦ C. Nad dutinou se nachází solenoid s homogenním polem o veli-
kosti 2 T.

Vnit°ní detektor, viz obrázek 1.4, se dále skládá ze t°í £ástí, a to postup-
n¥ z k°emíkových pixelových detektor· (Pixel Detector), k°emíkových stripových
detektor· (SCT - Semiconductor Tracker) a z detektor· p°echodového zá°ení
(TRT - Transition Radiation Tracker). Uspo°ádání jednotlivých £ástí je p°ibliºn¥
stejné i pro ostatní £ásti ATLASu. Kaºdá jednotlivá £ást se skládá z n¥kolika
souosých válc·, tzv. barrel·, uzav°ených na koncích disky (forward nebo end-
cap). Pixelové detektory jsou tvo°eny z malých obdélník·, jejichº rozm¥ry jsou
v °ádu mikrometr·. Tyto obdélníky ur£ují prostorové rozli²ení, jelikoº £ástice,
která projde pixelovým detektorem, v n¥m vytvo°í elektrický signál a podle toho
jsme schopni ur£it, kudy £ástice let¥la. Stripové detektory jsou tvo°eny z prouºk·
(tzv. strip·) dlouhé p°ibliºn¥ deset centimetr·. Detektory p°echodového zá°ení
jsou tvo°eny stovkami tisíc plynem napln¥ných tenkých br£ek. Pr·chodem £ástic
se vytvá°í p°echodové zá°ení vznikající pr·letem nabité £ástice prost°edím s peri-
odickými zm¥nami indexu lomu. Kdyº £ástice prochází trubi£kou, plyn se uvnit°
ionizuje a vytvá°í elektrické pulsy na elektrodách. Z rekonstrukce doby vytvo°ení
pulsu pak m·ºeme velmi p°esn¥ ur£it polohu £ástice.
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Obrázek 1.4: Vnit°ní detektor [4]

1.2.2 Kalorimetry
Kalorimetry jsou detektory, které mohou m¥°it energii prolétávajících nabitých
nebo neutrálních £ástic. Jejich rozli²ení se se zv¥t²ující energií £ástic zlep²u-
je, takºe jsou velmi vhodné pro m¥°ení vysokoenergetických £ástic. Jedná se o
tzv. vzorkovací kalorimetry (sampling calorimeter). Kalorimetr je sloºen ze dvou
st°ídajících se £ástí. První £ástí je absorbátor, kde vzniká spr²ka tvo°ená z mé-
n¥ energetických £ástic (proton·, elektron· a foton·) a druhou £ástí je aktivní
materiál, pomocí kterého se dál m¥°í p°íslu²ná energie £ástic.

V ATLASu se nachází n¥kolik kalorimetr·. D¥líme je do dvou skupin, a to sice
na elektromagnetické kalorimetry, jenº jsou blíºe st°edu detektoru a hadronové
kalorimetry, viz obrázek 1.5.

V elektromagnetickém kalorimetru se pohltí fotony a elektrony. Absorbátorem
je zde olovo a aktivním materiálem je tekutý argon (LAr), který je také pouºit
v n¥kterých £ástech hadronového kalorimetru. Tyto dv¥ vrstvy se v detektoru
st°ídají, p°i£emº tekutý argon je rozd¥len nap·l £tecími elektrodami. �ástice,
procházející tímto prost°edím, tvo°í v tekutém argonu ionty. Ty pak dají vznik-
nout elektrickým signál·m na elektrodách. Je sloºen ze t°í £ástí [6], a to ze dvou
koncových, které jsou stejn¥ veliké a zaznamenají £ástice pod pseudorapiditou
1, 4 < |η| < 3, 2, a z prost°ední £ásti zaznamenávající £ástice pod pseudorapi-
ditou |η| < 1, 46. V²echny jsou umíst¥ny v kryostatech. V koncových £ástech je
pouºit za absorbátor m¥¤. Signál je sbírán pomocí elektrod a navíc je zde pouºit
centrální p°edzesilova£ poskytující výhodný pom¥r signálu a ²umu.

