
Jak „zobaczyć” cząstki Jak „zobaczyć” cząstki „ y ą„ y ą
elementarne?elementarne?

Przykłady detektorów używanych Przykłady detektorów używanych y y y yy y y y
w fizyce wysokich energiiw fizyce wysokich energii



Co chcemy zobaczyć ?Co chcemy zobaczyć ?
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My tych cząstek wcale nie widzimyMy tych cząstek wcale nie widzimy…

To co widzimy, to skutki ich oddziaływania z materią,To co widzimy, to skutki ich oddziaływania z materią,
czyli tak naprawdę mamy do czynienia z odciskami palców”czyli tak naprawdę mamy do czynienia z odciskami palców”czyli tak naprawdę mamy do czynienia z „odciskami palcówczyli tak naprawdę mamy do czynienia z „odciskami palców

O jakich oddziaływaniach jest mowa?O jakich oddziaływaniach jest mowa?
•• jonizacjajonizacja•• jonizacjajonizacja
•• emisja promieniowaniaemisja promieniowania
•• konwersja fotonówkonwersja fotonówkonwersja fotonówkonwersja fotonów
•• oddziaływania silne oddziaływania silne 
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Co możemy wyznaczyć (prawie) Co możemy wyznaczyć (prawie) 
bezpośrednio?bezpośrednio?

Lista nie jest zbyt długa:Lista nie jest zbyt długa:
tor cząstkitor cząstki

potrzebne jest urządzenie do pomiaru punktów na torzepotrzebne jest urządzenie do pomiaru punktów na torzepotrzebne jest urządzenie do pomiaru punktów na torzepotrzebne jest urządzenie do pomiaru punktów na torze
punkt produkcji i punkt rozpadupunkt produkcji i punkt rozpadu

wymagana jest duża precyzja pomiaru toru cząstkiwymagana jest duża precyzja pomiaru toru cząstki
całkowita energia cząstkicałkowita energia cząstki -- kalorymetrykalorymetrycałkowita energia cząstki całkowita energia cząstki -- kalorymetrykalorymetry
straty energii na jonizację (dE/dx)straty energii na jonizację (dE/dx)

w detektorach śladowychw detektorach śladowych
czas przelotu przez detektorczas przelotu przez detektorac

ja
ac

ja

czas przelotu przez detektorczas przelotu przez detektor
potrzebna są dwa liczniki START potrzebna są dwa liczniki START –– STOPSTOP

promieniowanie emitowane przez cząstkępromieniowanie emitowane przez cząstkę
i i i C ki i i C kde

nt
yf
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a
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nt
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promieniowanie Czerenkowapromieniowanie Czerenkowa
promieniowanie przejściapromieniowanie przejścia

IdId
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Wyznaczanie toru cząstki Wyznaczanie toru cząstki –– detektory śladowedetektory śladowe

Zadaniem detektorów śladowych jest pomiar punktów naZadaniem detektorów śladowych jest pomiar punktów na

obraz jest

y j p py j p p
torze cząstki co pozwala na dopasowanie torze cząstki co pozwala na dopasowanie 
do nich równania trajektorii i wyznaczenie pędudo nich równania trajektorii i wyznaczenie pędu

rejestrowany
optycznie (film)Detektory śladowe historycznie:Detektory śladowe historycznie:

•• Emulsja fotograficznaEmulsja fotograficzna
•• Komora mgłowa (komora Wilsona)Komora mgłowa (komora Wilsona)
•• Komora pęcherzykowaKomora pęcherzykowa
•• Komora streamerowaKomora streamerowa
•• Detektory elektroniczneDetektory elektroniczne

komora iskrowakomora iskrowa
komora dryfowakomora dryfowa

ZapisZapis sygnałusygnału
na nośnikuna nośniku

elektronicznymelektronicznym

komora dryfowakomora dryfowa
komora proporcjonalnakomora proporcjonalna
TPC (Komora Projekcji Czasowej)TPC (Komora Projekcji Czasowej)
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elektronicznymelektronicznym



Detektory śladowe
CząstkaCząstka pierwotnapierwotna

Detektory śladowe

Fragmenty jądra tarczyFragmenty jądra tarczy

CząstkiCząstki wyprodukowanewyprodukowane

S+S, 200 GeV/A
CERN, kom. streamerowa NA35Emulsja fotograficznaEmulsja fotograficzna
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Detektory śladoweDetektory śladoweDetektory śladoweDetektory śladowe
Au+Au, 200 GeV/AAu+Au, 200 GeV/A

