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Abstrakt

V prostředí s vyšší hustotou energie než má vakuum by podle současných teo-
rií mohlo docházet ke změnám klidové hmotnosti částic a době života rezonancí.
Zkoumáním tohoto jevu se v minulosti zabývaly experimenty DLS a NA45/CERES,
v současné době této problematice věnuje pozornost například detektor HADES,
GSI Darmstadt, SRN. Tohoto experimentu se účastní devatenáct institucí z devíti
států Evropy, mimo jiné i ÚJF Řež. Skupina z Řeže má na starosti subdetektor
TOF (Time-Of-Flight wall), sloužící k rozlišování elektronů na hadronovém po-
zadí a jako trigger první úrovně. Diplomová práce popisuje detektor HADES a
činnost, kterou autor v rámci skupiny vykonal při měření, kalibraci TOF, identi-
fikaci částic metodou time-of-flight a získání hadronových výtěžků z experimentu
C + C, 2 AGeV.

Abstract

According to the present-day theories, the invariant mass and the life time
of a resonances may change in a high energy density environment (compared to
the vacuum). In the past, this phenomenon was studied by DLS and NA45/CERES,
now it is in concern of HADES experiment performed at GSI Darmstadt, Germany.
There are nine european countries and nineteen institutes participating in the ex-
periment, including NPI Řež (Czech Republic). Czech group takes care of the sub-
detector ”Time-of-Flight wall”, which is used as a first level trigger and lepton
separator. This diploma thesis describes the spectrometer HADES and details of
author’s work in NPI Řež group on measurement, TOF calibration, particle iden-
tification by time-of-flight method and extracting of hadron yields from C + C
at 2 AGeV experiment.
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Úvod

Pozorování dějů v horké a husté jaderné hmotě je relativně mladé a slibné odvětví
fyziky vysokých energií. Umožňuje nám poznat procesy, které probíhaly v několika
prvních okamžicích existence vesmíru a dnes probíhají již jen v jádrech neutro-
nových hvězd a při natolik vzdálených a fantastických událostech, jako je napří-
klad vznik černé díry. Protože okolní svět má s rostoucí hustotou energie tendenci
k jistému ”zjednodušování”, dá se předpokládat, že nám chování hmoty o vysoké
hustotě a teplotě ozřejmí nejzákladnější fyzikální zákony, kterými se hmota řídí. Je
jasné, že experimenty s horkou a hustou jadernou hmotou budou technicky velmi
náročné. Jak je vlastně možné takový stav hmoty vytvořit? Do období řádově mi-
krosekund po Velkém třesku se již podívat nemůžeme a jen velmi lehkomyslný
fyzik by se snažil vyrobit černou díru v pozemské laboratři. Máme však mnohem
dostupnější prostředek - srážky relativistických atomových jader.

Urychlíme-li atomová jádra na rychlost blízkou rychlosti světla, ponesou s sebou
značnou energii. Necháme-li je srazit, uvolní se tato energie ve velmi malém pro-
storu srovnatelném s rozměry jádra. To má za následek přechod jaderné hmoty do
fáze tzv. hadronového plynu, kdy se jednotlivé nukleony pohybují víceméně volně
a nezávisle na sobě. V tomto prostředí probíhají snadněji reakce s vysokou praho-
vou energií, jakými jsou například tvorba mezonů a částic s nenulovou podivností.
Tento fakt byl prokázán již v sedmdesátých letech minulého století na urychlovači
BEVALAC. Soudobé teorie dále předpovídají, že s rostoucí hustotou energie budou
uvolněny nejen nukleony, ale že i vazby mezi kvarky jednotlivých nukleonů zesláb-
nou. Tento jev se nazývá znovunastolení chirální symetrie. Při dostatečné energii
pak systém prodělá fázový přechod do tzv. kvark - gluonového plazmatu (QGP),
což je směs volně se pohybujících samostatných kvarků a gluonů. Volné kvarky
za běžných podmínek nelze nalézt, a pokud se existence QGP potvrdí, bude to
znamenat výrazné rozšíření poznatků o stavbě a vlastnostech hmoty.

Děje při jaderných reakcích nelze sledovat přímo, protože dosah jaderných sil je
velmi krátký. Chceme-li zjistit, co v oblasti srážky probíhá, musíme pozorovat vyle-
tující produkty a z jejich statistického rozdělení usoudit, zda jsou předpovědi teorií
správné či nikoliv. V souvislosti s QGP je předpovězeno několik pozorovatelných fy-
zikálních jevů, například zvýšená produkce podivných částic a potlačení produkce
mezonů J/Ψ (ve srovnání s obyčejným hadronovým plynem) nebo jiné rozdělení
primárních fotonů a hadronů, související s jinou rychlostí rozpínání a chladnutí
QGP. Se znovunastolením chirální symetrie pak souvisí změna klidových hmot-
nosti částic a doba života rezonancí.

K tomuto jevu má dle teoretických předpovědí docházet v libovolném prostředí
s vyšší hustotou energie než má vakuum. Nejlépe bude pozorovatelný právě v horké
a husté jaderné hmotě, neboť pro vysoké hustoty energie by se hmotnost konstitu-
entních kvarků měla blížit hmotnosti normálních, a tudíž klidová hmotnost hadronů
klesne velmi výrazně. Tento jev postihuje všechny částice, kvůli technickým pro-
blémům je ale možné jej pozorovat jen u některých. Nejvhodnějšími kandidáty
jsou vektorové mezony %, ω a φ, protože mají krátkou dobu života (řádově desítky
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femtosekund) a rozpadají se na leptonové páry ještě před opětovnou hadronizací
a vymrznutím. Leptony pak opustí prostor srážky neovlivněné okolím (neintera-
gují silně) a z jejich energie lze odvodit hmotnost původní částice. Zkoumáním
tohoto jevu se v minulosti zabývaly experimenty DLS a NA45/CERES, v současné
době měření energie leptonových párů vznikajících při srážkách ultrarelativistic-
kých iontů probíhají například v GSI Darmstadt, SRN na detektoru HADES (High
Acceptance DiElectron Spectrometer). Tohoto experimentu se účastní devatenáct
institucí z devíti států Evropy, mimo jiné i ÚJF Řež. Skupina z Řeže má na sta-
rosti subdetektor TOF (Time-Of-Flight wall), sloužící k rozlišování elektronů na
hadronovém pozadí a jako trigger první úrovně.

Tato práce, která vznikla v rámci kolaborace HADES pod patronací řežské sku-
piny, má za cíl zabývat se identifikací částic z experimentu C + C, 2 A GeV, který
proběhl na HADESu v době od 19. listopadu. do 17. prosince. 2002. Detektor sbí-
ral data každou noc (přes den urychlovač GSI sloužil k lékařským účelům), kromě
1. - 5. 12., kdy byla učiněna technická přestávka. K identifikaci částic je zde po-
užita metoda time-of-flight spočívající v určení hmotnosti neznámé částice z její
hybnosti a doby letu po známé vzdálenosti. Metoda je vhodná zejména pro iden-
tifikaci těžších částic a tedy pro odseparování hadronového pozadí od sledovaných
leptonových párů. Činnost autora této práce na experimentu spočívala ve dvou
hlavních bodech:

• Kalibrace časové větve elektroniky detektoru Time-of-Flight wall (TOF)

• Získání výtěžku hadronů z experimentu C + C, 2 A GeV

HADES je sice leptonový spektrometr, nicméně studium výtěžku hadronů při
srážkách na něm má své opodstatnění - znalost produkce hadronů je důležitá
pro normalizaci při produkci di-leptonů. Kromě toho umožňuje kontrolu funkč-
nosti spektrometru a navíc z rozdělení hybností hadronových produktů lze usoudit
na stlačení a teplotu hmoty při srážce.

Celá práce je rozdělena do osmi kapitol. První z nich stručně pojednává o zno-
vunastolování chirální symetrie a vlastnostech vektorových mezonů v horké a husté
jaderné hmotě v rámci kvantové chromodynamiky a o srážkách těžkých iontů jako
takových. Druhá kapitola shrnuje některé poznatky získané dřívějšími experimenty.
Kapitola třetí podává přehled o probíhajícím a plánovaném fyzikálním programu
spektrometru HADES. Čtvrtá kapitola popisuje konstrukci tohoto spektrometru,
zatímco pátá se zabývá konkrétním experimentálním uspořádáním pro pozorování
srážek C + C při 2 A GeV. Následující kapitola probírá přípravné práce k ana-
lýze dat, konkrétně kalibraci detektorů systému time-of-flight. Sedmá kapitola se
věnuje vlastní analýze dat - zahrnuje krátký popis matematiky potřebné k identifi-
kaci částic z doby letu, popis metody a použitého softwaru, popis použitých oprav
na efektivitu a čistotu metody a popis opravy na akceptanci detektoru. Poslední,
osmá kapitola pak uvádí výtěžky hadronů v experimentu C + C, 2 AGeV a jejich
porovnání se simulacemi. Kapitoly šest až osm zároveň shrnují příspěvek autora
této diplomové práce k experimentu C + C, 2 AGeV.
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Obrázek 1: Celkový pohled na HADES (v ose svazku proti směru letu částic) a letecká
fotografie GSI Darmstadt.
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1. Fyzikální motivace

1.1 Kvantová chromodynamika

Kvantová chromodynamika (QCD) je kalibrační (gauge) teorie vysvětlující silné in-
terakce pomocí výměny bozonů (gluonů) mezi barevně nabitými částicemi. Gluony
hrají v QCD stejnou roli jako fotony v kvantové elektrodynamice. Stejně tak jako
fotony mají gluony nulovou klidovou hmotnost, narozdíl od nich ale nesou náboj
(barevný), a tudíž interagují mezi sebou navzájem. Z toho vyplývají dvě zásadní
vlastnosti : barevný systém je slabě vázaný na krátkých vzdálenostech (nebo při
ekvivalentních vysokých hybnostech), na delších naopak velmi silně. Tyto vlastnosti
nazýváme asymptotická volnost (asymptotic freedom) a uvěznění (confinement).

1.1.1 Silně interagující částice

Standardní model částicové fyziky rozlišuje dva typy základních fermionů : leptony
a kvarky. Oba typy částic mají spin 12 h̄, jejich dynamika se řídí Diracovou rovnicí,
ale liší se v interakcích, kterým podléhají. Zatímco leptony interagují pouze elek-
tromagneticky (nesou-li elektrický náboj) a slabě, kvarky kromě toho podstupují
i silné interakce, navíc mají oproti leptonům menší elektrický náboj v relativních
hodnotách ±13 , resp. ±

2
3 . Známé kvarky jsou seřazeny v tab. 1.1.

náboj izospin C S T B hmotnost

u 2/3 1/2 0 0 0 0 2− 8 MeVc−2

d −1/3 −1/2 0 0 0 0 5− 15 MeVc−2

c 2/3 0 +1 0 0 0 1− 1.6 GeV−2

s −1/3 0 0 −1 0 0 100− 300 MeVc−2

t 2/3 0 0 0 +1 0 168− 192 GeV/c2

b −1/3 0 0 0 0 −1 4.1− 4.5 GeV/c2

Tabulka 1.1: Základní vlastnosti kvarků.

Kvarky se v přírodě nevyskytují samostatně, jsou uvězněny v systémech o ve-
likosti cca 1 fm po dvou (tzv. mezony) nebo po třech (tzv. baryony). Mezony jsou
tvořeny vždy kvarkem a antikvarkem, jejichž barva a antibarva dává dohromady
bezbarvou částici. Baryony se skládají ze tří kvarků různých barev, které složeny
dohromady taktéž tvoří bezbarvý celek. Současné fyzikální teorie hledící za stan-
dardní model nevylučují ani vícekvarkové objekty. Částicím tvořenými kvarky se
souhrnně říká hadrony.
Základní stavební prvky atomových jáder - nukleony - obsahují pouze kvarky u

a d. Proton, jehož vnitřní struktura je uud, je jediný stabilní baryon. Neutron (udd),
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není-li vázán v jádře, se rozpadá s poločasem T1/2 ≈ 15 min procesem

n −→ p + e− + ν̄e

Žádné další stabilní baryony nejsou v současné době známy. Mezony jsou ne-
stabilní všechny, nejdelší dobu života mají piony (které jsou zároveň nejlehčí).
Vlastnosti pionů shrnuje tabulka 1.2.

mezon m [MeV c−2] střední doba života [s] struktura

π+ 139.57 2.6× 10−8 ud̄

π− 139.57 2.6× 10−8 ūd

π0 134.98 8.4× 10−17 uū nebo dd̄

Tabulka 1.2: Základní vlastnosti pionů. Obě možnosti struktury π0 se vyskytují se stejnou
pravděpodobností, π0 je koherentní superpozice (uū − dd̄)

√
2.

Hmotnosti kvarků u a d jsou v porovnání s hmotnostmi hadronů velmi malé,
blíží se spíše elektronům. Názorné vysvětlení rozdílu hmotností jednotlivých kvarků
a systému složeného z kvarků spočívá v relacích neurčitosti. Podle nich má kvark
u či d, uvězněný v prostoru o průměru d ≈ 1 fm, hybnost alespoň p ≈ h̄

1fm
≈

200MeV c−2, a tudíž energii E ≈ pc ≈ 200MeV . Tato energie je na této škále
téměř nezávislá na vlastní hmotnosti kvarku, a tudíž hmotnost systému má jen
málo společného s hmotností kvarků z nichž se skládá. Proto mohou mít např.
nukleony hmotnost kolem 1GeV, zatímco jejich kvarky dají dohromady jen několik
MeV [3].