Hadronový kalorimetr (tzv. Tile Calorimeter, z angl. tile = dlaºdice) bude
hlavn¥ identi�kovat jety a rekonstruovat jejich energii. Absorbátorem je zde ºele-
zo a jako aktivní materiál jsou pouºity plastické scintila£ní desti£ky. Je rozd¥len
na t°i válcové £ásti podobn¥ jak ostatní detektory, tedy na hlavní £ást dlou-
hou 5,8 m, která pokryje oblast s pseudorapiditou |η| < 1, 0, a dv¥ koncové £ásti
dlouhé kaºdá 2,6 m pokrývající oblast s pseudorapiditou 0, 8 < |η| < 1, 7. Vnit°ní
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Obrázek 1.5: Uspo°ádání kalorimetr· v ALTASu [5]

polom¥r v²ech t°í £ástí je 2,28 m a vn¥j²í polom¥r je 4,25 m. Mezi hlavním a ob¥-
ma koncovými válci je malá mezera kv·li kabeláºi ze spodních detektor·. Kaºdá
£ást kalorimetru se skládá z 64 modul· sloºených do válce.

Charakteristikou Tile Calorimeteru je rozloºení scintila£ních desek. Ty jsou
umíst¥ny kolmo na sm¥r letu £ástic a st°ídají se s absorbátory. Rozm¥r scinti-
la£ních desek se pohybuje od 200 do 400 mm na délku a od 100 do 200 mm na
vý²ku, viz obrázek 1.6. V²echny jsou 3 mm ²iroké a celkem je jich v Tile Calorime-
teru pouºito p°es 460 000. Objemový pom¥r absorbátoru a aktivního materiálu
je 4, 67 : 1.

Kdyº ionizující £ástice projde scintilátorem, 3% její energie se vyzá°í ve for-
m¥ sv¥tla, jehoº vlnová délka odpovídá modré barv¥. WLS (wavelength shifting)
�bers posbírají toto sv¥tlo z kaºdé strany scintilátoru vedoucí ke dv¥ma samostat-
ným fotonásobi£·m, jenº jsou umíst¥ny na vn¥j²ím konci kalorimetru. V t¥chto
vláknech se modré sv¥tlo pohltí a p°evyzá°í se v zelené oblasti sv¥tla. K posunu-
tí vlnové délky dochází absorpcí a následnou emisí sv¥tla ve vybraném barvivu,
které je p°idáno do vláken. Materiál, z n¥hoº jsou vyrobena vlákna, by m¥l mít co
nejv¥t²í index lomu, aby vlákno zachytilo co nejvíce sv¥tla. Ve fotonásobi£ích je
pak sv¥telný signál, jehoº doba náb¥hu je p°ibliºn¥ 5,5 ns s ²í°kou 17 ns, p°eveden
na elektrický signál. Ten se pak dále elektronicky zpracovává. Fotonásobi£e jsou
spolu se sm¥²ova£i sv¥tla, d¥li£i vysokého nap¥tí a s 3-in-1 card skládány do tzv.
PMT (PhotoMultiplier) blok·, které jsou instalovány uvnit° ²uplíku (drawer).
Z tohoto bloku získáme tvarovaný elektrický signál digitalizován kaºdých 25 ns
10-ti bitovým ADC p°evodníkem. Nasbíraná data jsou do£asn¥ uloºena v krátko-
dobé pam¥ti (pipeline memory), dokud trigger 1. úrovn¥ (LVL1, viz dál) nevydá
signál. Digitalizovaná data jsou transformována p°es optické vlákno a nahrána.
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Obrázek 1.6: Rozloºení scintila£ní desky v Tile Calorimeteru [6]

1.2.3 Mionový spektrometr
Miony jsou nabité £ástice, zanechají tedy stopu ve vnit°ním detektoru a jsou
schopny projít ob¥ma kalorimetry. Jelikoº jsou p°ibliºn¥ 200-krát t¥º²í neº elek-
trony, nerozptylují se na atomových jádrech materiálu, kterým procházejí, a ne-
vytvá°í tak velké spr²ky v elektromagnetickém kalorimetru.

