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MFF UK se v rámci projektu RD50 podílí na  testování detektorů 
pomocí protonového a deuteronového svazku Van de Graaffova 
urychlovače, radioaktivních zářičů a laseru.

 Cíle projektu RD50: 
lnalezení optimální materiály a technologie, 
které zajistí nejlepší radiační odolnost
lvývoj cenově dostupných radiačně odolných 
technologií pro dráhové detektory ve vzdále-
nosti 20 - 60 cm od místa interakce

V experimentech ve fyzice vysokých energií jsou detektory vystavovány stále 
energetičtějšímu a intenzivnějšímu záření, proto je důležité zaměřit se na vývoj 
technologií detektorů, které budou těmto nepříznivým podmínkám odolávat. Tímto 
výzkumem se zabývá projekt RD50.

Vývoj radiačně odolných detektorů

Experimentální hala Van de Graaffova urychlovače

Metoda zjištění velikosti 
citlivého objemu detektoru 

pomocí nízko-
energetických protonů

Scintilační detektor

Optické vlákno

Fotonásobič Diskriminátor

TRIN
Vstup

C
L

O
A

C

V
M

E
C

ra
te

Strana L0 SCT detektoru  (vrchní strana)

Strana L1 SCT detektoru  (spodní strana)

Olověná stěrbina

Zdroj b-záření
se spojitým spektrem

90 90
Sr -> Y

E   <  2.3 MeVβ

SCT disk 8 osazený moduly 
testovanými v Praze

Testy modulů probíhají v čisté 
místnosti (třídy 10 000)

Pracovníci MFF UK se zabývají 
zejména

lvývojem detekčních modulů a jejich 
testováním 

lkalibrací a ověřováním kvality sériově 
vyráběných modulů

lstudiem odezvy detektorů na záření 
(pomocí měření a simulace programy 
GEANT4 a ATHENA)

Polovodičový dráhový detektor (SCT) je součástí tzv. vnitřního detektoru 
ATLASu. Jeho hlavním úkolem je změřit alespoň čtyři velmi přesné body na dráze 
každé nabité částice. Tyto údaje poslouží k určení hybnosti dané částice, a polohy 
bodu srážky. Celý detektor se skládá z 5000 křemíkových stripových detekčních 
modulů rozdělených na proužky s krokem 80 µm a délce 12 cm. Signál z každého 
za 6 miliónů proužků je zpracováván nezávisle každých 25 ns.

Polovodičový dráhový detektor

Přesun náboje po povrchu
k nejbližšímu stripu

Strip

B

Přesun náboje
k povrchu

Zpracování
signálu

Gaussovské rozdělení
náboje na povrchu

(vliv difúze)

δ-elektron

Dráha částice
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výzkumem se zabývá projekt RD50.
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Polovodičový dráhový detektor (SCT) je součástí tzv. vnitřního detektoru 
ATLASu. Jeho hlavním úkolem je změřit alespoň čtyři velmi přesné body na dráze 
každé nabité částice. Tyto údaje poslouží k určení hybnosti dané částice, a polohy 
bodu srážky. Celý detektor se skládá z 5000 křemíkových stripových detekčních 
modulů rozdělených na proužky s krokem 80 µm a délce 12 cm. Signál z každého 
za 6 miliónů proužků je zpracováván nezávisle každých 25 ns.

Polovodičový dráhový detektor
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k nejbližšímu stripu

Strip

B
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k povrchu
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signálu
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(vliv difúze)

δ-elektron
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Optické vlákno
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Zaostřovací optika

Ohnisko

Odraz světla od přední strany (55%)

Odraz světla od zadní
pokovené strany (100%)

Ztráty světla v křemíku (40%) Křemíková destička s pokovenou zadní stranou
a kovovými proužky (stripy) na přední straně

Elektrony vytvořené světlem

Gaussovský profil 
laserového svazku (σ = 3.3µm)

Elektrony se v křemíku 
pohybují nejprve k povrchu 
a potom k nejbližšími stripu

Interakce laserového svazku 
s křemíkovým detektorem

Mechanizmus sběru náboje 
při průletu částice

Program hlídající parametry 
prostředí při testech modulů

GEANT4 simulace průchodu 
pionů SCT modulem 

Testování modulů pomocí β-záření 

Hadronový scintilační destičkový kalorimetr představuje část detektoru ATLAS, 
která měří energii a směr spršek produkovaných při hadronizaci kvarků a 
gluonů. Dále měří "chybějící energii", kterou odnáší nedetekované málo 
interagující částice (např. neutrina). Kalorimetr registruje také miony, z nichž 
některé jsou v kalorimetru absorbovány a nedoletí do mionových komor. Díky 
velmi rychlé odezvě scintilačních detektorů je TILECAL součástí triggero-
vacího systému první úrovně. Pracovníci MFF UK se podílejí na výstavbě, 
testovaní a instalaci kalorimetru a na vedení celého projektu v CERN.