1.1.2 Asymptotická volnost

Rozptyl elektronů na nukleonech při vysokých energiích ukazuje výše uvedenou
substrukturu. Nukleony se zřetelně jeví jako složené z kvarků, které se ovšem za
těchto podmínek chovají jako bodové, nevázané částice. Tato vlastnost, asympto-
tická volnost, může být vysvětlena pomocí předpokladu self-interagujícího gluono-
vého pole spolu s vytvářením bozonových smyček mezi bozonovými propagátory
(viz obr. 1.1).

Obrázek 1.1: Kvarkové a gluonové smyčky mezi bozonovými propagátory.

Efekt polarizace vakua v QED (fermionové smyčky) má za následek odstínění
elektrického náboje mezi interagujícími částicemi. Při vyšších předávaných hybnos-
tech pronikají částice oblakem virtuálních párů e+e−, získávají tak vyšší efektivní
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náboj a síla interakce vzrůstá. Stejně fungují kvarkové smyčky v QCD. Záležitost
je ale komplikována faktem, že gluony samy nesou barevný náboj a tudíž táké
mohou tvořit virtuální smyčky. Narozdíl od kvarkových, bozonové smyčky v QCD
efektivní barevný náboj zesilují. Jelikož je více typů virtuálních gluonů než typů
virtuálních kvarků, přispívají gluonové smyčky k interakční konstantě více, než
smyčky kvarkové. A protože příspěvky bozonových smyček mají v QCD záporná
znaménka, s klesající vzdáleností (tj. se vzrůstající předanou hybností) klesá i síla
interakce. Proto se při vysokém předaném momentu jeví kvarky v nukleonu jako
téměř volné. Interakční konstantu celkem dobře aproximuje výraz

αs =
12π

(33 − 2Nf ) ln
q2

Λ2QCD

kde Nf je konstanta související s počtem různých typů kvarků, q přenesená
čtyřhybnost a ΛQCD ≈ 200MeV škálovací konstanta. Při vysokých hybnostech se
pak silný potenciál dá popsat podobně jako coulombický, výrazem

V (r) = − αs

r

a pro výpočty lze použít poruchovou teorii.

1.1.3 Uvěznění

Přiblíží-li se αs jedničce (při nižších hybnostech), nelze již použít poruchovou teorii
a rovnice QCD jsou jen těžko řešitelné. Za takovývh podmínek lze vývoj silně
interagujícího systému studovat pouze fenomonologicky nebo pomocí numerických
metod. Potenciál QCD je možné určit přibližně jako

V (r) ≈ λr

V QED fermionové smyčky odstiňují elektrický náboj a proto na velké vzdále-
nosti elektromagnetická síla klesá. Bozonové smyčky ovšem barevný náboj zesilují -
interakční konstanta se zvětšuje se vzdáleností. Síla, jež váže kvarky k sobě proto
prudce vzrůstá, snažíme-li se je od sebe oddálit. Je nemožné uvolnit barevný kvark,
neboť by to vyžadovalo nekonečnou energii. Jakýkoliv podobný pokus vyústí pouze
ve vytvoření páru kvark-antikvark (mezonu).

1.2 Lagrangián QCD a chirální symetrie

QCD je popsána pomocí Lagrangiánu a jeho symetrií, které podle teorému Noethe-
rové odpovídají zákonům zachování proudů a nábojů. Lagrangián QCD vypadá
takto :

LQCD = ψ̄q(x) [iγ
µDµ − mq]ψq(x) −

1
4
Ga

µν(x)G
aµν

kde ψq je kvarkové pole, γµ Diracovy matice a Ga
µν(x) gluonový tenzor
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Ga
µν(x) = ∂µÃ

a
ν(x) − ∂νÃ

a
µ(x) + gfabcÃb

µ(x)Ã
c
ν(x)

Dµ = ∂µ−igtaÃa
µ(x) je kovariantní derivace odpovědná za interakci mezi kvarky

(ψq) a kalibračním potenciálem Ãa
µ(x), g je interakční konstanta a f

abc strukturní
konstanta grupy SU(3).
Rozložíme-li Lagrangián na dvě části (Left, Right) podle:

ψR,L =
1
2
(1 ± γ5)ψ

získáme v kvarkové části

LQCD = ψ̄Liγ
µDµψL + ψ̄Riγ

µDµψR −
∑

q=u,d,s

mq

(
ψ̄LψR + ψLψ̄R

)
Jak je vidět, kvarkové pole lze rozložit na nezávislou ”levou” a ”pravou” část

s opravou úměrnou vlastní klidové hmotnosti kvarků. Pokud bychom položili kli-
dové hmotnosti kvarků nulové (ms = md = ms = 0), Lagrangián QCD by se stal
invariantním vůči transformacím SU(3)R × SU(3)L, kde:

SU(3)R : ψR −→ RψR = exp

(
iθe

R

λa

2

)
≈
(
1 + iθe

R

λa

2

)
ψR

SU(3)L : ψL −→ LψL = exp

(
iθe

L

λa

2

)
≈
(
1 + iθe

L

λa

2

)
ψR

Předpoklad nulové hmotnosti kvarků sice není oprávněný, nicméně při vysoko-
energetických reakcích dává jistý smysl. V režimech, kdy předaná hybnost dosahuje
řádově 1 GeV, jsou vlastní hmotnosti kvarků více méně zanedbatelné a symetrie
pak začíná být patrná. Přes teorém Noetherové souvisí tato symetrie se zachováním
veličiny chiralita, jež je definována jako projekce spinu do směru hybnosti. Problém
znovunastolování chirální symetrie si lze názorně přiblížit pomocí teoretického po-
pisu zvaného bag model. Zde jsou hadrony připodobněny vaku věznícímu kvarky
uvnitř. V takové situaci se chiralita nezachovává, neboť vrazí-li kvark do stěny
vaku, obrátí směr své hybnosti, ale nikoliv spin. Při postupném uvolňování kvarků
(růst hustoty energie) se stěny vaku vzdalují, částice do nich vrážejí stále méně
a chiralita se začíná zachovávat - chirální symetrie, doposud spontánně narušená,
se obnovuje. Zároveň s tím klesá hmotnost kvarků. Čím je hadronový vak ”větší”,
tím více se jeho hmotnost blíží součtu vlastních hmotností jeho vězňů [5] [7].
Souvislost změny hmotnosti a doby života je pak celkem triviální. U částic,

které se rozpadají v řádu 10−23 s, nelze z praktických důvodů změřit dobu života
z délky dráhy, kterou před dezintegrací uletí (neboť tato je srovnatelná s rozměry
atomového jádra). Místo toho se měří hmotnost a aplikuje se princip neurčitosti
ve tvaru ∆E∆t = h̄. Dosadíme-li za energii E = (∆m)c2, získáme vztah

∆t =
h̄

(∆m)c2

Rozptyl v měření hmotnosti je tedy mírou doby života částice [4].
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1.3 Fázový diagram jaderné hmoty

Obr. 1.2 zobrazuje fázový diagram silně interagující hmoty v proměnných tep-
lota vs. baryochemický potenciál (T , µB). Běžná jaderná hmota, jako například
vnitřky jader atomů, se nachází na teplotě T = 0 MeV a potenciálu µB ≈
mN = 940 MeV . Krátká červená linie, která z této oblasti vystupuje, značí
fázový přechod jaderný plyn - jaderná kapalina. Křivka končí na kritické teplotě
okolo 7.5 MeV. Z numerických výpočtů (lattice QCD) známe strukturu diagramu
podél teplotní osy - přechod z hadronového plynu do QGP by měl nastat při teplotě
Tcr ≈ 170 MeV. Při nízkých µB není pravděpodobně změna z hadronového plynu
do QGP typickým ostrým fázovým přechodem, ale spíše plynulým (byť rychlým)
”rozplýváním”. Při vyšších µB je mezi QGP a plynem ostrá hranice (fázový přechod
prvního druhu) přibližně při hustotě energie εcr ≈ 1GeV/fm3, poloha kritického
bodu na této křivce (tedy předěl mezi ”nízkými” a ”vysokými” µB) ale není dosud
přesně známa.

Obrázek 1.2: Fázový diagram jaderné hmoty v proměnných ”teplota” a ”baryochemický
potenciál”.

Na obr. 1.2 jsou znázorněny také typické trajektorie skrz fázový diagram, které
jsme schopni projít v laboratorních podmínkách při srážkách těžkých iontů. Ko-
lize začínají při nízké teplotě v oblasti stabilních atomových jader, prochází po-
čátečním stavem nerovnováhy, jenž nemůže být ve fázovém diagramu zaznamenán
(naznačeno tečkovaně), a znovu se objeví po termalizaci při nějaké vysoké teplotě.
Na urychlovači SIS v GSI Darmstadt, jenž urychluje ionty na 1 − 2 AGeV, není
možné překročit fázové rozhraní, nicméně pozorovat změny v klidových hmotnos-
tech částic by mělo být možné bez problémů. Dosáhnout QGP je teoreticky schopen
urychlovač AGS Brookehaven (urychlení iontů od cca 10 AGeV), či další zařízení
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jako SPS v CERNu nebo RHIC. Plánované experimenty na budovaném cernském
urychlovači LHC budou překračovat křivku fázového přechodu již tak blízko tep-
lotní osy, že lze µB považovat za nulové [1].

1.4 Srážky těžkých iontů

Kolize těžkých iontů jsou nejvhodnějším experimentálním nástrojem k prozkou-
mání vlastností hmoty pod extrémními podmínkami vysokého tlaku a teploty.
Jednotlivé experimenty probíhají při různých energiích (od 1 AGeV do několika
ATeV a snaží se prozkoumat co největší část fázového diagramu jaderné hmoty
(viz obr. 1.2). Podle energie lze srážky těžkých iontů rozdělit zhruba na tři druhy:

• Relativistické s nízkou energií: 1− 2 AGeV (SIS)

• Relativistické s vysokou energií: do 160 AGeV (AGS, SPS)

• Ultrarelativistické: do 3 ATeV (RHIC, LHC)

Ultrarelativistické srážky mají za cíl prozkoumat fázový přechod z hadronového
plynu do QGP v oblasti vysokých teplot, zatímco pomocí nízkoenergetických re-
lativistických srážek se studuje jaderná hmota při nižších teplotách, ale vysokých
baryonových hustotách.

1.4.1 Fáze srážky

Obr. 1.3 znázorňuje srážku těžkých iontů s parametrem b. Mezi částmi jádra přímo
vstupujícími do srážky (tzv. účastníci) se vytvoří vysoce excitovaná oblast (fire-
ball), zatímco zbylé části jader (diváci) pokračují dále se svou původní hybností a
opouští srážkovou oblast.

Obrázek 1.3: Schematické znázornění srážky těžkých iontů. Diváci opouští interakční
oblast, zatímco účastníci zahajují srážkový proces.

Samotný proces srážky lze rozdělit do několika časových fází, jež jsou shrnuty
na obrázcích. 1.4 a 1.5.
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I. Přiblížení jader, t < 0

Jádra před srážkou (v těžišťové soustavě) vypadají
jako ploché disky díky lorentzovské kontrakci.

II. Srážka (formování fireballu), 0 ≤ t < 1fm/c

Počáteční interakce jader, vytvoření horké a husté ja-
derné hmoty (při dostatečné energii projektilů QGP).
Systém zatím není v termodynamické rovnováze; za-
číná prudká expanze.

III. Adiabatická expanze, t < 10 fm/c

Fireball prošel termalizací a další rozpínání probíhá
v termodynamické rovnováze.

IV. Hadronizace, t < 15 fm/c

Systém obsahuje již výhradně bezbarvé částice, které
jsou ale natolik blízko, že je možná jejich vzájemná
interakce. Vzniká množství hadronových rezonancí.

V. Vymrznutí, t > 10 − 15 fm/c

Systém expanduje, ustávají srážky mezi hadrony a
částice opouští interakční zónu.

Obrázek 1.4: Fáze srážky těžkých iontů. Při vysokých relativistických či ultrarelativis-
tických energiích se předpokládá, že během II. a III. fáze je centrum fireballu tvořeno
QGP. 1 fm/c = 3× 10−24 s
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Obrázek 1.5: Fáze srážky těžkých iontů v časoprostorovém diagramu. Oblast II.-III. zná-
zorňuje probíhající termalizaci systému. Prostorová osa je souhlasná s osou svazku.

1.5 Vektorové mezony a jejich vlastnosti

Vektorové mezony, jejichž hlavní charakteristiky jsou shrnuty v tab. 1.3, jsou
hadrony se spinem 1 a izospinem 0 nebo 1. Jejich hlavní vlastností, jež k sobě
obrací pozornost HADESu a příbuzných experimentů, je jejich krátká doba života
a možnost rozpadu na páry e+e−. Vzniknou-li při srážce těžkých iontů, zaručuje
doba jejich života rozpad ještě během existence horké a husté jaderné hmoty. Lep-
tonové produkty tohoto rozpadu pak opustí reakční zónu, aniž by ztratily informaci
o klidové hmotnosti mezonů sekundárními rozptyly (neinteragují silně). %, ω a φ
jsou proto ideálními vzorky pro pozorování změn vlastností částic v jaderném mé-
diu.

mezon m [MeV c−2] FWHM [MeV c−2] cτ [fm] hl. rozpad poměr k e+e−

% 768 152 1.3 ππ 4.4× 10−5

ω 782 8.43 23.4 π+π−π0 7.2× 10−5

φ 1019 4.43 44.4 K+K− 3.1× 10−4

Tabulka 1.3: Základní vlastnosti vektorových mezonů.