Mionový spektrometr m¥°í primárn¥ hybnost mion·. Sekundárn¥ slouºí k ur£e-
ní znaménka náboje a také k m¥°ení drah, které jsou zak°iveny systémem velkých
supravodivých toroid· se vzduchovým jádrem (air-core). Jelikoº mion dokáºe pro-
jít ob¥ma kalorimetry, je spektrometr umíst¥n nejdál od trubice se svazkem.

Jsou zde umíst¥ny MDT komory [7] (Monitored Drift Tubes). Samotné ko-
mory se skládají z vícenásobných vrstev trubic. Základním prvkem jsou hliníkové
trubice napln¥ny plynem. St°edem kaºdé z nich prochází vysokonap¥´ový drát.
Kdyº mion proletí skrz trubici, zp·sobuje ionizaci a ionty driftují sm¥rem k drátu
a zde vytvo°í elektrický puls. Pokud budeme m¥°it £asové okamºiky puls·, bude-
me schopni ur£it polohu mionu. Nam¥°ené hodnoty polohy mionu jsou p°esn¥j²í
neº 0,1 mm.

V end-capu jsou nainstalovány velmi p°esné mnohodrátové proporcionální ko-
mory se segmentovanými prouºky katody (CSC - Cathode Strip Chambers), pro-
toºe pro malé úhly výletu £ástic se díky radia£nímu pozadí nedají pouºít MDT
komory. Jemnost ur£ení segmentace katody na prouºky a ur£ení t¥ºi²t¥ induko-
vaného náboje na jednotlivých prouºcích dává p°esnost m¥°ení p°í£né sou°adnice.
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1.2.4 Trigger
Triggerovací za°ízení slouºí k �ltrování velkého mnoºství dat tak, abychom zazna-
menali jenom pro nás d·leºité události, které jsou velmi °ídké. Filtrování se vyu-
ºívá i u ATLASu, jelikoº není reálné zaznamenávat v²echny informace pocházející
ze sráºek £ástic.

Trigger na ALTASu je t°ístup¬ový, kde kaºdá £ást vybírá jen události, kte-
ré pro²ly p°edcházejícím stupn¥m.

Trigger první úrovn¥ (LVL1) vybírá události podle jednoduchých kritérií,
nap°. p°ítomnost mionu s vysokou p°í£nou hybností, p°ítomnost jetu, chyb¥jí-
cí p°í£nou energií atd., a propou²tí je s frekvencí 75-100 kHz (pr·m¥rn¥ kaº-
dých 10 ms). Rozhodování se d¥je pomocí jednoú£elových procesor·. K tomu má
k dispozici zhruba 2 µs. B¥hem rozhodování LVL1 jsou data ze v²ech £ástí de-
tektoru drºena v krátkodobé pam¥ti (pipeline), . Informace z LVL1 systému je
pouºita k rozpoznání oblasti detektoru, která obsahuje zajímavé vlastnosti jako
nap°. velké elektromagnetické shluky (elektrony a fotony), jety a miony.

Nachází se zde mén¥ p°esné, ale zato rychlé detektory, jenº nám dávají infor-
mace o dráze mion·. Za prvé se jedná o tzv. komory s odporovými deskami (RPC -
Resistive Plate Chambers) umíst¥ny ve válcové £ásti a za druhé o tzv. komory
s úzkou ²t¥rbinou (TGC - Thin Gap Chambers), které se nacházejí v p°edních
oblastech.

RCP je plynový detektor napln¥ný sm¥sí argonu a butanu. Je tvo°en rov-
nob¥ºnými bakelitovými deskami p°ipojenými ke zdroji vysokého nap¥tí. Tyto
desky jsou pokryty vrstvou gra�tu, kde je p°ilepen izola£ní �lm a jsou na n¥m
umíst¥ny snímací prouºkové elektrody, na nichº vzniká signál se zp¥tnou vaz-
bou. Dv¥ vrstvy na sebe kolmých prouºk· nám poskytnou dvoudimenzionální
informaci o pr·letu £ástice s p°esností m¥°ení °ádov¥ n¥kolika nanosekund.