Przewidywania dla LHC:Przewidywania dla LHC:

Wyzwanie Wyzwanie –– bardzo duże krotności cząstekbardzo duże krotności cząstekEksperyment STAR na RHICEksperyment STAR na RHIC

Przewidywania dla LHC: Przewidywania dla LHC: 

dNdNchch/d/dηη = 1000 = 1000 -- 40004000

tyle cząstek mamy tyle cząstek mamy 
w kącie w kącie °° −450

Z takimi krotnościami radzi sobie tylko jeden detektor Z takimi krotnościami radzi sobie tylko jeden detektor --
Komora Projekcji Czasowej (TPC)Komora Projekcji Czasowej (TPC)
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Komora Projekcji Czasowej (TPC)Komora Projekcji Czasowej (TPC)



Budowa i zasada działania TPCBudowa i zasada działania TPCBudowa i zasada działania TPCBudowa i zasada działania TPC
odczyt sygnałuodczyt sygnałuodczyt sygnałuodczyt sygnału

obszar roboczyobszar roboczy

s gnał jest genero an na t padachs gnał jest genero an na t padach

obszar roboczyobszar roboczy
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sygnał jest generowany na tzw.padachsygnał jest generowany na tzw.padach



Wyznaczanie współrzędnych w TPCWyznaczanie współrzędnych w TPC
elektron na anodzieelektron na anodzieelektron na anodzieelektron na anodzie

sygnał wyindukowany na padachsygnał wyindukowany na padach

pozycja padów jest znana pozycja padów jest znana –– można wyznaczyćmożna wyznaczyć
współrzędne w płaszczyźnie padówwspółrzędne w płaszczyźnie padów

przebieg czasowy przebieg czasowy 
wyindukowanego wyindukowanego 
sygnałusygnałusygnałusygnału

sygnał jest próbkowany sygnał jest próbkowany –– to daje obraz podobnyto daje obraz podobny
do tego na padach, mając prędkość dryfu do tego na padach, mając prędkość dryfu 
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elektronów wyznaczamy trzecią współrzędnąelektronów wyznaczamy trzecią współrzędną



przestrzenny obraz torów cząstekprzestrzenny obraz torów cząstekprzestrzenny obraz torów cząstek…przestrzenny obraz torów cząstek…

…i ich rzut na płaszczyznę padów…i ich rzut na płaszczyznę padów
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Identyfikacja cząstek w TPCIdentyfikacja cząstek w TPCIdentyfikacja cząstek w TPCIdentyfikacja cząstek w TPC
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rzeczywisty pomiarrzeczywisty pomiar
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Detektor Promieniowania Detektor Promieniowania 
Czerenkowa (RICH)Czerenkowa (RICH)

Detektor ten działa w oparciu o zjawisko CzerenkowaDetektor ten działa w oparciu o zjawisko Czerenkowa

Zjawisko polega na emisji słabego światła o anomalnych charakterystykach Zjawisko polega na emisji słabego światła o anomalnych charakterystykach 
przez naładowane cząstki przez naładowane cząstki poruszające się z prędkością większą od prędkościporuszające się z prędkością większą od prędkości
światła w danym ośrodkuświatła w danym ośrodku –– P. A. Czerenkow (1934)P. A. Czerenkow (1934)
O iO i I M F k I J TI M F k I J TOpis matematyczny Opis matematyczny –– I. M. Frank, I. J. TammI. M. Frank, I. J. Tamm

Nobel 1958Nobel 1958
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po czasiepo czasie tt cząstka przebywa drogęcząstka przebywa drogępo czasiepo czasie t t cząstka przebywa drogęcząstka przebywa drogę

tctvX pp ⋅⋅=⋅= β

w tym samym czasie foton przebywaw tym samym czasie foton przebywa

cX t
n
ctvX emem ⋅=⋅=

β⋅
=Θ

n
1cos

promieniowanie Czerenkowapromieniowanie Czerenkowa
jest emitowane głównie w obszarzejest emitowane głównie w obszarze
niebieskim i nadfiolecieniebieskim i nadfiolecie
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Detektor RICH
Ring Image Cherenkov

Katoda jest równocześnie Katoda jest równocześnie 
fotodetektorem,fotony UV fotodetektorem,fotony UV 
wybijaja elektrony, którewybijaja elektrony, które

j ł d b ij ł d b igenerują sygnał, podobnie generują sygnał, podobnie 
jak w TPC.jak w TPC.