13



2. Současný stav problematiky

Spektrální funkce vektorových mezonů jsou, jak již bylo řečeno, pozorovatelné po-
mocí měření hmotností leptonových párů. Tato měření již v nedávné minulosti
prováděly experimenty DLS a CERES
V oblasti energií SIS (1− 2 AGeV) prováděl pozorování hmotnostních spekter

dileptonů experiment DLS na urychlovači BEVALAC koncem osmdesátých let.
Jednalo se o srážky jader vápníku a uhlíku o energiích 1 AGeV a 2 AGeV spolu
s dalšími doplňujícími měřeními (d + Ca, He + Ca). Pro systém C + C bylo
celkově získáno 4760 párů e+e−(2841 ± 52 signál, 1919 kombinatorické pozadí),
zatímco ze srážek Ca + Ca dosáhl počet párů 12800 (4698 ± 145 signál, 8102
pozadí). V porovnání s teoretickými modely byl tento počet párů e+e− až 7×
vyšší. Rozdíl je patrný zejména v rozsahu hmotností 200MeV < m0 < 600MeV ,
tj. těsně pod oblastí mezonů % a ω. Vylepšenými výpočty transportních modelů lze
rozdíl snížit až k pouhému trojnásobku, nicméně doposud se nepovedlo vysvětlit
přebytek leptonů zcela uspokojivě. Jakákoliv interpretace dat DLS vyžaduje nové
experimentální ověření. Výsledky DLS jsou zobrazeny na obr. 2.1, více informací
viz [8] a [14].

Obrázek 2.1: Diferenciální účinné průřezy pro produkci e+e−změřené kolaborací DSL
(černé kroužky) ve srovnání s transportním modelem BUU (plná čára). Vlevo jsou vý-
těžky propočítané z rozpadů ve vakuu, vpravo pak z rozpadů v jaderné hmotě.
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Předběžné výsledky CERESu (srážky Pb - Au 158 AGeV) jsou ukázány na
obr. 2.2. Vlevo je zaneseno spektrum klidových hmotností e+e− párů, normali-
zované na pík Dalitzova rozpadu mezonu π0 v hadronovém koktejlu (plná čára).
Naznačené chyby jsou pouze statistické. Počet e+e−párů s hmotností pod 0.2GeV
je zde 2862±113 s poměrem signál - šum 1/1.8. Počet párů v regionu nad 0.2GeV je
2023±182 s poměrem signál - šum 1/14.5. Nárůst počtu párů ve srovnání s hadro-
novým koktejlem je 3.1±0.3. Vpravo je naznačeno srovnání s teoretickými výpočty,
souvisejícími se znovunastolováním chirální symetrie. Jedná se o modely Brown -
Rho (tečkovaně), který přímo předpovídá snížení hmotnosti mezonů v horké a husté
jaderné hmotě, a Rapp - Wambach (čárkovaně), jenž se zabývá závislostí šířky píku
% mezonu na teplotě a hustotě okolí. Modely se nejvíce liší v oblasti mezi ω a φ
mezony. Předběžná data vypadají lépe popsána modelem Rapp - Wambach. Více
informací viz [9].
Tato fakta je sice možné na první pohled považovat za důkaz změny hmotností

vektorových mezonů v horké a husté jaderné hmotě, nicméně existují další modely,
které vysvětlují data CERESu na odlišném fyzikálním principu - a to na základě
silné interakce mezonů % a nízkoenergetických nukleonových rezonancí. Z tohoto
důvodu není původ nárůstu počtu leptonových párů v pozorování CERESu ještě
zcela jasný.

Obrázek 2.2: Spektrum klidových hmotností e+e−párů normalizované na pík π0 (vlevo),
porovnání s teoretickými výpočty (vpravo), předběžná data CERESu. Převzato z [9].
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3. HADES a jeho fyzikální program

Účel spektrometru HADES v GSI Darmstadt je potvrdit změny hmotností a dob
života hadronů v jaderném médiu, jež byly částečně pozorovány v předchozích
experimentech. Aparatura je optimalizována pro systematické studium produkce
párů e+e−při srážkách těžkých iontů a elementárních p-p, p-n a p-π reakcích při
mnohem vyšší akceptanci a rozlišení. Ačkoliv energie svazku dostupné na urychlo-
vači SIS v GSI jsou jen velmi těsně nad hranicí produkce vektorových mezonů, dají
se od HADESu očekávat zajímavé výsledky. Zejména by měl potvrdit doposud ne-
vysvětlená data experimentu DLS a osvětlit důležitost interakcí mezi vektorovými
mezony a hadronovými rezonancemi, což pomůže interpretovat data CERESu. Na-
víc budou pozorovány některé doposud neprozkoumané zdroje e+e−párů při nukle-
onových a pionových reakcích. Na HADESu doposud proběhla následující měření:

• 12C + 12C, 1 AGeV a 2 AGeV, listopad 2001
Zkušební měření. Celkový počet zaznamenaných srážek byl 3.6 × 106 pro
1 AGeV a 7.3× 106 pro 2 AGeV. Počet pozorovaných leptonových párů činil
cca. 5000, většina z nich pocházela z Dalitzových rozpadů π0.

• 12C + 12C, 2 AGeV, listopad 2002
První fyzikální měření HADESu, analýzou dat z něj se zabývá tato diplomová
práce. Podrobnější informace viz. kapitola 5.

• p + p, 2.2 AGeV, říjen 2003/leden 2004
Zkušební a fyzikání měření s protonovým svazkem a LH2 terčíkem, určené k
pozorování reakcí

pp −→ ppη

pp −→ ppπ0

• 12C + 12C, 1 AGeV, září 2003

Navržený fyzikální program HADESu zahrnuje:

• p + p reakce
K výtěžku dielektronů při protonových srážkách v rozsahu 1−4GeV přispívají
zejména tři dominantní procesy. Jedná se o Dalitzův rozpad ∆

pp −→ p∆+ −→ ppe+e−γ

dále Dalitzův rozpad mezonů π, η a ω

pp −→ ppη(π0) −→ ppe+e−γ

pp −→ ppω −→ ppe+e−π0
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a dvoučásticové rozpady vektorových mezonů

pp −→ pω(%) −→ ppe+e−

Pro navrhované studium rozpadu ∆ a produkce ω jsou zvoleny dvě ener-
gie svazku. První z nich, 1.25 GeV, je pod prahem reakce pp → ppη, a tu-
díž umožňuje exkluzivní identifikaci kanálu pp → p∆+ → ppe+e−. Navíc je
pro tento kanál optimální z hlediska účinného průřezu. Druhá, 3.5 GeV, jež
o Q = 0.52 GeV přesahuje práh pro produkci ω, byla zvolena tak, aby re-
akce pp −→ ppω měla rozumný účinný průřez a zároveň HADESu zůstala
dostatečná akceptance ke sledování produktů.

• p + d reakce
Důvod pro provádění dielektronové spektroskopie srážek d-p spočívá v po-
třebě prozkoumat mechanizmus produkce e+e−párů v systému p-n. Kromě
zdrojů leptonových párů vyjmenovaných v předchozím odstavci se zde oče-
kává silný příspěvek p-n brzdného záření (pro energie svazku pod 1.3 GeV).
Aby bylo možné poznat srážky, ve kterých došlo k p-n reakci, od již známých
p-p, je třeba postavit experiment na deuteronovém svazku, protonovém ter-
číku a identifikaci protonů s dopřednou hybností. Pokud detektor umístěný
za terčíkem v ose svazku identifikuje proton jako diváka, pravděpodobnost,
že došlo k p-n srážce bude vysoká.

• A + A reakce
Hlavním účelem HADESu je pozorování změny vlastností vektorových me-
zonů v horké a husté jaderné hmotě a to lze provést pouze pomocí srážek těž-
ších jader. V současné době může HADES dodat smysluplná data nanejvýše
ze systému Ca-Ca kvůli nízké granularitě vnitřního time-of-flight detektoru
(viz. kapitola 4.7). Pro budoucnost je ale plánován upgrade a zkoumání srážek
těžších jader. Systém Ca-Ca bude pozorován v září 2005.

Obrázek 3.1: Simulované spektrum klidových hmotností zdrojů e+e−párů pro srážky
Ca+Ca o energiích 1 AGeV (vlevo) a 2 AGeV (vpravo).
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4. Popis spektrometru HADES

Konstrukce spektrometru HADES je podřízena potřebě pracovat v prostředí s vyso-
kým počtem hadronů. Detektor musí být schopen vybrat z množství částic vznika-
jících při srážkách ultrarelativistických atomových jader leptony, kterých je řádově
méně než hadronů, a změřit jejich energii s dostatečnou přesností. Elektron - pozi-
tronových párů pocházejících z rozpadů vektorových mezonů je velmi málo - jeden
pár připadá na 105−106 centrálních srážek Au+Au. Z těchto důvodů musí HADES
mít následující vlastnosti:

• Velká geometrická akceptance (40%) kombinovaná se schopností zaznamená-
vat vysoké četnosti ≈ 106 reakcí/s

• Rozlišení klidových hmotností částic kolem procenta (∆m0
m0

≈ 1%)

• Poměr signál - šum větší než jedna až do klidové hmotnosti částic
m0 ≈ 1 GeVc−2.

• Vysoká granularita pro minimalizaci vícenásobných zásahů a pro přesnou
informaci o dráze částice

Obrázek 4.1: Průřez spektrometrem HADES.
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Obrázek 4.2: Nákres HADESu.

Spektrometr HADES je schematicky znázorněn na obrázcích 4.1 a 4.2. Má šesti-
úhelníkovou konstrukci a pokrývá polární úhel 18◦ < Θ < 85◦. Jeho hlavní součástí
je detektor RICH umístěný kolem terčíku. Je citlivý na leptony a hadrony přitom
ignoruje. Sestava drátových komor (MDC, Multi-Wire Drift Chambers) společně
se supravodivým magnetem umožnují měření hybnosti nabitých částic. Detektor
TOF spolu se sprškovým detektorem (SHOWER) tvoří druhý systém k rozlišování
leptonů a zároveň slouží jako trigger první úrovně. TOF a SHOWER se souhrnně
nazývají META (Multiplicity and Electron Trigger Array). Součástí sestavy jsou
rovněž detektory START a VETO zajištující triggering první úrovně. Podrobné
informace lze nalézt v [16], [17], [5] a mnoha dalších publikacích.

4.1 Kroužkový Čerenkovův detektor (RICH)

Detektor RICH (Ring Imaging Cherenkov Detector) je zařízení umožňující iden-
tifikaci elektronů a pozitronů a jejich odlišení od řádově vyššího počtu hadronů,
které vznikají při pozorovaných srážkách.
V energetickém režimu HADESu (2 GeV/nukleon) mají po srážce emitované

elektrony a pozitrony rychlost velmi blízkou rychlosti světla (β = v
c
≈ 1), zatímco

hadrony se pohybují s β o něco nižší. Vhodnou volbou plynové náplně (a tlaku)
lze zajistit, aby emisi Čerenkovova záření v detektoru RICH spustily pouze takové
částice, které mají γ > 18.3 (β ≈ 0.9985). RICH je pak slepý vůči hadronům
a registruje pouze leptony a leptonové páry. Může proto sloužit i jako součást on-
line triggeru druhé úrovně - ze zaregistrovaných událostí vybere jen ty, ve kterých
figurují leptony.
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Radiátor je tvořen plynem C4F10, který obklopuje terčík v celé přední hemisféře.
Jeho pracovní tlak se pohybuje mezi 1000−1200hPa, index lomu má n = 1.00151 ,
je transparentní pro světlo až do vlnové délky λ = 145 nm a vykazuje pouze nízké
scintilace.
Pro všechny polární úhly je Čerenkovovo záření odráženo a fokuzováno sféric-

kým zrcadlem na fotonový detektor do kroužků o zhruba konstantním poloměru
(d ≈ 5 cm). Toto zrcadlo je z technických důvodů rozčleněno do šesti sektorů po
třech panelech. Má poloměr křivosti R = 871 mm a průměr d = 1.5 m. Aby byl
minimalizován vliv mnohonásobného rozptylu fotonů a tvorby nežádoucích párů
e+e−, je vyrobeno z čistého uhlíku (Z = 6 ). Jeho povrch je leštěný a pokrytý
vrstvou Al + MgF2. Zrcadlo dosahuje až 80% reflektivitu v ultrafialové oblasti
150 nm < λ < 250nm.
Fotonový detektor se skládá z šesti proporcionálních třívrstvých drátových ko-

mor plněných CH4. Komory jsou opatřeny CsI fotokatodou a pracují při napětí
U = 2550V. Dopadne-li na katodu foton Čerenkovova záření, vyrazí z ní elektron,
který je s pravděpodobností větší než 95% komorou detekován. Fotony do detek-
toru vstupují oknem složeným z 64 šestiúhelníkových krystalů CaF2, které mají
dobrou propustnost pro UV.
Schema detektoru RICH je na obr. 4.3, více informací viz [19] [20].

Obrázek 4.3: Průřez detektorem RICH.

4.2 Drátové driftové komory (MDC)

Systém HADESu pro sledování drah částic je tvořen čtyřmi drátovými komorami
(Multi-wire Drift Chambers I - IV), dvěma před vinutím supravodivého toroi-
dálního magnetu a dvěma za ním. Komory mají takový sklon, aby dráhy částic
vyletujících od terčíku s nimi svíraly přibližně pravý úhel.
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Každou z komor tvoří šest vrstev anodových a katodových drátů. Anodová
vedení jsou natočena vzhledem k okraji komory pod úhly −40◦, +20◦, 0◦, 0◦, −20◦,
+40◦, což zajištuje minimalizaci nejednoznačností při rozlišování drah jednotlivých
částic. Katodové vrstvy mají jednotný sklon 90◦. Sestava jednotlivých vrstev je
na obr. 4.4.