Podobn¥ TGC [8] vytvá°ejí pole mezi tenkými (50 mm) dráty a dv¥ma gra�-
tovými katodami na obou stranách od anodových drát·. �í°ka celé mezery mezi
katodami je 3,2 mm. Pro výstup jsou pod rovinami gra�tových katod vloºeny
vy£ítací elektrody v podob¥ prouºk· nebo ter£ík·.

Trigger druhé úrovn¥ (LVL2) tedy musí zpracovat mnohem mén¥ informací
a sniºuje frekvenci toku dat aº na 1 kHz. Trigger t°etí úrovn¥ (LVL3), nazývaný
téº �Event Filter�, má dost £asu na detailn¥j²í kritéria a zapisuje data na zázna-
mové za°ízení rychlostí aº 100 MB/s.
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2. Analýza dat
2.1 Popis experimentu
Na²ím cílem bylo zjistit, zda modulem kalorimetru prolet¥ly miony z kosmického
zá°ení, které se dají nap°íklad vyuºít k monitorování a testování detektor·. Bude-
me chtít zkonstruovat tzv. ²umový histogram z kaºdé cely, abychom zjistili úrove¬
²umu v jednotlivé cele. Dal²ím úkolem je odd¥lit signál od ²umu, protoºe na zákla-
d¥ znalosti ²umu pak m·ºeme zjistit, zda mion celu zasáhl nebo ne, resp. ur£íme,
ve kterých celách je signál od mionu. Abychom mohli prohlásit, ºe kalorimetrem
prolet¥l mion, musí zasaºené cely sousedit. Pokud mion kalorimetrem prolet¥l,
vytvo°íme histogram sou£tu energie ze v²ech cel, kterými mion prolet¥l. Z jeho
výsledku pak budeme schopni rychle zkontrolovat, zda mion kalorimetrem oprav-
du prolet¥l £i nikoliv. Nakonec zjistíme ú£innost detekce kosmických mion·.

Poskytnutá experimentální data nam¥°ená na jednom modulu z hadronového
kalorimetru Tile Calorimeteru jsme dále zpracovávali. Experiment byl proveden
v následujícím uspo°ádání. Jeden modul (tzv. barrel) z kalorimetru byl umíst¥ný
na povrchu Zem¥. Cely D jsou umíst¥ny nejblíºe k povrchu a cely A mí°í sm¥-
rem do nebe. Triggerování je zde odli²né a velmi zjednodu²ené neº u samotného
ATLASu. Nad celami A p°esn¥ ve st°edu se nachází první £ást triggerovacího
za°ízení. Jedná se o 2 scintila£ní detektory umíst¥ny nad sebou, jejichº délka je
40 cm. Kdyby byl zde pouºit jenom jeden detektor, dostali bychom velkou úrove¬
²umu. Ale tím, ºe jsou zapojené v koincidenci, jsme schopni £ást ²umu od�ltrovat.
Druhá £ást se nachází pod celami D, kde jsou umíst¥ny taktéº 2 detektory, av²ak
jsou umíst¥ny vedle sebe. Jeden se nachází v levé polorovin¥ a druhý v pravé.
Oba mají délku 1,5 m. Takºe abychom mohli zaznamenat, ºe mion prolet¥l kalo-
rimetrem, musí prolet¥t £ástí triggeru naho°e a pak i £ástí triggeru dole. Kdyby
prolet¥l jen jednou £ástí, nic bychom nezaznamenali. To je také d·vod, pro£ by v
krajních celách nem¥l být detekován pr·let mionu. V p°ípad¥ mionové spr²ky by
jeden nebo více mion· prolet¥l jak horní, tak dolní £ástí triggeru a navíc by jiné
miony prolet¥ly krajními celami.