Hadronový kalorimetr pro detektor ATLAS
TILECAL

TILECAL je heterogenní kalorimetr, ve kterém 
se střídají scintilační destičky z plastické 
hmoty a železný absorbátor. Celý kalorimetr je 
tvořen tzv. barelovou částí (dlouhou 5,6 m) a 
dvěma prodlouženými barelovými částmi (obě 
jsou dlouhé 2,9 m). Každá z těchto tří částí je 
radiálně rozdělena na 64 nezávislých modulů. 
Vyčítaní scintilátorů zajišťují optická vlákna, 
která zároveň posouvají vlnovou délku světla 
do lépe detekovatelné oblasti. Scintilátory jsou 
umístěny kolmo na osu svazku různě hluboko 
v jednotlivých modulech kalorimetru. Toto 
uspořádání zjednodušilo mechanickou 
konstrukci a umístění vyčítacích vláken. 

Nejdůležitějším parametrem kalorimetru je 
energetické rozlišení (obecně závislé na 
energii), které má pro TILECAL tvar:

Spouštění prvních modulů kalorimetru 
do podzemní experimentální haly

Sestavený kalorimetr TILECAL v podzemní hale experimentu ATLAS

Zakládání optických vláken 
do barelového modulu
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%50)(
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Energetické rozlišení pionů změřené elektromagnetickým a hadronovým 
kalorimetrem v rámci kombinovaného svazkového testu.

Studenti středních škol i další zájemci mají 
možnost se podrobnosti o CERNu a o ATLASu 
dozvědět na mnoha populárních přednáškách. 
Informace se ale snažíme zpřístupnit všem, 
kteří jsou ochotni číst noviny, brouzdat 
internetem nebo alespoň zapnout televizor. 

Přednáška pro veřejnost v rámci DNE CERNu 
- oslav  50 let od založení CERNu

Skupina českých učitelů v CERNu

V roce 2007 bude v evropském středisku fyziky částic CERN u Ženevy spuštěn urychlovač LHC (Large 
Hadron Collider), v němž se budou srážet svazky protonů o energii 7 TeV. Energie urychlovače LHC by měla 
dostačovat k objevu mnoha předpovězených částic a procesů. Jedná se hlavně o Higgsův boson hrající důležitou 
roli v teoretických modelech vysvětlujících hmotnosti částic, supersymetrické částice, těžká neutrina a další. 
Parametry urychlovače LHC i detektoru ATLAS otevírají novou oblast výzkumu, která by měla upřesnit současný 
teoretický popis jevů v mikrosvětě a případně nahlédnout za něj. ATLAS umožní zpřesnit vlastnosti nejtěžšího 
kvarku t, podrobně studovat narušení CP invariance v procesech, kterých se účastní b kvark, hledat signály vnitřní 
struktury "zatím" elementárních částic a hledat nové procesy a částice.

Odchylky od standardní modelu (kvarky bez struktury  vodorovná 
černá čára). Jednotlivé barevné čáry odpovídají různým parametrům 

modelu vnitřní struktury kvarku.

Součet energie z elektromagnetického a hadronového 
kalorimetru ATLASu pro simulovanou srážku dvou olověných 

jader při 5,5 TeV/nukleon s jasně viditelným jetem.

Co na ATLASu studujeme?
0 0 + − l Studujeme detekci rozpadů nejlehčího baryonu s b kvarkem: Λ  g Λ µ µ . Doba b

života hadronů s b kvarkem je velmi krátká, rozpadají se řádově několik stovek 
mikrometrů až několik milimetrů od místa svého vzniku. Vnitřní detektor musí být 
schopen měřit tyto druhotné rozpadové vrcholy. Proto se uvedené procesy simulují a 
zpětně rekonstruují, abychom se připravili na měření a analýzu skutečných dat.

l Vnitřní struktura kvarků by se mohla 
projevit odchylkou od spektra energií 
produkovaných jetů 

 v oblasti nejvyšších 
energií. Odhad měřitelných efektů 
vyžaduje přidat fyzikální procesy za 
rámcem Standardního modelu do 
simulačních programů. Pro odhalení 
jemných efektů ve spektrech energií je 
také potřeba spolehlivě a přesně 
kalibrovat kalorimetr.

l Vedle srážek protonů bude ATLAS 
studovat i srážky jader, v nichž se 
narodí tisíce částic a které je proto velmi 
složité analyzovat. P

 

(skupin pospolu 
letících částic)

racujeme na opti-
malizaci algoritmů pro hledání jetů.

ATLAS je jedním ze čtyř detektorů připravovaných pro práci na urychlovači 
LHC v CERNu u Ženevy. Tento komplikovaný systém budujeme tak, aby 
dokázal dostatečně přesně měřit dráhy a energie částic, které vzniknou při 
srážce protonů.

44 m

22 m

Podstavce držící celé toto monstrum, které váží 7 000 tun

Supravodivé cívky magnetu,
který zakřivuje dráhy mionů

Komory, které registrují miony
(miony totiž dokážou proniknout
z vnitřku detektoru až ven)

Vnitřní detektor, který 
detailně registruje dráhy částic, 
zakřivené magnetickým polem vnitřní supravodivé cívky

Elektromagnetický kalorimetr
pohltí elektrony, pozitrony  
a fotony a změří jejich energii,
těžší částice sice ztratí část
energie, ale projdou

Hadronový kalorimetr zastaví
a změří energii pionů, protonů
a jim podobných částic, miony
projdou

protony

protony

ATLASATLAS

Stínění proti záření

+ -Proces b g s µ µ   ve Standardním modelu  
Feynmanovým diagramem

 znázorněný 