Obrázek 4.4: Průřez detektorem RICH.

Velikost jednotlivých buněk tvořených dráty se různí, u nejmenší komory (I)
je 5 × 5 mm, u největší (IV) pak 10 × 14 mm. Tak je zachována jednotná granu-
larita pro všechny komory. Při této sestavě se očekává obsazení buněk při jedné
události maximálně 30%. Anodové dráty jsou vyrobeny z wolframu pokoveného
zlatem a mají tloušťku 20 µm, katodová vlákna jsou hliníková, 80 µm v průměru.

Jako plynové náplně je v MDC komorách použita směs He− iC4H10 v poměru
3 : 2. Prostorové rozlišení drátových komor činí cca 150µm. Podrobnější informace
viz [19] a [18].

Je nutné poznamenat, že z důvodu náročnosti výroby byly během měření v lis-
topadu 2002 instalovány pouze dvě úplné sestavy vnějších MDC komor na sekto-
rech 1 a 4.

4.3 Magnet

Detektor HADES je vybaven supravodivým toroidálním magnetem s šesti vinutími
v nezávislých vakuových komorách. Magnet vytváří pole o intenzitě 0.7 Tesla, což
stačí k udělení změny hybnosti v řádu 100 MeV. Spolu s MDC tvoří spektromet-
rickou soustavu, která určuje hybnosti nabitých částic s přesností na 1%.
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4.4 Sprškový detektor (SHOWER)

Detektor SHOWER poskytuje dodatečnou identifikaci leptonů v oblasti s nízkými
polárními úhly. Do blízkosti svazku vyletuje příliš mnoho částic a leptonové kroužky
detektoru RICH se zde mohou překrývat a být nejasné. Rozlišování částic je ještě
komplikováno tím, že hadrony vyletující pod malým polárním úhlem mohou mít
velmi vysoké hybnosti. Jejich rychlost se tak příliš neliší od rychlostí elektronů
a pozitronů, a selhává tedy i identifikace pomocí doby letu (detektor TOF).

Obrázek 4.5: Průřez detektorem SHOWER.

Základní myšlenka SHOWERu spočívá v měření elektromagnetických spršek,
které elektrony a pozitrony iniciují v materiálech s vysokým protonovým číslem.
Sprškový detektor HADESu je tvořen třemi drátovými komorami a dvěma vlože-
nými olověnými konvertory (viz obr. 4.5). Zda prolétající částice spustila v olovu
spršku se odhaduje z množství náboje, který sebraly drátové komory před a za olo-
věnými deskami. Detektor je konstruován tak, aby množství náboje vytvořené v io-
nizačních komorách bylo co nejméně závislé na lineární brzdné schopnosti částic.
Elektron prolétající komorou v ní zanechá signál přibližně shodný s protonem a se-
braný náboj je úměrný pouze počtu částic, které do komory vletěly. Tak je za-
jištěno, že elektromagnetické spršky (tvořené mnoha nabitými částicemi) budou
jen v minimálním počtu případů zaměněny s jednotlivými energetickými protony.
Dodatečné informace o SHOWERu lze získat v [19], [12] a [21].

4.5 Detektory START a VETO

Detektory START a VETO jsou osmiúhelníkové diamantové polovodičové detek-
tory tvořené osmi pásky a jsou umístěny 75 cm po obou stranách terčíku. START
inicializuje sběr dat, proletí-li jím částice svazku (a určuje tak čas, kdy reakce pro-
běhla), detektor VETO jej naopak zakazuje (částice proletěla terčíkem bez toho,
aby interagovala).
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Rozměry detektorů jsou 25×15mm a shodují se s rozměry, které má svazek 75cm
před / za terčíkem. Aby se omezil vliv vícenásobných rozptylů a nežádoucích reakcí,
je tlouštka diamantové vrstvy pouze 100 µm. Celá plocha počítače je rozdělena na
osm svislých proužků, což umožňuje rychlý sběr dat a lepší časové rozlišení, než
kdyby byl START / VETO jednolitý [19]. V takovéto úpravě má detektor rozlišení
pohybující se kolem 40 ps. Vzhled detektorů je zřejmý z fotografie na obr. 4.6.

Obrázek 4.6: Fotografie detektorů START / VETO.

4.6 Detektor TOF

Subdetektor TOF (Time-Of-Flight wall) slouží třem hlavním účelům:

• Měření doby letu částic pocházejících ze sledovaných interakcí. Při dané geo-
metrii detektoru je doba letu částice úměrná její rychlosti. Znalost rychlosti
nám umožňuje odlišit od sebe elektrony (resp. pozitrony) a těžší částice jako
piony a protony.

• Rychlý odhad multiplicity částic v každé sledované interakci. Srážka dvou re-
lativistických jader má obvykle mnoho produktů. Události ve kterých figuruje
pouze malý počet částic není nutné zaznamenávat. TOF tedy funguje i jako
trigger první úrovně pro sběr dat.

• Rychlý odhad směru letu částice. V korelaci s detektorem RICH tvoří TOF
také trigger druhé úrovně.

TOF má hexagonální strukturu odpovídající celému detektoru a pokrývá úhel
44 ◦ < Θ < 88◦. Je sestaven ze 384 scintilačních tyčí a sady fotonásobičů. Na
každém ze šesti sektorů je rozmístěno 64 tyčí v osmi modulech vyrobených z uhlí-
kového kompozitního materiálu. Materiál modulu zaručuje světlotěsnost a mecha-
nickou odolnost. Zároveň je dostatečně lehký, takže minimalizuje pravděpodobnost

23



tvorby párů e+e−z kosmického γ záření v blízkosti scintilačních tyčí a částice po-
cházející z pozorovaných srážek v něm ztrácí pouze zlomek své energie. Rozměry
tyčí se mění v závislosti na poloze v sektoru. Tyče nejblíže ke svazku mají prů-
řez 20 × 20 mm2, tyče nejdále od svazku 30 × 30 mm2. To zajištuje dostatečně
jemné prostorové rozlišení v oblastech s nízkým polárním úhlem, do kterých vyle-
tuje největší množství částic ze srážek. Každá z tyčí je zakončena dvěma světlovody
navazujícími na fotonásobiče. Světlovody jsou zahnuty vzhledem k tyči do úhlu 65◦

resp. 67.5◦. K tyči se připevňují optickým lepidlem. Čtvercový průřez světlovodu
(shodný se scintilační tyčí) postupně přechází na kruhový, navazující na vstupní
okénko fotonásobiče. Pro lepší světelnou vodivost a zamezení odrazů na rozhraní
se mezi světlovod a fotonásobič vkládá silikonový kroužek.

Detektor TOF je vybaven lineárními fokuzovanými fotonásobiči EMI 9133B
(Electron Tubes ldt.), které ve spojení se speciálními děliči napětí umožnují sou-
časné časové i amplitudové měření. Vzhledem k tomu, že detektor se nachází v sil-
ném magnetickém poli, je nutné fotonásobiče odstínit. Byla použita fólie ze slitiny
Co+ Fe+Cr+ Si+B. Předpokládaná indukce magnetického pole v oblasti, kde
se nacházejí fotonásobiče, je 6.5× 10−3T, při testovací hodnotě 7.5× 10−3T nebyl
pozorován žádný vliv na funkci fotonásobičů.

Obrázek 4.7: Nákres jednoho sektoru detektoru TOF.

Struktura sektoru TOF je na schématu 4.7, další schéma (obr. 4.8) pak zobra-
zuje celkovou konfiguraci všech šesti sektorů TOFu i s detektorem TOFino.

Prolétne-li některou z tyčí nabitá částice, vzbudí scintilační odezvu, která je
postupně registrována fotonásobiči (viz obr. 4.9). Každý z fotonásobičů poskytne
informaci o tom, kdy k události došlo (tleft ,tright), a amplitudu světelného signálu
(aleft ,aright). Zkombinováním těchto informací dostaneme následující údaje:
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Obrázek 4.8: Celková konfigurace detektoru TOF / TOFino.

Obrázek 4.9: Fotonásobiče detektoru TOF (vlevo rozebrané, vpravo sestavené).
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kde tof je doba letu částice (měřeno od okamžiku, kdy částice svazku prošla
detektorem START), x souřadnice místa, kde částice zasáhla tyč (měřeno od středu
tyče), ∆E energie, kterou v tyči zanechala, a x̃ rovněž souřadnice zásahu. L je délka
tyče a Vg grupová rychlost, tj. rychlost světla v daném materiálu.
Tyče jsou vyrobeny ze scintilátoru BC408 (Bicron), který má vhodné parame-

try; jsou to zejména atenuační délka (λat ≈ 3.8 m), scintilační konverze (≈ 104
fotonů/MeV) a doba vysvícení 2.1 ns.
Elektronika TOFu se skládá ze dvou nezávislých sekvencí, každá pro jeden

ze signálů fotonásobiče. Časová větev je tvořena diskriminátorem (CFD - con-
stant fraction discriminator), zpožďovacím modulem (LAD - logical active delay)
a časově-digitálním převodníkem (TDC - time to digital converter). CFD jsou šest-
náctikanálové CAMACovské moduly C808 (CAEN, Itálie) modifikované speciálně
pro použité fotonásobiče a plastické scintilátory. Zpoždění pomocí dlouhých kabelů
se ukázalo jako krajně nevhodné, proto byly pro HADES vyrobeny 32-kanálové mo-
duly LAD, které dovolují nastavit zpoždění v rozsahu 300− 420 ns s chybou menší
než 5%. Moduly CFD a LAD přispívají k celkovému rozptylu časového měření
méně než 100 ps. Moduly TDC byly taktéž vyrobeny speciálně pro HADES. Jejich
rychlost převodu je kolem 10 µs a dosahují přesnosti větší než 0.04% FWHM.
Amplitudovou větev tvoří tvarovací modul (shaper), který zajišťuje zesílení

a vytvarování signálu nahrazujícího funkci LAD a analogově - digitální převod-
ník (ADC). Celková doba převodu amplitudového signálu z fotonásobiče na signál
digitální je menší než 10 µs.
Celkové časové rozlišení detektoru TOF činí cca 150ps 1. Podrobnější informace

viz [14] a [13].

4.7 Detektor TOFino

Kvůli vysoké ceně fotonásobičů je TOF ukončen na polárním úhlu Θ = 44◦ (viz
obr. 4.8). Pro nižší úhly jeho funkci přebírá detektor TOFino (viz obr. 4.10), který
má podobný princip činnosti jako TOF, je ale konstrukčně jednodušší a výrazně la-
cinější (ovšem za cenu nižšího rozlišení, cca 450ns). Sektor TOFina je tvořen čtyřmi
scintilátory deltovitého tvaru, které přiléhají k detektoru SHOWER a pokrývají
celou jeho plochu. Signál každého scintilačního ”pádla” sbírá jeden fotonásobič.
Z toho důvodu není samotné TOFino schopno určit polohu zásahu částicí. Tento

1Standardní odchylka časového píku
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nedostatek částečně odstraňuje korelace s detektorem SHOWER, nicméně TOFino
není uzpůsobeno pro pozorování srážkek s vysokou multiplicitou produktů (neboť
zásah více částic do jednoho scintilátoru měření zcela znehodnotí), a do budoucna
je plánováno nahradit jej nějakým vhodným plynovým detektorem.

Obrázek 4.10: Fotografie detektoru TOFino.

4.8 Triggering a sběr dat

V experimentech, které probíhají na spektrometru HADES, se předpokládá až 106

událostí za sekundu. Údaje z jedné události mají ovšem 4 kB a současná magnetická
média nejsou schopna zaznamenat několik gigabytů dat za sekundu. Kromě toho
většina událostí z C + C, 2 AGeV je pro HADES nezajímavá - neobsahují buď
žádné leptony, nebo jen jeden. Proto je nutné zapojit výkonný a rychlý systém,
který je schopný v reálném čase rozhodnout, kterou událost zaznamenat. Tento
systém (tzv. trigger) je u HADESu členěn do tří úrovní:

1. Výběr centrálních srážek podle multiplicity produktů

2. Výběr událostí obsahujících leptonové páry

3. Softwarový výběr událostí

Trigger první úrovně

Trigger první úrovně je u HADESu založen na měřeních subdetektorů TOF, TO-
Fino a START. Zaznamená-li START částici ze svazku, mohou nastat dvě mož-
nosti : částice buď proletí terčíkem bez povšimnutí (pak ji zaznamená detektor
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VETO a událost rovnou vyloučí), nebo se srazí s částicí terčíku s různým stupněm
centrality. Z centrální srážky vyletí značné množství produktů, jejichž multipli-
citu velmi rychle změří detektory TOF a TOFino. Je-li produktů dostatečný počet
(pro srážky C - C alespoň 4), událost je postoupena triggeru druhé úrovně. Je-li
jich méně, událost se nezaznamená. Tento mechanizmus může vyloučit asi 90%
nezajímavých srážek z dalšího zpracování.

Trigger druhé úrovně

Proces výběru událostí na druhé úrovni sestává ze dvou kroků. Nejprve je pro-
hlédnut výstup z detektoru RICH a prozkoumáno, zda obsahuje nějaké kroužky.
Zároveň se vyhodnocují údaje ze SHOWERu a TOFu. Tyto procedury provádějí
nezávislé procesory. Ve druhém kroku jsou pak nalezené potenciální elektrony pře-
dány tzv. srovnávací jednotce. Ta zjistí, zda jsou signály RICHe a SHOWERu
(resp. RICHe a TOFu) korelovány, zda mohou pocházet od leptonů (pokud ano,
pozice signálů se musí lišit zcela minimálně) a zda se v události vyskytují leptonové
páry. Změna úhlu ∆Θ v magnetickém poli je úměrná hybnosti částice. Srovnávací
jednotka může tedy také rozhodnout, zda nějaký z párů má hybnost přibližně odpo-
vídající hybnosti leptonového páru pocházejícího z rozpadu nějakého vektorového
mezonu. Událost je zaznamenána pouze v takovém případě, že splní všechna tato
kritéria (viz. schéma na obr. 4.11).