Necháme probíhat experiment, b¥hem n¥hoº by kosmické miony m¥ly prolet¥t
na²ím modulem. Procesem popsaným v p°ede²lém odstavci dostaneme soubory
dat s nam¥°enými údaji. Soubor ozna£ený jako Data1.root m·ºeme povaºovat
za strom, který má dv¥ v¥tve, a to v¥tev CollectionTree a v¥tev h1000. Tyto
v¥tve se dále d¥lí na dal²í pod£ásti, ve kterých jsou mimo jiné zapsány hodnoty
z fotonásobi£· z kaºdé cely. Tyto údaje jsou uloºeny ve v¥tvi h1000/E�tA48 pro
levou polovinu modulu kalorimetru a ve v¥tvi h1000/E�tC48 pro pravou polovinu.
Dále se ve v¥tvi CollectionTree/TileMuId_NMuons nachází údaje o po£tu mion·
v daném eventu.

Hlavní program byl napsán pro program ROOT [9], coº je modern¥ objektov¥-
orientovaný mocný nástroj na analýzu dat. Je d·sledn¥ zaloºen na programovacím
jazyku C++. Verze programu, se kterou jsme pracoval byla 5.18/00b. Ke zp¥tné
analýze bylo napsáno makro Bakalarka.c.

Nejprve budeme chtít naplnit histogramy údaji z fotonásobi£· z kaºdé cely
zvlá²´. Víme, ºe kaºdá cela má své dva vlastní fotonásobi£e [5]. Cely leºící v levé
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£ásti modulu hodnoty z fotonásobi£· získávají z Data.root/h1000/E�tA48 zatím-
co pro cely leºící v pravé £ásti modulu z Data.root/h1000/E�tC48. V²imn¥me si,
ºe cela D0 má fotonásobi£e ozna£ené £ísly 1 a 1. Data z cely D0 jsou uloºena ve
fotonásobi£ích ozna£ených 0 z E�tA48 a 0 z E�tC48. Díky tomuto faktu musíme
£ísla v²ech fotonásobi£· z ostatních cel sníºit o jedni£ku. Histogramy mají rozsah
od −200 do 1400 a jsou vypln¥ny 200 biny na ose x. O£ekáváme, ºe ²um z ce-
ly vytvo°í okolo nuly gaussovské rozloºení a napravo pak bude samotný signál,
který bude zasahovat do ²umu, a proto jej pak budeme chtít od ²umu odd¥lit.
Tedy hodnota parametru µ v Gaussov¥ funkci bude rovna nule, viz dále. P°e-
jdeme k napln¥ní samotných histogram· daty z fotonásobi£·. To provedeme tak,
ºe se omezíme jen na jeden mion v eventu a vybereme jen tzv. projektivní miony,
coº jsou miony, které vletí do modulu tém¥° pod kolmým úhlem. Vytvo°ili jsme
²umové histogramy a uloºíme je do souboru histogramy.root. Data jsou zkalibrova-
ná na elektromagnetické ²kále, tedy energie z jednotlivých kanál· jsou jiº v MeV.
Kalibrace na elektromagnetickou ²kálu se provádí tak, ºe necháme kalorimetrem
projít nap°íklad elektron o energii E = 1 GeV a budeme chtít cely zkalibrovat
takovým zp·sobem, aby celkový sou£et ze v²ech cel byl roven p·vodní energii
elektronu E.
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Obrázek 2.1: Pravá £ást modulu Tile Calorimeteru [6]

�um z histogram· budeme chtít na�tovat Gaussovou funkcí v rozsahu od −200
do 200. ROOT pouºívá Gaussovu funkci ve tvaru:

f(x) = ce−
(x−µ)2

2σ2 (2.1)
kde c je konstanta, µ a σ2 jsou parametry. Platí, ºe v bod¥ x = µ má funkce

vý²ku c. V na²em p°ípad¥ je parametr µ roven nule, protoºe maximum ²umu je
umíst¥no práv¥ v tomto bod¥.

