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Fyzika srážek & MC Simulace



● Kreace vzácných nestabilních částic z 
energie (pp, ee)

● Studium struktury srážejících se částic 
(ep, eA)

● Tvorba unikátního prostředí
kvark-gluonové plazma v těžkých 
iontech (AA)

Proč srážet částice?

E = m c2



● Ty co mají dostatečnou dobu života

Jaké částice srážet?

Kaony
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elektrony
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Co lze srážet na colliderech?
Elektron + pozitron
● Nejčistší druh srážek, malé 

pozadí v detektoru
● Typicky malý počet eventů 

a menší energie srážek
-> možno naladit na 
rezonanci

● Z, W (H) na LEP
● BB na Belle II

Elektron + proton
● Nejvhodnější pro 

studium struktury proton
● Velký “elektronový 

mikroskop”
● HERA

Proton + (anti-) proton
● Největší energie srážek
● Nejvyšší četnosti
● Velké množství částic v 

detektoru
-> velké pozadí

● LHC



Elektron

Elektron je bodová částice
● Jaký rozměr má bodová 

částice?
● Jak testovat, že je elektron 

elementární?

Klasický a Thomsonův poloměr elektronu

Comptonova vlnová délka elektronu
2.43 x 10-12 m

foton

LEP přístup

elektron

e e

Žádná vnitřní struktura do 10-18 mƛ ~ 1/Q

foton



Proton

Proton je složitý objekt
● Z čeho s proton skládá?

HERA přístup

Rozměr jádra vodíku (protonu)
1.76 x 10-15 m

foton proton 

e e

ƛ ~ 1/Q

foton



Proton

Proton je složitý objekt
● Z čeho s proton skládá?
● Jsou kvarky elementární?

HERA přístup

Rozměr jádra vodíku (protonu)
1.76 x 10-15 m

foton proton 

e e

ƛ ~ 1/Q

foton

Žádná vnitřní struktura do 10-21 m



Naivní proton

Proton je složitý objekt
● 3 kvarky vázané gluony
● Konstituční hmotnosti

mu = 336 MeV
md = 340 MeV
celkem =  1012 MeV

● proton: 938 MeV



QCD proton

Proton je složitý objekt
● 3 kvarky vázané gluony
● Dynamické hmotnosti

mu = 2 MeV
md = 4 MeV
celkem =  8 MeV

● proton: 938 MeV

Umělecký pohled!

Zbytek?
→ gluony
→ q-q páry (“mořské kvarky”)

Počet pozorovaných kvarků 
a gluonů závisí na 
rozlišovací škále



QCD proton

Umělecký pohled!

3 valenční kvarky

Proton je složitý objekt
● 3 kvarky vázané gluony
● Dynamické hmotnosti

mu = 2 MeV
md = 4 MeV
celkem =  8 MeV

● proton: 938 MeV

Zbytek?
→ gluony
→ q-q páry (“mořské kvarky”)

Počet pozorovaných kvarků 
a gluonů závisí na 
rozlišovací škále



Partonové distribuční funkce

Partonový model protonu
● Srážky se účastní pouze 

jeden parton z každého 
protonu, ostatní se dívají



Faktorizační teorém
Umožňuje předpovídat účinný průřez
● Srážky se účastní pouze jeden parton z 

každého protonu, ostatní se dívají

HERA LHC
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Důležité proměnné v pp srážkách

● Směr letu částic měříme pomocí
   a  
→ malý čtvereček na mapě je
     i čtvereček na kouli

● Místo hybnosti částic většinou 
používáme příčnou hybnost

mapy.cz

Lorentzova transformace

p p



Monte Carlo simulace : Dva paralelní světy



Data

Prolínání světů

MC



Initial- and final- state radiace
Proč vidíme spoustu částic v 
detektoru?
● Propagátor nabývá 

extrémních hodnot, když
→Emitovaná částice 
    kolineární s původní částicí
    (collinear singularity)
→Emitovaná částice má
   “nulovou” energii
    (soft singularity)

● Částice se produkují ve 
sprškách soft

collinear



Initial- and final- state radiation z MC
Jety jsou blíže k měření než q/g
● Jety jsou poslíčkové 

vyprodukovaných kvarků a gluonů

Jet nezmění kolineární/soft 
emise gluonu
(infrared safety)



Hadronizace
Produkce hadronů z kvarků a gluonů
● QCD siločáry tvoří 

trubičky - strunu
● Při velkých nataženích 

struna může prasknout

Příroda nám nedovolí pozorovat volné kvarky
→ princip barevné cenzury (confinement)



Hadronizace
Produkce hadronů z kvarků a gluonů
● V místě prasknutí struny se produkuje kvark-antikvarkový pár s pravděpodobností



Zbytky z protonů
Spojení barev
● Proton je barevně neutrální 

a proto jsou přihlížející 
kvarky propojeny barevnou 
strunou s interagujícím 
kvarkem

● Roztrháním barevných 
strun vznikají hadrony



Trhání struny - příklad
Barva nesmí projít
● Vektorové mezony mají 

vyšší hmotnost ale 3 
spinové stavy



Různé úrovně jetů

Jety z tvrdého 
procesu
(typicky ~3 q/g)

Jety na partonové 
úrovni
(typicky ~50 q/g)

Jety na hadronové 
úrovni
(typicky ~400 částic)

Jety na detektorové 
úrovni
(mnoho tracků a 
clusterů)

ISR & FSR Hadronizace Simulace detektoru
(GEANT4)

Směr k experimentu

Směr k fundamentálním 
zákonům



Eventy mohou mít váhy
Váha=10 (v MC i Datach)
● Pouze jeden z deseti eventů je uložen
● Používá se pro oblasti s příliš velkou 

statistikou

CMS Collaboration, JHEP 1703 (2017) 156
[arXiv:1609.05331]

Váha=-1 (pouze v MC)
● Záporné váhy eventů se vyskytují u 

next-to-leading order MC
● Jsou kompenzovány s kladnými eventy a 

infrared-safe proměnné jsou kladné
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Může být záporné



Generování eventů : Divide & Conquer approach
1. Tvrdý proces (2→2)
2. Initial-state radiace

Final-state radiatiace
Multi-parton interakce

3. Protonové zbytky
4. Hadronizace
5. Rozpady nestabilních částic

Prince Svatopluk (871-894)



John Collier (1891)























Srážky těžkých iontů
● Stejné urychlovače mohou urychlovat i těžká jádra

○ LHC (CERN), RHIC (BNL USA), NICA (Dubna, Rusko), 
FAIR (Německo)

○ Energie snížena faktorem Z/A proti pp srážkám.
○ Jádra jsou během urychlování postupně oholena o 

elektrony.
● Co se děje ve srážce závisí na “centralitě” srážky.
● EM pole → interakce i v případě kdy se jádra nepřekrývají.

→ foton-fotonové srážky!  
   



Srážky těžkých iontů

Nejde o superpozici proton-protonových srážek!



Simulace

● Simulace fyziky
-> Které částice vyletí z místa srážky, 
v jakém směru, jakou rychlostí

● Simulace detektoru
-> Interakce částic s hmotou 
detektoru, digitalizace, rekostrukce



Simulace fyziky

● Vzorečky jsou tak komplikované, že 
nestačí papír ani standardní postupy 
(Mathematica)

● Monte Carlo integrace získává na 
výhodě s velkém počtem dimenzí

● Některé děje (QCD na nižších 
energiích) nedokážeme spočítat 
přesně, používáme aproximace