Obrázek 4.11: Schema funkce srovnávací jednotky.

Tento proces probíhá bez zápisu na disk a je tedy celkem rychlý (cca 20 µs).
Zredukuje události, které propustil trigger první úrovně, asi 10× (pro srážky C -
C, v případě těžších iontů, jako zlato či uran, by mohl redukční poměr být až
10−2).Protože trigger první úrovně sám o sobě propouští každou desátou srážku,
společně s tímto hardwarovým systémem umožňuje HADESu dosahovat frekvenci
srážek kolem 106 Hz, aniž by byla zahlcena magnetická záznamová média.

Trigger třetí úrovně

Třetí úroveň triggeringu probíhá už na softwarové bázi off-line. Princip je v pod-
statě shodný s triggerem druhé úrovně, zapojuje se do něj ale i detektor MDC.
Údaje z drátových komor vyloučí náhodné TOF - RICH koincidence.
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5. Popis experimentu C + C, 2 AGeV,
listopad 2002

Experiment C + C, 2 AGeV, 2002, běžel v GSI čtyři týdny na přelomu listopadu
a prosince souběžně s ozařovací terapií. Uhlíkový svazek s intenzitou typicky 107

iontů/spill byl zaostřen na terčík, sestavený ze dvou uhlíkových válečků o výšce a
průměru 3 mm. Válečky byly od sebe vzdáleny 20 mm. Celková efektivní tloušťka
terčíku činila cca 6 % interakční délky.
Podmínka multiplicity triggeru první úrovně byla nastavena naM ≥ 4 v detek-

toru TOF a TOFino. To snížilo frekvenci události z cca 30− 35 kHz na 7− 9 kHz.
Výběrová kritéria pro e+e−triggeru druhé úrovně zmenšila počet zaznamenávaných
událostí ještě přibližně 8×.
Během přiděleného času bylo na magnetická média zaznamenáno 231 miliónů

srážek. Z toho kolem 45 % (tj. 93 miliónů) prošlo triggerem druhé úrovně, zbytek
připadl na kontrolní události propuštěné triggerem první úrovně. Celkově zazna-
menaný objem dat (2 TByte) odpovídá cca 109 srážkám.
Pouze dva sektory (horní a dolní) byly během experimentu osazeny plným sta-

vem MDC komor. Na zbylých sektorech chyběly komory IV a na dva z nich ne-
byly nainstalovány ani komory III. Měření hybnosti s vysokou přesností bylo tedy
možné pouze na třetině akceptance HADESu. Sledování průletu částic za magne-
tem na ostatních sektorech umožnily detektory TOF/TOFino a SHOWER, jejichž
prostorové rozlišení je ovšem oproti drátovým komorám o několik řádů nižší, a
úměrně tomu horší hybnostní rozlišení zde vykázal celý detekční systém.
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6. Příprava k analýze dat z experimentu
C + C, 2 AGeV, listopad 2002

6.1 Použité výpočetní prostředky

Veškeré potřebné výpočty pro kalibraci i pro analýzu dat probíhaly v systému
ROOT, který je stručně popsán v následujícím odstavci. Pro potřeby HADESu
existuje (a je stále vyvíjen) soubor knihoven HYDRA, který je zmíněn hned vzápětí.

6.1.1 Systém ROOT

ROOT je soubor knihoven a objektově orientované prostředí zaměřené na analýzu
a zpracování rozsáhlých dat z experimentů fyziky vysokých energií. Byl vyvinut
v polovině devadesátých let pro potřeby experimentu NA49 v CERNu. NA49 bě-
hem jednoho měření nasbíral kolem 10 terabytů dat a takové množství informace již
stávající programové vybavení nebylo schopné spolehlivě zvládout. Potřeba nového
výpočetního a statistického nástroje se stala více než zřejmou.
Systém ROOT zajištuje množství funkcí schopných zpracovat obrovské množ-

ství údajů velmi efektivním způsobem. Kromě specializovaných metod úschovy dat
zahrnují také tvoření 1, 2 a 3 dimenzionálních histogramů, jejich prokládání zvo-
lenými funkcemi, numerické výpočty a 2D i 3D vizualizace, to vše přístupné buď
v interaktivím módu nebo pomocí maker.
Součástí systému ROOT je CINT C++ interpreter, používaný pro komunikaci

s uživatelem v interaktivním režimu a pro zpracovávání skriptů. Jak už je z názvu
tohoto programu patrné, ROOTovské skripty jsou psány v C++. V tomto jazyce
probíhá rovněž komunikace přes příkazový řádek. ROOTovská makra lze ovšem
i přeložit a vytvořit tak zcela plnohodnotné specializované programy [22].

6.1.2 Soubor knihoven HYDRA

HYDRA je soubor knihoven a metod určený k rekonstrukci událostí z dat zís-
kaných při měření nebo simulacích experimentu HADES [7]. Je psán objektově
v jazyce C++ a využívá knihovny ROOTu. Jeho modulární struktura umožňuje
vysokou variabilitu při volbě rekonstrukčních a analyzačních metod. Dovoluje na-
příklad zvolit, kterou část detektoru je nutné při zpracování dat brát v potaz, což
je výhodné v případech, kdy data z ostatních částí HADESu nejsou potřebná nebo
dostupná.

Zpracování dat probíhá zhruba v následujících krocích:

• Určení aktivních částí detektoru. Operátor zadává, které subdetektory a jejich
části se budou v dalších výpočtech používat.

• Určení vstupních parametrů a jejich verze. To jsou například údaje o geo-
metrii detektoru a kalibrační parametry. Tyto parametry mohou být načteny

30



buď ze souboru určeného operátorem, anebo z centrální databáze HADESu
(ORACLE).

• Určení zdroje dat. Může to být například soubor s nezpracovanými daty,
která ukládá na disk systém sběru dat (Data Acquisition System, DAQ),
data pocházející ze simulací nebo dokonce data z HADESu v reálném čase
(ovšem značně zředěná - určeno pro kontrolu během měření).

• Určení metod a procedur, které se budou vykonávat při každé události.

• Automatický proces zpracování. Program bere ze vstupu určité množství in-
formace odpovídající velikosti jedné události, aplikuje na ně zadané procedury
se vstupními parametry specifikované operátorem a zapisuje výsledky do RO-
OTovských histogramů nebo na jiný určený výstup.

6.2 Kalibrace subdetektorů START a TOF/TOFino

Nedílnou součástí analýzy dat je kalibrace měřicí aparatury. Jelikož HADES je
velmi složitý systém, není možné, aby tuto práci zastal jediný člověk. Jednotlivé
subdetektory byly kalibrovány lidmi z příslušných skupin. V tomto textu bude
popsána pouze kalibrace detektoru TOF a START tak, jak ji autor provedl.

6.2.1 Kalibrace STARTu

Detektor START se kalibruje z dat svazkového měření. Má osm částí, pro každou
z nich je vyžadován ofset, který vyjadřuje relativní zpoždění signálů vůči ostatním
částem STARTu při přenosu kabely a zpracování elektronikou. Princip určování
ofsetů je velmi jednoduchý. Poloha STARTu vůči TOFu je známá, částice letící
rychlostí světla ji urazí za přibližne za 7 ns. Tuto rychlost můžeme přisoudit jak
částicím svazku (jsou relativistické), tak i leptonům, které vznikají při srážkách
s částicemi terčíku. Částice procházející STARTem a produkt srážky prošlý TOFem
určují dva časové okamžiky, které jsou od sebe vzdáleny

∆t = tof − start

Měříme-li pro dostatečný počet částic tento rozdíl, získáme charakteristické
časové spektrum začínající výrazným píkem částic s β ≈ 1 a klesající s rostoucím
∆t (viz obr. 6.1).
Pokud měříme ∆t s vypnutým magnetickým polem a provádíme-li korelaci s de-

tektorem RICH (zaznamenáváme jen elektrony a pozitrony), vidíme pouze onen
pík ve tvaru Gaussovy křivky. Kvůli rozdílům v kabeláži a elektronice je ale jeho
maximum pro každý proužek STARTu na jiném místě. Je třeba určit aditivní kon-
stanty, které zajistí, že píky budou na stejné hodnotě (v praxi se používá oněch
7ns). Na obr. 6.2 jsou histogramy zobrazující nezkalibrované (vlevo) a zkalibrované
(vpravo) časové spektrum TOF - START v korelaci s detektorem RICH. Praktický
postup kalibrace STARTu je následující:

• Naměření experimentálních svazkových dat.
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Obrázek 6.1: ∆t nezkalibrovaného STARTu, proužek 4.

Obrázek 6.2: Kalibrace STARTu, proužek
4 (nahoře) a 5 (dole).
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• Zpracování dat z detektorů START, TOF a RICH. Zahrnuje kontrolu, zda
částici prošlou TOFem zaznamenal také detektor RICH (jedná se tedy o elek-
tron či pozitron), a plnění histogramů.

• Hrubá kalibrace TOFu (pouze podle jednoho z osmi proužků STARTu)

• Určení ofsetů pro každý proužek STARTu. Spočívá v nafitování naměřeného
spektra ∆t Gaussovou funkcí a vypočítání rozdílu její střední hodnoty a času
t = 7 ns.

• Zapsání ofsetů do databáze parametrů.

6.2.2 Kalibrace TOFu

Zasáhne-li scintilátor TOFu nějaká částice, světelný záblesk zaznamenají dva fo-
tonásobiče na opačných koncích tyče. To znamená, že dostaneme dva signály,
které, převedené elektronickou sekvencí, dají dvě čísla. Tato čísla představují infor-
maci o čase, nicméně se nejedná o údaje v sekundách, nýbrž v časových kanálech.
K tomu, abychom dostali časové jednotky, je třeba provést výpočet

tleft = kL.t
c
L + constL

tright = kR.t
c
R + constR

kde kL, kR jsou šířky kanálů a tcL, t
c
R čísla kanálů (tedy hodnoty získané od

elektroniky). Dosadíme-li je do vztahů pro polohu a čas (uvedené výše), získáme
vztahy

x =
Vg

2
(kR.t

c
R − kL.t

c
R) + x0

tof =
kR.t

c
R + kL.t

c
R

2
+ t0

V těchto rovnicích se, jak lze vidět, vyskytuje pět nezávislých parametrů, které
je nutné znát, abychom mohli kompletně zrekonstruovat čas a místo zásahu ve scin-
tilační tyči TOFu. Tři z těchto parametrů (kL, kR [ns/ch], Vg [mm/ns]) mohou být
stanoveny pomocí UV laserového kalibračního systému, který je součásti detektoru
TOF, hodnoty t0 a x0 je nutné určit ze sebraných dat při měření se svazkem [13].

6.2.3 Kalibrace pomocí UV laseru

Kalibrační systém TOFu a TOFina je tvořen UV laserem, jehož paprsek je pomocí
optických vláken rozveden ke každé scintilační tyči. Do scintilátoru může vniknout
v jednom ze tří geometricky přesně umístěných bodů (lze zvolit, ve kterém). UV
světlo vzbudí v tyči obdobné scintilace jako nabitá částice.
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Konstanty kL, kR určíme snadno následujícím postupem: provedeme dvě měření
odezvy TOFu na laser, ke druhému z nich přidáme zpoždění pomocí kabelu známé
délky. V TDC spektru tak vzniknou dva píky. Vydělíme-li jejich vzdálenost zpož-
děním (jež je úměrné délce přidaného kabelu), dostaneme šířku časového kanálu.
Další konstanty zjistíme pomocí odezvy detektoru na laserové pulsy v jednotlivých
místech. Pro tři body xa získáme tři hodnoty

(kR.t
c
R − kL.t

c
R)a =

xa − x0
Vg

Jedna z nich stačí, abychom určili Vg. Máme-li hodnoty tři, lze je proložit li-
neární funkcí a odhadnout i přesnost měření. Pomocí laseru je také určována kon-
stanta λat, potřebná pro amplitudová měření.
Kalibrace všech těchto konstant proběhla v letech před experimentem v listo-

padu 2002 a vzhledem k tomu, že se neměnily relevantní paramery TOFu (geo-
metrie, materiál scintilátorů), nebylo třeba je opakovat. Kalibrační postupy jsou
podrobněji diskutovány v [13].

Z výše uvedeného vzorce je patrné, že teoreticky lze x0 stanovit rovněž pomocí
laserového systému. V praxi se ovšem kalibrace polohy v TOFu provádí ze svazko-
vých dat - je to nepoměrně přesnější.

6.2.4 Kalibrace experimentálními daty

Princip časové kalibrace TOFu (tedy určení konstanty t0 pro jednotlivé tyče) je
vpodstatě stejný jako princip kalibrace STARTu. Pro každou tyč se naměří časové
spektrum elektronů bez magnetického pole, které má tvar Gaussovy křivky. Tento
pík se v případě, že přístroj je správně zkalibrován, nachází na hodnotě 7ns. Není-li
tomu tak, je třeba k časovému signálu příslušné tyče přidat určitý ofset zahrnující
konstantu, která je závislá pouze na materiálu a geometrii tyče, a zpoždění dané
elektronikou. Na rozdíl od kalibrace STARTu je ale v tomto případě nutné, aby
střední hodnota píku byla opravdu 7 ns.