Po provedení �tu vidíme, ºe odpovídá údaj·m jen pro úsek v okolí nuly, coº je
zp·sobeno vlastností ²umu. Proto zvolíme �tování sou£tem dvou gaussovských
funkcí [10], která je v programu ozna£ena jako fun2g :

fun2g(x) = c1e
− (x−µ1)2

2σ2
1 + c2e

− (x−µ2)2

2σ2
2 (2.2)
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Druhý £len funkce bude mít ²ir²í peak, ale men²í hodnotou konstanty neº prv-
ní £len. Víme, ºe hodnoty µi, pro i = 1, 2, jsou nulové, proto se ve funkci fun2g
budou vyskytovat jen £ty°i parametry místo ²esti. Tyto parametry chceme ur-
£it. Vyuºijeme toho, ºe jsme histogramy uº jednou �tovali oby£ejnou Gaussovou
funkcí. Odtud získáme hodnoty konstant ci a parametr· σi, pro i = 1, 2, které
pouºijeme jako výchozí pro ur£ení parametr· funkce fun2g. S takto zvolenými
parametry vidíme, ºe �t funkcí fun2g popisuje data na celém svém rozsahu. Srov-
nání obou dvou �t· je gra�cky znázorn¥no na obrázku 2.3. �erven¥ je znázorn¥n
�t jednoduchou Gaussovou funkcí a modrou barvou pak �t funkcí fun2g.

Na obrázku £. 2.1 je Gaussovo rozd¥lení. Ozna£eno je jako f(x, µ, σ) a n¥kdy
se ozna£uje jako normálové rozd¥lení. Plocha pod celou k°ivkou je rovna jed-
né. Pravd¥podobnost P (X), ºe náhodná veli£ina X nabude hodnot z ur£itého
intervalu, je rovna plo²e pod hustotou nad tímto intervalem.

−3 −2 −1 0 1 2 3

f (x; µ,σ)

α /2α /2

(x−µ) /σ

1−α

Obrázek 2.2: Gaussovo rozd¥lení pravd¥podobnosti [11]

Pro interval s hranicí µ + δ má tato plocha velikost 1 − α
2
, protoºe chceme

jenom jednostranný cut. Parametry δ a α navzájem souvisí podle tabulky 2.1.
Nap°íklad pro interval s hranicí µ + 3σ má tato plocha velikost 0,99865.

Náhodná veli£ina X nabývá tedy hodnot z tohoto intervalu s 99,865% pravd¥po-
dobností.

Vytvo°íme funkci F (x):

F (x) =

∫ x
−∞ fun2g dx√

2π (c1σ1 + c2σ2)
(2.3)

Tato funkce je normovaná, tj. je pod¥lená integrálem p°es celou reálnou osu
z funkce fun2g. Tím dostaneme hodnotu funkce v bod¥ x. Hledáme nap°íklad
takový bod x, aby platilo, ºe F (x) = 0, 99865. Pomocí metody p·lení interval·
hledáme takové x, ºe

|F (x)− F (x0)| < ε (2.4)
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α δ α δ
0,3173 1σ 0,2 1,28σ

4,55 ×10−2 2σ 0,1 1,64σ
2,7 ×10−3 3σ 0,05 1,96σ
6,3 ×10−5 4σ 0,01 2,58σ
5,7 ×10−7 5σ 0,001 3,29σ
2,0 ×10−9 6σ 10−4 3,89σ

Tabulka 2.1: Rozd¥lení pravd¥podobností Gaussova rozd¥lení [11]

kde ε > 0 je dostate£n¥ malé. Tedy bod x je na²e hledaná hodnota ur£ená
s 99,865% p°esností odd¥lující ²um od signálu. Tyto hodnoty ur£íme pro v²echny
cely, které nám udávají hranici pro odd¥lení ²umu od signálu.

Ze znalosti ²umu m·ºeme prohlásit, zda mion celu zasáhl nebo ne. To ud¥lá-
me tak, ºe se£teme hodnotu parametru µ, který je ale roven nule, s δ násobkem
hodnoty hranice pro odd¥lení ²umu od signálu z dané cely, kde δ je parametr sou-
visející s volenou hranicí pravd¥podobnosti. Tuto hodnotu porovnáme s celkovým
signálem z obou fotonásobi£· z cely a pokud je men²í, m·ºeme prohlásit, ºe celu
zasáhl mion.

Abychom mohli prohlásit, ºe mion prolet¥l celým modulem, musí cely verti-
káln¥ sousedit. Nap°íklad kdyº mion zasáhne jako první celu A3, v dal²í vrstv¥
musí projít celou BC2 a D1 nebo BC3 a D1. Z geometrie kalorimetru vyplývá,
ºe by mohl prolet¥t celami A3, BC2 i BC3 a pak celou D1. Tímto postupem dosta-
neme postupn¥ v²echny sousedící cely, kde by mohl mion prolet¥t. Pro tyto cely
zaloºíme nový histogram, do kterého budeme ukládat hodnoty energií z fotoná-
sobi£· z t¥chto zasaºených cel. Dále vytvo°íme dal²í histogram, do n¥hoº budeme
ukládat navíc i energie z fotonásobi£· okolních cel. Rychlou kontrolou nám bude
slouºit histogram p°evzatý z [6], který je na obrázku 2.7. M·ºeme si v²imnout,
ºe má tvar Landauova rozd¥lení. Bude-li tedy tvar na²eho energetického histogra-
mu podobný tvaru referen£ního, m·ºeme prohlásit, ºe se jedná o signál mionu,
který prolet¥l modulem kalorimetru, viz obrázek 2.6.

Na obrázcích 2.4 aº 2.6 jsou histogramy signálu z cel A1, A2, BC1, BC2 vlevo,
A1, BC1 vpravo a D0 pro δ = iσ, kde i = 1; 1, 5; 2. Pro vy²²í hodnoty δ máme
nedostate£ný po£et event· pro analýzu. Histogramy jsou na�továny �tem z kon-
voluce Gauss-Landauovy k°ivky [12]. Výsledky �t· pro dané δ jsou znázorn¥ny
v tabulce 2.2. Je zde uvedena poloha peaku PP , její odchylka σPP , ²í°ka peaku
v polovin¥ vý²ky FWHM a její odchylka σFWHM . M·ºeme si v²imnout, ºe ²í°ka
peaku se s vzr·stající hodnotou δ zmen²uje, zatímco poloha peaku z·stává p°i-
bliºn¥ stejná. Ze srovnání uvedených obrázk· s obrázkem 2.7 vyplývá stejný tvar
peaku, ale hlavn¥ velmi dob°e odpovídá hodnota LandauMOP.

δ PP σPP FWHM σFWHM

1,0σ 2726,2 17,6 1720,9 50,5
1,5σ 2658,4 23,9 1532,6 47,5
2,0σ 2644,4 27,1 1285,8 39,8

Tabulka 2.2: Výsledky �tu Gauss-Landau konvolu£ní funkcí pro r·zné hodnoty δ
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Z energetických histogram· je patrné, ºe nejvíce mion· prolet¥lo st°edem mo-
dulu. Av²ak po£et event· pro p°ípad, kdy je δ = 2σ, je na levé stran¥ modulu
o t°etinu v¥t²í neº na stran¥ pravé. Z geometrie experimentu bychom o£ekávali,
aby jejich po£et byl p°ibliºn¥ stejný. Tento fakt m·ºe být dán r·znou ú£inností
triggeru, tedy r·znou ú£inností spodních scintilátor·. Dal²í pr·lety byly zazna-
menány na obou koncích modulu, coº ale není moºné, protoºe aby mohl být mion
detekován, musí projít triggerem. Jedná se tedy o miony, které let¥ly sou£asn¥ s
miony zadetekovanými ve st°edu modulu.

Cela A10 vpravo
Entries  7012
Mean    2.531
RMS     63.99
Underflow      15
Overflow       21

 / ndf 2χ  238.1 / 47
Constant  531.4
Mean      -0.888
Sigma     40.18

E (Mev)
-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

E
ve

n
ts

1

10

210

310

Cela A10 vpravo
Entries  7012
Mean    2.531
RMS     63.99
Underflow      15
Overflow       21

 / ndf 2χ  238.1 / 47
Constant  531.4
Mean      -0.888
Sigma     40.18

Histogram sumu

Obrázek 2.3: Srovnání �t· histogram· oby£ejnou Gaussovou funkcí (£ervená £ára)
a funkcí fun2g (modrá £ára) z cely A10 v pravé £ásti modulu