Příklad časového spektra nezkalibrovaného a zkalibrovaného TOFu je na obr. 6.3
a obr. 6.4. Na vodorovné ose je vyneseno číslo tyče, na svislé časové kanály a bar-
vou je naznačen počet zaznamenaných částic (modrá nejméně, červená nejvíce).
Rozlišení správně zkalibrovaného TOFu by mělo být kolem 150 ps.
Kalibrace detektorů START a TOF byla provedena na referenčních datech

ze dne 331 (26. listopadu. 2002), kdy bylo měření prováděno s vypnutým mag-
netickým polem. Příslušná použitá ROOTovská makra jsou v příloze.

6.2.5 Problémy a závady elektroniky

Člověk míní, příroda mění. Detektor HADES byl sice navržen i s ohledem na spoleh-
livost, ale bylo by velmi neobvyklé, kdyby se v takto složitém systému nevyskytly
nějaké chyby, zvláště pak, je - li v provozu jen krátce. Během měření se ukázalo, že
jak elektronika STARTu, tak elektronika TOFu vykazují jistou nestabilitu, kvůli
které bylo nutné provést více kalibrací.
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Obrázek 6.3: Časové spektrum leptonů (nezkalibrovaný TOF).

Obrázek 6.4: Časové spektrum leptonů (zkalibrovaný TOF).
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Nestabilita detektoru START

Kalibrace STARTu se měnila během celého měření o náhodné hodnoty dosahující
až 1 ns. Nejvíce byl postižen proužek 3, výkyvy se ale nevyhnuly ani ostatním.
Na obrázku 6.5 je ukázán vývoj anomálního chování detektoru (pro každý den je
vynesena poloha píku v časovém spektru TOF - START, proužky 3 až 6).

Obrázek 6.5: Anomální chování detektoru START.

Z experimentálních dat bylo zjištěno, že změny jsou relativně pomalé, avšak
znatelné i pro data, která byla naměřena v rozsahu již desítek minut.

Nestabilita detektoru TOF

Ve dnech 1. - 5. prosince. 2002 bylo měření z technických důvodů přerušeno. Po této
pauze však začal modul LAD ošetřující tyče 289 až 320 vykazovat anomální cho-
vání. Na všech dvaatřiceti kanálech začalo pomalu klesat zpoždění, které modul
k časové informaci z tyče přidává, v průměru o 50 ps za den. Tento vývoj je dobře
vidět z grafů na obr. 6.6 a 6.7.
První z nich zobrazuje anomální chování časového spektra kanálů 289 - 320,

druhý pak běžné chování jiných dvaatřiceti kanálů, konkrétně 353 - 384. Na vodo-
rovné ose je vyneseno číslo dne měření, na svislé pak hodnota

T̄ (x) =
32∑
i=1

t331i+288 − t
(x)
i+288 ,

kde t331i+288 je průměrná hodnota časového spektra patřičné tyče (i-tý kanál mo-
dulu LAD) ze dne 331 (referenční den pro kalibrace, měřilo se bez zapojeného
magnetického pole) a t(x)i+288 je tatáž hodnota pro den x. Veličina T̄ (x) je v nano-
sekundách. Vzestupná tendence je jasně patrná. Na druhém grafu (je totéž pro
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Obrázek 6.6: Anomální chování detektoru TOF (tyče 297-320).

Obrázek 6.7: Normální chování detektoru TOF (tyče 353-384).
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jiný modul LAD (číslo 288 ve vzorci je třeba nahradit číslem 352). Podrobnější
informace o anomálním zpoždění lze nalézt na histogramu 6.8. Na vodorovné ose
jsou opět vyneseny dny měření, na svislé pak čísla jednotlivých tyčí. Hodnota
t331i+288 − t

(x)
i+288 je zde pro každou tyč naznačena barvou (hodnoty v ns, viz tabulka

barev po pravé straně histogramu). Vliv na celkovou kalibraci TOFu je vidět na
posledním histogramu (obr. 6.9).

Obrázek 6.8: Anomální chování detektoru TOF.

6.2.6 Kalibrace STARTu pro jednotlivé dny

Nestabilita STARTu se ukázala být problémem, který nebylo možno odstranit zcela
a bude mít patrně pozorovatelný vliv na celkovou přesnost měření. Teoretickým
řešením problému by byla kalibrace STARTu prováděná zvlášť pro každá data
nabraná v úseku řádově deseti až dvaceti minut. Vzhledem k celkovému množ-
ství nasbíraných informací by však takový úkol byl nesmírně náročný na lidský
i strojový čas, a navíc desetiminutové měření neposkytuje dostatečný počet udá-
lostí k statistickým výpočtům. V praxi byl tedy START zkalibrován zvlášť pro
každý den na asi hodinovém vzorku dat, který byl vybrán tak, aby tvořil průřez
celým dnem měření (každý den se měřilo kolem 8 hodin). Navíc se nebrala v úvahu
korelace s detektorem RICH. Časové spektrum TOF - START tak nemělo tvar
jednoduché Gaussovy křivky, ale přibyl k němu dlouhý ”ohon” směrem k vyšším
∆t (viz obr. 6.1). To sice snížilo přesnost fitování, nicméně při pečlivé volbě fitova-
cího rozsahu na blízké okolí maxima zcela zanedbatelně. Na obr. 6.10 je spektrum
TOF - START pro proužky 3 až 6 po takto provedené kalibraci. Rozptyl hodnot
se podařilo snížit na cca 0.5 ns.
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Obrázek 6.9: Vliv nestability modulu LAD na kalibraci TOFu.

Obrázek 6.10: Kalibrace STARTu po opravě.
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6.2.7 Kalibrace TOFu pro jednotlivé dny

Problém s TOFem byl řešen zcela obdobně. Kalibrace byla vytvořena pro každý
den zvlášť (ovšem pouze pro postižené kanály, aby nebyla ztracena přesnost ka-
librace na leptonových párech pro ostatní tyče). Maximum píku všech částic v ča-
sovém spektru TOF - START je oproti čistě elektronovému posunuto k vyšším
∆t o 0.25 ns, což bylo ověřeno srovnáním elektronového a celkového spektra pro
den 331 (referenční měření). Při procesu kalibrace byl tento fakt vzat v úvahu.
Kalibrační makro je v příloze.

Nestabilita STARTu a TOFu zhoršuje časové rozlišení HADESu o cca 50−70ps,
ovšem tento fakt má na identifikaci částic metodou time-of-flight pouze minoritní
vliv.

6.3 Výroba souborů DST

Před jakoukoliv analýzou je třeba vytvořit soubory DST (Data Summary Tape),
které obsahují fyzikální informace. Potřeba kalibrace detektoru k tomuto kroku je
více než zřejmá. Pro získání PDF/relint parametrů je rovněž nutné nejprve vytvořit
dvoudimenzionální histogramy hybnost vs. beta. Celkový počet událostí, ze kterých
byly tyto histogramy pro experiment z listopadu 2002 vytvořeny:

Simulace : 1.151051× 108 srážek
Experiment : 7.692386× 107 srážek
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7. Identifikace částic

7.1 Statistická metoda

Identifikace částic je důležitý krok analýzy dat potřebný ke studiu výtěžků hadronů
i leptonů. Základní myšlenka spočívá v testování statistické hypotézy, která tvrdí,
že stopa o známé hybnosti zanechaná v detektoru odpovídá určitému druhu čás-
tice (e±, µ±, π±, π0, atd.). Stopu tvoří změřené veličiny z různých subdetektorů.
V první řadě jsou to odezvy detektorů RICH a SHOWER, které rozlišují leptony
a hadrony, a dále pak rychlost (vypočtená z doby letu) a lineární brzdná schopnost
(dE/dx částice) měřené detektory TOF a TOFino. Hybnost p, změřená driftovými
komorami a magnetem, je součástí testované hypotézy. Předpokládáme, že přes-
nost driftových komor je natolik vysoká, abychom mohli p považovat za pevně
danou hodnotu.
Odezva každého subdetektoru na určitou částici je dána hustotou pravděpo-

dobnosti, kterou můžeme zapsat jako Pk (xk | p,H), kde H označuje druh částice,
p je hybnost a xk měřená veličina (veličiny). Výraz Pk (xk | p,H) dx pak určuje
pravděpodobnost, že pro danou částici a hybnost bude veličina naměřena v inter-
valu (xk, xk + dxk). Je-li hustota pravděpodobnosti Pk známa, je možné adefinovat
další funkci

Lk (H | p, xk) ≡ Pk (xk | p,H) ,

která udává pravděpodobnost, že odezva subdetektoru (který naměřil xk) byla
způsobena částicí typu H.

Jako příklad vezměme TOF, jehož odezva na průlet částice spočívá ve vrá-
cení hodnoty β = v/c. Na obr. 7.1 jsou zobrazeny teoretické normované hustoty
pravděpodobnosti protonů a deuteronů při hybnosti 750 MeV/c.

Obrázek 7.1: PDF TOFu - příklad.
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Neznámou částici s hybností p = 750 MeV a rychlostí x identifikujeme jako
deuteron, je-li x < xC . Pravděpodobnost záměny deuteronu za proton je

α =
∫ ∞

xC

P (x | p, deuteron) dx

a pravděpodobnost chybného vyhodnocení protonu jako deuteron

β =
∫ xC

−∞
P (x | p, proton) dx .

Pro lepší rozhodování je nutné vzít v úvahu všechny dostupné údaje z různých
detektorů. Hustota pravděpodobnosti se pak dá vyjádřit jako

L (H | x) =
∏
k

Pk (xk | H) ,

jsou-li jednotlivé veličiny xk nezávislé.

Detekci částic ovšem komplikuje fakt, že při dané energii svazku není poměr
deuteronů a protonů vyletujících z místa srážky roven jedné. Normovaná Gaussova
rozdělení toto nezohledňují a pro neznámou částici nadhodnocují pravděpodob-
nost méně častých částic. Hustoty pravděpodobnosti výskytu obou částic by měly
správně vypadat jako na obr. 7.2.

Obrázek 7.2: PDF TOFu s relativními intenzitami - příklad.

Známe-li relativní výskyty jednotlivých částic, lze je do výpočtu pravděpodob-
nosti zahrnout pomocí Bayesovy věty:

P̃ (x | p,H) = Pk (xk | p,H)φ (H)∑
ν
Pk (xk | p, ν)φ (ν)

kde φ(H) je relativní četnost výskytu částice H. Podrobněji jsou metody iden-
tifikace částic rozebrány v [10] a [23].
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7.2 Pravděpodobnostní funkce detektoru TOF/TOFino

Hustoty pravděpodobnosti (dále PDF/-particle density function) pro PID z doby
letu částice detektorů TOF a TOFino jsou tvořeny, jak je patrné již z obr. 7.1,
obyčejnými normovanými Gaussovými funkcemi. PDF pro PID z energetických
ztrát a amplitudových měření TOFu jsou složitější, tato metoda identifikace však
v popisovaném experimentu nebyla vůbec použita, a proto jejich tvar není nutné
uvádět. Střední hodnota PDF každé částice pro danou hybnost je určena vzorcem

β =
p√

p2 +m2

šíři píku určuje časové rozlišení TOFu. Relativní intenzity (dále jen relint) je
nutné stanovit z experimentu.
Určit PDF a relint pro TOF/TOFino by teoreticky mělo být velmi snadné. Stačí

pro každou myslitelnou hybnost 1 a částici vypočítat hodnotu výše uvedené funkce
a výsledky uspořádat do vhodného histogramu. Tento histogram by tak uchovával
střední hodnoty gaussových křivek v požadovaném rozsahu hybností. Časové rozli-
šení by mělo být konstantní (pro TOF kolem 150ps a pro TOFino 450 ps), dosadit
jej za šířku píku je tedy ještě snadnější - není nutný žádný histogram.
Najít správnou PDF je ve skutečnosti mnohem složitější. Kvůli nedokonalému

geometrickému umístění detektorů (alignment) a pravděpodobně i kvůli softwaro-
vým chybám při výpočtu hybnosti částic ze zakřivení drah v magnetickém poli vy-
kazovalo měření doby letu v experimentu anomálii, kterou nebylo možné předvídat.
Anomálie spočívala v posunutí středních hodnot Gaussiánů závislém na hybnosti
částice, její hmotnosti, polárním úhlu a dokonce na čísle sektoru (tj. na radiálním
úhlu). Z tohoto důvodu nebylo možné konstruovat PDF prostým výpočtem, ale
bylo třeba je odhadnout z experimentálních dat zvlášť pro každý sektor, úhel a
částici. K tomuto účelu byla napsána tři rozsáhlá ROOTovská makra. V následu-
jících odstavcích bude stručně popsána jejich činnost - ovšem vzhledem k tomu, že
každé z nich má několik tisíc řádků kódu, není možné je zde vypsat. Jsou k nale-
zení v elektronické příloze této diplomové práce. Schéma činnosti těchto maker je
na obr. 7.3.