2.2 Program
Zdrojový kód programu Program.c je umíst¥n na kompaktním nosi£i p°iloºeném
k práci. Jsou zde umíst¥ny zdrojová data Data.root, av²ak ve zdrojovém kódu se
musí nastavit správná p°ístupová cesta ke zdrojovým dat·m. Dále jsou zde vý-
stupy programu. A to sice ²umové histogramy uloºené v souboru histogramy.root,
energetické histogramy pr·letu mionu signal1.root pro δ = 1σ, signal15.root pro
δ = 1, 5σ a signal2.root pro δ = 2σ. Jsou zde také p°iloºeny energetické histogra-
my signálu s Gauss-Landau konvolu£ním �tem pro cely A1, A2, BC1, BC2 vlevo,
A1, BC1 vpravo a celu D0 FitSigma1.root, FitSigma15.root, FitSigma2.root pro
stejné hodnoty δ jako vý²e.
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Obrázek 2.4: Energetický histogram pro cely A1, A2, BC1, BC2 vlevo, A1, BC1
vpravo a celu D0 pro δ = 1σ
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Obrázek 2.5: Energetický histogram pro cely A1, A2, BC1, BC2 vlevo, A1, BC1
vpravo a celu D0 pro δ = 1, 5σ

15



Cely A1,A2,BC1,BC2,D0 vlevo, A1,BC1 vpravo

Entries  1630
Mean     3301
RMS      1510
Underflow       0
Overflow      328

 / ndf 2χ  89.09 / 85
Constant   1247
LandauMOP   2492
LandauWidth  311.6
GaussSigma  381.4

E (Mev)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

E
ve

n
ts

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cely A1,A2,BC1,BC2,D0 vlevo, A1,BC1 vpravo

Entries  1630
Mean     3301
RMS      1510
Underflow       0
Overflow      328

 / ndf 2χ  89.09 / 85
Constant   1247
LandauMOP   2492
LandauWidth  311.6
GaussSigma  381.4

Histogram signalu

Obrázek 2.6: Energetický histogram pro cely A1, A2, BC1, BC2 vlevo, A1, BC1
vpravo a celu D0 pro δ = 2σ

E (pC)

E
ve

nt
s/

0.
11

 p
C

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 2 4 6 8 10

Obrázek 2.7: P°íklad signálu od izolovaného mionu m¥°eného v η = 0, 35 v celé
v¥ºi. Úzký peak reprezentuje odpovídající ²um, viz [6]
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Záv¥r
Seznámili jsme se s fungováním detektoru ATLAS, v£etn¥ jeho subdetektor·,
speciáln¥ pak s hadronovým kalorimetrem. Dále jsme se seznámili s programem
ROOT, pomocí n¥hoº jsme napsali program pro analýzu dat získaných pomocí
kosmických mion·, které prolet¥ly jedním modulem Tile Calorimeteru. Zjistili
jsme úrove¬ ²umu z kaºdé cely a na�tovali jsme ji Gaussovou k°ivkou. Bylo patrné,
ºe �t p°íli² neodpovídá u koncových hranic intervalu. Proto jsme histogramy
na�tovali funkcí fun2g, viz rovnice 2.2. Z parametr· �tu a pomocí metody p·lení
interval· jsme pak zjistili hranici, odd¥lující ²um od signálu s danou hodnotou
pravd¥podobnosti pro kaºdou celu. Za základ¥ této informace jsme pak na²li cely
dávající zásah od mionu. M¥li by v²ak horizontáln¥ sousedit. Vybrali jsme tedy
vhodné sousední cely a prohlásili, ºe t¥mito celami prolet¥l mion.
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TOTEM - TOTal Elastic and di�ractice Cross section Measurement
LHCf - Large Hadron Collider forward
SCT - Semiconductor Tracker
TRT - Transition Radiation Tracker
LAr - Liquid Argon
WLS - Wavelength shifting
PMT - PhotoMultiplier
LVL1 - Level 1 - nejniº²í stupe¬ triggeru
MDT - Monitored Drift Tubes
CSC - Cathode Strip Chambers
RPC - Resestive Plate Chambers
TGC - Thin Gap Chambers
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