7.2.1 Fitování p vs. beta diagramů - makro fit.C

Základní princip spočívá ve vytvoření experimentálních časových spekter a jejich
nafitování speciálně zvolenou funkcí. Spektra se vytvářejí ze souborů DST jednodu-
chým procesem, které třídí jednotlivé zachycené částice podle hybnosti, rychlosti
polárního úhlou a sektoru HADESu (viz elektronická příloha). Pro přehlednost
jsou histogramy dvourozměrné, na ose x je vynesena hybnost, na ose y pak beta.
Takovýchto histogramů je vytvořeno 20 na sektor, jeden pro každých pět stupňů
v rozsahu polárního úhlu 0− 100 ◦. Takové histogramy se označují jako hybnost vs.
beta, příklad lze najít na obr. 7.5.
Pro získání PDF/relint parametrů je třeba postupně všechny tyto histogramy

vzít, vytvořit projekci na β pro každý hybnostní bin a výsledné časové spektrum
proložit funkcí

1HADESovské histogramy mají pro hybnost rozsah 0− 2000MeV při 200 binech, tj. hybnosti 5MeV,
15 MeV, 25 MeV .. . až 1995 MeV
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Obrázek 7.3: Schématické znázornění postupu při získávání PDF/relint parametrů.
Makro fit.C (horní rámeček) provádí fitování časových spekter pro všechny hybnostní
biny součtem Gaussiánů částic a parabolického pozadí. Makro fill.C shromažďuje pa-
rametry fitů a setřiďuje je do dvoudimenzionálních ROOTovských histogramů. Makro
edit.C pak dovoluje hromadné úpravy parametrů a jejich extrapolace do míst, kde fito-
vání nebylo možné, a provádí finální export do formátu použitelného systémem HYDRA.

44



f(β) = Ap exp

(
− (µp − β)2

2σ2p

)
+ Api+ exp

(
− (µpi+ − β)2

2σ2pi+

)
+ . . . +

+ C2β
2 + C1β + C0

kde AH je amplituda, σH sigma a µH střední hodnota Gaussiánu pro daný druh
částice. Parametry C0, C1 a C2 určují pozadí. V ideálním případě proloží f(β)
časová spektra tak, aby každý gaussián přesně popisoval příslušnou částici (jak je
naznačeno na obr. 7.4).

Obrázek 7.4: Fitování časových spekter. Každá částice je představována Gaussiánem,
pozadí lze popsat parabolou.

Pro makro je nutné nejprve vytvořit soubor se vstupními údaji. Tyto údaje
obsahují počet částic, jejichž výskyt se v diagramech hybnost vs. beta očekává
(resp. které se zde objeví v dostatečném počtu dovolující rozumné fitování), jejich
předpokládaná poloha, jména datových souborů (vstupní histogramový soubor,
výstupní tabulka, logfile apod.) a formát výstupní tabulky. Pro každý hybnostní
bin, úhel a sektor je třeba jeden soubor.
Zadat alespoň přibližně oblast, ve které se částice v histogramu hybnost vs. beta

nalézají, je důležité pro nastavení limitů fitování. Bez dobře určených limitů obvykle
nevytvoří ROOT kvalitní fit. V takovém případě je nutné opravit limity ručně
za běhu makra, což ovšem nesmírně zdržuje. Oblasti výskytu částic se obvykle
ohraničují pomocí ROOTovských funkcí pro optický cut (viz obr. 7.5). Oblasti
mají i další význam - podle jejich průsečíků s aktuálně zpracovávaným hybnostním
binem se určuje, kolik částic v časovém spektru má smysl fitovat, a jak tedy bude
vypadat funkce f(β). Pro bin, který je na obr. 7.5 značen červeně (800 MeV),
v ní budou figurovat kromě pozadí ještě tři Gaussiány (π+, p a d), zatímco pro
bin značený zeleně (1500 MeV) jen jeden (p). Pro oblasti pod −800 MeV a nad
1650 MeV se nebude fitovat nic - makro fity přeskočí a parametry se zde musí
později extrapolovat na základě údajů z binů s nižšími hybnostmi (viz edit.C).
Fitování probíhá přes jednotlivé hybnostní biny daného histogramu hybnost

vs. beta. V každém kroku makro nejprve vytvoří časové spektrum (projekcí právě
zpracovávaného hybnostního binu na β), z oblastí výskytu částic sestaví funkci
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Obrázek 7.5: Nastavení oblastí výskytu částic pro makro fit.C. Červeně a zeleně jsou
naznačeny projekce na beta v hybnostech 800 MeV a 1500 MeV.

f(β), a spočítá fitovací limity, provede fit a výsledky zobrazí. Poté čeká na odezvu
uživatele (viz screenshot na obr. 7.6). Ten může buď fit zkontrolovat a schválit,
nebo změnit fitovací limity či další proměnné, jež makro využívá, a nechat fit
zopakovat. Tento cyklus běží tak dlouho, dokud nejsou všechna relevantní časová
spektra nafitována, nebo označena jako pro fitování nevhodná.

7.2.2 Převod parametrů do ROOTovského formátu - makro fill.C

Výhoda textové tabulky coby výstupního formátu makra fit.C je zřejmá - tabulky
lze opravovat ručně v libovolném textovém editoru a lze je snadno slučovat či
doplňovat pomocí metody copy and paste. Například nafitoval-li uživatel pouze
část spektra a pak byla činnost makra násilně přerušena, konec tabulky chybí.
Není ale nic snažšího než přikázat, aby fitovací proces napodruhé začal tam, kde
byl první přerušen, a ze dvou výstupních tabulek pak vyrobit jednu.
Pro zobrazování parametrů jako celku a jejich hromadné úpravy se ale tabulky

nehodí - je jich příliš mnoho a cílené strojové I/O operace v nich jsou obtížné.
Z těchto důvodů je vhodné po ukončení práce na fitování parametry utřídit do RO-
OTovských histogramů. Tento úkon provádí makro fill.C. Kromě toho také počítá
relativní intenzity pro jednotlivé částice jako φ(H) =

√
2πσHAH (relativní intenzita

úměrná ploše Gaussiánu a tedy počtu částic) a rovněž je zapisuje do histogramů.
I makro fill.C potřebuje vstupní textový soubor. V něm jsou uvedena jména

histogramů, ve kterých budou parametry umístěny, částice, pro které mají být tyto
histogramy vytvořeny 2, seznam tabulek s hodnotami fitů a systém, podle kterého
bude jejich obsah zapsán do histogramů. Na tomto místě není třeba uvádět více,
makro je i s návodem (v angličtině) a příkladem vstupního souboru v příloze.

2Nemusí se nutně shodovat s částicemi uvedenými ve vstupním souboru pro fit.C. Částice navíc budou
ignorovány, histogramy částic, pro které nebyly nalezeny tabulky, zůstanou prázdné.
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Obrázek 7.6: Makro fit.C čeká, zda uživatel fit schválí, či zda nařídí opakování fitu s
jiným nastavením a limity.

Obrázek 7.7: Makro edit.C zobrazuje PDF/relint parametry jako funkce hybnosti pro
daný úhel a sektor. V pořadí zleva doprava : střední hodnota, amplituda, sigma a plocha
Gaussiánů. Z obrázku je jasně vidět, že proces fitování byl ukončen kolem hybnosti 1350
MeV (nízká statistika). Parametry bylo nutné do vyšších hybností doplnit.
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7.2.3 Úprava a export parametrů pro systém HYDRA - makro edit.C

Parametry PDF/relint, které byly získány z fitování časových spekter, zpravidla
nelze pro analýzu použít ihned. Minimálně je třeba provést jejich extrapolaci do vy-
sokých hybností, kde bývá málo částic na rozumné provedení fitů, ale ukazuje se
jako vhodné vykonat i další operace. Například uhladit křivky (všechny parametry
PDF/relint by měly spojitě záviset na hybnosti), ze simulací doplnit do histo-
gramů parametry částic, pro něž nebylo fitování kvůli nízké statistice možné vůbec
(např. kaony), a v neposlední řadě zkontrolovat, zda parametry i po úpravách a
extrapolacích opravdu souhlasí s experimentálními daty.

Obrázek 7.8: Extrapolace středních hodnot Gaussiánů pro protony. Vlevo je srovnání
nafitovaných hodnot s teoretickou hodnotou, vpravo proložení dat příslušnou funkcí.
Touto funkcí byla data doplněna v nízkých a vysokých hybnostech.

Obrázek 7.9: Amplitudy částicových Gaussiánů byly směrem k vyšším hybnostem extra-
polovány exponenciální funkcí.
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Pro tyto a další úkony slouží makro edit.C. Umožňuje zobrazit parametry jako
funkce hybnosti pro zvolený úhel, sektor a systém (TOF/TOFino) a to jak pro čás-
tice, tak i pro pozadí. Uživatel má k dispozici škálu funkcí k extrapolaci (viz.
obr. 7.7 až 7.9), vyhlazování a doplňování parametrů, hromadné úpravy (jako po-
suny či násobení zadanou funkcí) a vkládání dat z externích souborů. Samozřej-
mostí je funkce undo a rozsáhlá nápověda. Porovnat parametry s experimentálními
(či simulačními) daty lze také snadno - makro na požádání vykreslí hustoty prav-
děpodobnosti násobené relativní intenzitou přímo do příslušného časového spektra,
a to buď pro jeden hybnostní bin (a všechny částice naráz), nebo více hybnostních
binů (jdoucích po sobě) a jednu zvolenou částici. Po finální úpravě pak edit.C vyex-
portuje parametry do tříd knihovny HYDRA a připraví je tak k vlastní identifikaci
částic.

7.3 Kontrola získaných parametrů

Během procesu fitování a úpravy parametrů se lze dopustit množství chyb a ne-
přesností. Z toho důvodu je třeba parametry před exportem zkontrolovat. Kontrola
spočívá ve vykreslení Gaussiánů (a paraboly pozadí) podle utvořených parametrů
do příslušného časového spektra a optického srovnání. Tato kontola se obvykle
provádí již během úpravy parametrů a makro edit.C je k tomuto účelu vybaveno
patřičnou sadou funkcí. Jako příklad jsou zde uvedeny parametry TOFu odpoví-
dající úhlům 40− 45 ◦.

Obrázek 7.10: Původní diagramy hybnost vs. beta pro experiment (nahoře) a simulace
(dole), sektory 0 (vlevo) a 3 (vpravo), systém TOF. Všechny čtyři histogramy zobrazují
částice z úhlového intervalu 50− 55 ◦.

49



Z obr. 7.11 je vidět, že zejména pro protony se hodnoty parametrů v experi-
mentu dosti liší od teoretické hodnoty β(p) i od parametrů v simulacích. Zároveň
jsou hodnoty rozdílné i v horním a dolním sektoru. To je pravděpodobně dáno
stavem ”alingmentu” při experimentu v roce 2002, nicméně tím spíše je třeba
parametry prověřit, aby bylo možno vyloučit chybu při fitování nebo úpravě pa-
rametrů. Na obr. 7.10 jsou porovnány 2D histogramy hybnost vs. beta pro oba
sektory, simulace i experiment. Posun v oblasti protonů sektoru 0 vůči sektoru 3
i vůči simulacím je dobře patrný. Pro jistotu ještě porovnání parametrů s časovými
spektry - viz obr. 7.12.

Obrázek 7.11: Srovnání střední hodnoty Gaussiánů pro p, π+ a π− v závislosti na hyb-
nosti. Vlevo horní sektor, vpravo spodní sektor HADESu.
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Obrázek 7.12: Srovnání PDF/relint funkcí protonů s časovými spektry. Jednotlivé grafy
zobrazují časová spektra hybnostních binů počínaje 675 MeV pro experiment (žlutě),
resp. pro simulaci (zeleně). Každý z grafů je o 50 MeV dále než předchozí. Parametry
odpovídají, posun experimentu vůči simulaci je dobře patrný.
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7.4 Opravy na výkonnost algoritmu - efektivita a čistota

Údaje o počtu identifikovaných hadronů získané pomocí metody time-of-flight je
nutné opravit vzhledem k výkonnosti použitého algoritmu. Tato výkonnost se
udává v poměru částic, které jsou identifikovány správně a které jsou zaměněny za
jiné. Označíme-li

• Nid . . . . . . . počet částic, které jsou identifikovány jako daný druh (π, p . . .)

• Ncorr . . . . . počet částic které jsou rozpoznány správně jako daný druh

• Nreal . . . . . počet částic, které opravdu náleží k danému druhu 3

pak definujeme veličiny:

• Efektivita . . . pravděpodobnost, že částice daného druhu je správně identi-
fikována

Eff =
Ncorr

Nreal

• Čistota . . . pravděpodobnost, že částice, která byla identifikována jako druhH,
je doopravdy druh H

Pur =
Ncorr

Nid

Tato čísla je nutné určit zvlášť pro každý úhel, hybnost a druh částice. Vztah
mezi naměřeným počtem částic a opravdovým počtem částic je pak

N true =
Pur

Eff × Acc
×N exp

kde Acc je oprava na akceptanci detektoru, které je věnována následující kapi-
tola. Efektivita, čistota i akceptance se určují ze simulaci, kde máme údaje nejen
o počtu identifikovaných částic Nid, ale i o počtu správně identifikovaných částic
Ncorr a o celkovém počtu částic daného druhu Nreal.
Na obr. 7.13 jsou zobrazeny ukázky čistot a efektivit pro protony a piony

v obou systémech, oblast polárního úhlu v TOFu 58◦ − 60◦ , v TOFinu 34◦ − 38◦ .
Na obr. 7.14 jsou pak načrtnuty kompletní sady efektivit a čistot pro protony
v TOFu i TOFinu. V oblastech hybnosti nad cca 1000 MeV v TOFu je zdánlivě
nízká efektivita. Ta je ovšem zapříčiněna nikoliv nedokonalým algoritmem identifi-
kace, nýbrž nízkým počtem částic o této hybnosti, který detektorem proletí (velký
polární úhel).

3Všechna tato čísla jsou informace ze simulací (GEANT).

52



Obrázek 7.13: Efektivita a čistota PID protonů a pionů ve vybraných úhlech.

Obrázek 7.14: Efektivita a čistota PID protonů ve všech úhlech. 2D histogramy jsou
orientovány v různých směrech, aby co nejlépe zobrazily klesající efektivity a čistoty.
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7.5 Oprava na akceptanci detektoru

Výpočet koeficientu, který opraví počet zaznamenaných částic vzhledem k ak-
ceptanci detektoru, spočívá ve sledování simulovaných drah a zjišťování, zda dráha
prošla detekčními systémy HADESu či nikoliv. Počítá se i s detekční účinností
subdetektorů a účinností rekonstrukce dráhy částice. .
Označíme-li

• Nhit . . . . . počet částic daného druhu, které proletěly detektorem

• Nall . . . . . celkový počet částic daného druhu emitovaných z terčíku

lze akceptanci vyjádřit jako

Acc =
Nhit

Nall

Na obrázku 7.15 jsou zobrazeny ukázky akceptancí pro protony a piony v obou
systémech, úhlový bin v TOFu je stejně jako v případě efektivit a čistot 58− 60 ◦,
v TOFinu 34 − 38 ◦. Na obr. 7.14 jsou pak kompletní akceptance pro protony
v TOFu i TOFinu.

Obrázek 7.15: Akceptance pro protony a piony ve vybraných úhlech.

Obrázek 7.16: Akceptance pro protony ve všech úhlech.
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8. Produkce hadronů z experimentu
C + C, 2 AGeV

8.1 Výtěžky částic

Za pomoci výše uvedené metody byl získán výtěžek protonů, pionů a deuteronů
z experimentu C + C 2 AGeV, listopad 2002. Výsledky jsou uspořádány na obr. 8.1,
8.2 a 8.3.

Obrázek 8.1: Grafické znázornění identifikace částic z experimentu C + C. Do histogramů
je vyneseno 850 tisíc částic (simulace i experiment), větší množství by působilo chaoticky.
Jednotlivé druhy částic jsou odlišeny barevně (viz tabulka barev vlevo dole).

Obrázek 8.1 obsahuje grafické znázornění identifikace částic. Jedná se o obdobné
histogramy jako na obr. 7.10, zobrazují ale částice ze všech polárních úhlů a ba-
revně odlišují jednotlivé druhy částic. Simulace se od experimentu zřetelně odlišují
absencí deuteronů - UrQMD, které bylo použito jako generátor částic, nemá zabu-
dován mechanizmus vzniku d při srážkách těžkých iontů. Zcela podle očekávání je
v simulaci také méně částic pozadí a lepší rozlišení.
Obrázek 8.2 zobrazuje hybnostní rozdělení protonů, deuteronů a pionů přepočí-

tané na jednu srážku, obr. 8.3 pak úhlové rozdělení. Integrální výtěžky jsou shrnuty
v tab. 8.1. Systematické chyby naznačené v tabulce jsou v současné fázi analýzy
pouze odhadnuty, a to na 10 % (statistické jsou zanedbatelné). Možné zdroje syste-
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Obrázek 8.2: Rozdělení hybností, deuteronů a pionů z experimentu C + C, 2 AGeV,
listopad 2002, přepočítaná na jednu srážku.

Obrázek 8.3: Úhlová rozdělení protonů, deuteronů a pionů z experimentu C + C, 2 AGeV,
listopad 2002, přepočítaná na jednu srážku.
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matických chyb spočívají v nepřesném určení efektivity, čistoty a akceptance kvůli
nedokonalému popisu HADESu v simulaci a v nepřesném určení centrality reakce
(stejný důvod). Kolonky označené jako HADES obsahují výtěžky v akceptanci
HADESu, zatímco ve sloupcích označených jako 4π jsou tyto výtěžky extrapolo-
vány do celého prostoru a zároveň opraveny vzhledem k počtu událostí, propuš-
těných triggrem první úrovně. Trigger LVL1 vybírá ze všech srážek takové, při
kterých byly zaznamenány alespoň 4 částice v systému TOF + TOFino - to ovšem
předpokládá vysoký stupeň centrality. V centrálních srážkách je samozřejmě vyšší
i výtěžek hadronů, protože se ale míra centrality v různých experimentech liší,
je účelné výsledky udávat pro směs událostí s náhodným rozdělením parametru
srážky (minimum bias). Nižši výtěžky experimentu oproti simulaci jsou pravděpo-
dobně způsobeny menší skutečnou akceptancí než v simulacích, zejména v oblasti
nízkých polárních úhlu (viz obr. 8.3). Pro srovnání : výtěžek ”4π minimum bias ”
kladných pionů při reakci C + C, 2 AGeV experimentu KAOS byl 0.77± 0.07 [15].

částice HADES exp. 4π exp. HADES sim. 4π sim

π+ 0.687± 0.069 0.619± 0.062 0.910± 0.091 0.82± 0.082

π− 0.717± 0.072 0.641± 0.064 0.917± 0.091 0.82± 0.082

p 2.197± 0.220 2.608± 0.261

d 0.223± 0.022

součet 3.824± 0.382 4.435± 0.444

Tabulka 8.1: Výtěžky hadronů z reakcí C + C, 2 AGeV na jednu srážku.

8.2 Rozdělení příčných hmotností

V relativistických srážkách těžkých iontů o energii 1 − 2 AGeV mohou být jádra
stlačena až na trojnásobek běžné hustoty. Termální model předpokládá, že jaderná
hmota při takovéto kolizi zformuje ideální plyn, který pak expanduje až do opě-
tovného vymrznutí. Je-li proces vymrznutí dostatečně rychlý, lze předpokládat, že
naměřená spektra jednotlivých identifikovaných částic budou sledovat rozdělení te-
pelného zdroje. Informace o teplotě je možné získat ze spektra příčných hmotností
mT = (p2T + m20)

1/2, kde pT je příčná hybnost (tj. hybnost ve směru kolmém na
svazek) částice o klidové hmotnosti m0, které může být zhruba popsáno Maxwell-
Boltzmannovým rozdělením

dN

dmT

≈ m2T exp (−mT/T )

Teplota při vymrznutí odpovídá převrácené hodnotě koeficientu v exponentu.
Na obrázku 8.4 je ukázka rozdělení příčných hmotností p, d a π± z experimentu
a simulací C + C, 2002 v závislosti na mT − m0. Hodnoty T se pohybují kolem
90 MeV. V experimentu byl fit proveden pomocí funkce
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1
m2T

dN

dmT

= C1 exp (−mT/T1) + C2 exp (−mT/T2)

která prokládá data o něco lépe. Druhý komponent (T2), jež byl interpretován
jako známka dominantní role ∆ rezonancí v procesu produkce pionů, má oproti
původní teplotě (T1) přibližně poloviční hodnotu. Ukázky provedení fitů jsou na
obr. 8.5, nicméně přesné určení teplot při vymrznutí není předmětem této diplo-
mové práce a uvedené hodnoty jsou pouze ilustrační. Identifikace částic je ale ne-
oddělitelným předstupněm podobné analýzy, a studium a interpretace fyzikálních
údajů o hybnostních a hmotnostních spektrech bude samozřejmě v blízké budouc-
nosti pokračovat.

Obrázek 8.4: Rozdělení příčných hmotností v midrapiditě 0.8 < y < 1.0 pro protony, deu-
terony a piony, experimentální a simulační data. Pro přehlednost bylo rozdělení hmotností
π+ vynásobeno deseti, π− stem a p tisícem.

Obrázek 8.5: Fit experimentálních příčných hmotností pionů v midrapiditě dvěma expo-
nenciálami (nahoře) a simulačních spekter jednou exponenciálou (dole).
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Závěr

Cílem této diplomové práce bylo provést identifikaci částic z experimentu C + C,
2 AGeV, který proběhl na spektrometru HADES v listopadu 2002, metodou time-
of-flight. Nutnou podmínkou pro PID byla kalibrace detektoru TOF, jež byla vy-
konána přímo během experimentu a krátce po něm.
První část PID spočívala v získání parametrů pravděpodobnostních funkcí a

relativních intenzit detektorů TOF a TOFino. K tomuto účelu bylo vytvořeno
několik rozsáhlých maker v jazyce C pro výpočetní systém ROOT. Tento software
bude i nadále používán pro data z pozdějších experimentů.
V druhém kroku identifikace byla určena efektivita a čistota algoritmu. Po-

třebné údaje o akceptanci byly převzaty. Procesem identifikace prošlo 30 milionů
částic z experimentu (tj. cca 30 % všech dostupných) a 20 miliónů ze simulace.
Nakonec byla určena hybnostní a úhlová rozdělení pro jednotlivé částice, spo-

čítány výtěžky a naznačeno další směřování analýzy dat.
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Obsah elektronické přílohy

Přiložené CD je rozčleněno do adresářů, které obsahují:

• \histogramy hybnostvsbeta\
Dvoudimenzionální histogramy hybnost vs. beta, ze kterých byly pomocí po-
psaných maker získány PDF/relint parametry detektorů TOF a TOFino.

• \histogramy spektra\
Sady histogramů použitých pro kreslení obrázků s výtěžky prezentovanými
v této diplomové práci.

• \histogramy effpuracc\
Histogramy s efektivitou, čistotou a akceptancí.

• \ttrees\
Ukázka informací o zaznamenaných částicích (ROOTovské struktury TTree).
Podobné soubory tvořily vstup pro makra vykreslující spektra uvedená v této
diplomové práci.

• \makra PDF relint\
Makra fit.C, fill.C a edit.C spolu s kázkovými vstupními a výstupními soubory
a návodem.

• \makra kalibrace\
Makra použitá pro kalibraci detektorů START a TOF.

• \makra vykreslovani\
Makra určená pro tvorbu histogramů se spektry.

• \makra eff pur\
Makra pro výpočet efektivity a čistoty.

• \publikace poster\
Poster publikovaný na mezinárodní konferenci NPDC18, Phase Transitions
in Strongly Interacting Matter, jež se konala v Praze 23. - 29. srpna 2004.
Plakát shrnuje práci, která byla na hadronové PID do té doby vykonána.

• \publikace text \
Text této diplomové práce.
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Poděkování

Na závěr je mou milou povinností poděkovat členům kolaborace HADES za pod-
poru, pomoc a poskytnutí plodů vlastní práce. Jmenovitě musím zmínit následující
fyziky:

• Kalliopi Kanaki 1 - produkce souborů DST, testování maker

• Jehad Mousa 2 - simulace (GEANT 3) a parametry, testování maker

• Tassilo Christ 3 - kód HYDRA a metody PID

• Marcin Jaskula 4 - kód HYDRA a metody PID

• Pavel Tlustý 5 - Práce s daty, akceptance detektoru

1Institut für Kern und Hadronenphysik, Forsungszentrum Rossendorf, Germany
2University of Cyprus, Department of Physics, Nicosia, Cyprus
3Physik department E12, Technische Universität München, Germany
4Smoluchowski Institute of Physics, Jagellonian University of Cracow, Poland
5Czech Academy of Sciences, Nuclear Physics Institute, Řež

61



Literatura

[1] U. Heinz: Concepts of Heavy-Ion Physics
Přednášky; The Ohio State University, Department of Physics

[2] C. Y. Wong: Introduction to High-Energy Heavy-Ion Collisions

[3] W. N. Cottingham, D. A. Greenwood: An Introduction to the Standard Model
of Particle Physics; Cambridge University Press (1998); ISBN 0-521-58191-5

[4] D. Griffiths: Introduction to Elementary Particles
John Willey & Sons, Inc.; (1987); ISBN 0-471-60386-4

[5] A. Toia: Performance of the HADES Spectrometer for Dilepton Identification
Disertační práce (2004), Univeristät Giessen

[6] L. Fabietti: Study of the e+e− Pair Acceptance in the Dilepton Spectrometer
HADES; Disertační práce (2003), Technischen Universität München

[7] M. Sánchez García: Momentum Reconstruction and Pion Production Analysis
in the HADES Spectrometer at GSI
Disertační práce (2003), Universidade de Santiago de Compostela

[8] P. Salabura et al: Probing of in - medium hadron structure with HADES
Nuclear Physics A 749 (2005) 150c - 159c

[9] S. Yurevich et al: Latest results on e+e−pair prodiction in CERES
Nuclear Physics A 749 (2005) 160c - 165c

[10] P. Tlustý et al: Hadron Production in C + C Collisions at 2 AGeV Measured
by the HADES Spectrometer; XLII International Winter Meeting on Nuclear Phy-
sics; Bormio, Italy 2004

[11] HADES Proposal
GSI, 2001 a 2004

[12] A. Balanda et al.: The HADES Pre-Shower Detector
Publikováno nakladatelstvím Elsevier Science (2003)

[13] C. Agodi, A. Bassi et al.: The HADES Time Of Flight wall;
Nucl. Inst. Meth. A492 (2002) 14

[14] A. Kugler: High Acceptance Di-Electron Spectrometer - Tool for Study of Hadron
Properties in the Nuclear Medium; Czech J. Phys. vol. 50/S2 (2000) 72-85

[15] F. Laue et al., Eur. Phys. J. A 9 (2000) 397

[16] J. Friese: Studying In-Medium Hadron Properties with Hades
Prog. Part. Nucl. Phys. 42 (1999) 235 - 245

[17] C. Garabatos : The HADES Dilepton Spectrometer;
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 61 (1998) 607 - 612

62



[18] C. Garabatos, W. Karig et al.: Optimisation of Low-Mass Drift Chambers
for HADES; Nucl. Inst. Meth. A 412 (1998) 38 - 46

[19] http://www-hades.gsi.de/
Oficiální stránka experimentu HADES

[20] http://hades.ph.tum.de/rich/
Stránka detektoru RICH

[21] http://www.if.uj.edu.pl/ZFJ/psj/hades-doc/
Stránka detektoru SHOWER

[22] http://root.cern.ch/
Stránka výpočetního systému ROOT

[23] R. Barlow et al.: Recommended Statistical Procedures for BABAR;
http://www.slac.stanford.edu/BFROOT/www/Startistics/Report/report.pdf

63