β⋅
=Θ

n
1cos

promień okręgu zależypromień okręgu zależypromień okręgu zależy promień okręgu zależy 
od prędkości cząstki, a więc od prędkości cząstki, a więc 
przy ustalonym pędzie, przy ustalonym pędzie, 
od jej masy co umożliwiaod jej masy co umożliwia
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od jej masy, co umożliwia od jej masy, co umożliwia 
identyfikację (w ogólnym przypadku identyfikację (w ogólnym przypadku 
obraz jest krzywą stożkową)obraz jest krzywą stożkową)
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NA35 RICH na wiązce S 200 GeV/ANA35 RICH na wiązce S 200 GeV/ANA35 RICH na wiązce S, 200 GeV/A,NA35 RICH na wiązce S, 200 GeV/A,
eksperyment na stałej tarczyeksperyment na stałej tarczy

Prototyp RICH eksperymentuPrototyp RICH eksperymentu
ALICE w eksperymencie STARALICE w eksperymencie STAR
w BNL, Au, 100 GeV/A (wiązkiw BNL, Au, 100 GeV/A (wiązki
przeciwbieżne)przeciwbieżne)
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A co na przykład z fotonami?A co na przykład z fotonami?A co na przykład z fotonami?A co na przykład z fotonami?
Oddziaływanie fotonów z materią:Oddziaływanie fotonów z materią:Oddziaływanie fotonów z materią:Oddziaływanie fotonów z materią:

Efekt fotoelektrycznyEfekt fotoelektryczny −+ +→+ eXXγ +→+ eXXγ

Rozproszenie ComptonaRozproszenie Comptona '' ee +→+ γγ

AeeA +→+ −+γProdukcja parProdukcja par
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Kaskada elektromagnetyczna Kaskada elektromagnetyczna 
uproszczony przypadek tylko produkcja par i uproszczony przypadek tylko produkcja par i 

i i i h ii i i h ipromieniowanie hamowaniapromieniowanie hamowania

rozwój kaskady trwa dopókirozwój kaskady trwa dopóki
nie zostanie spełniony waruneknie zostanie spełniony waruneknie zostanie spełniony waruneknie zostanie spełniony warunek

cEpartE <.

później dominującymi procesamipóźniej dominującymi procesami
są: jonizacja,efekt Comptona i efektsą: jonizacja,efekt Comptona i efekt
fotoelektryczny fotoelektryczny --> absorbcja> absorbcja

kaskada elektromagnetycznakaskada elektromagnetyczna
w komorze Wilsona z ołowianymiw komorze Wilsona z ołowianymi
absorberamiabsorberami
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Podłużny  rozwój kaskadyPodłużny  rozwój kaskady

90% kaskady jest zawarte90% kaskady jest zawarte

Głębokość kaskady w detektorzeGłębokość kaskady w detektorze

Poprzeczny rozwój kaskadyPoprzeczny rozwój kaskady

90% kaskady jest zawarte90% kaskady jest zawarte
w cylindrze o promieniu Rw cylindrze o promieniu RMM
(promień Moliere’a)(promień Moliere’a)

Poprzeczny rozwój kaskadyPoprzeczny rozwój kaskady
[ ]2

0
21 cmgX

E
MeVR

c
M ⋅=

Całkowity depozyt energii w materii można zmierzyć Całkowity depozyt energii w materii można zmierzyć -- kalorymetrkalorymetr
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Budowa typowego kalorymetruBudowa typowego kalorymetruBudowa typowego kalorymetruBudowa typowego kalorymetru

„Kanapka” (sandwich) „Kanapka” (sandwich) 
scyntylator/absorberscyntylator/absorber

W absorberze następuje rozwój kaskadyW absorberze następuje rozwój kaskady

W scyntylatorze cząstki naładowne W scyntylatorze cząstki naładowne 
powodują emisję światła, które jest powodują emisję światła, które jest 
prowadzone światłowodami do prowadzone światłowodami do 
fotopowielaczy i zamieniane na impuls fotopowielaczy i zamieniane na impuls 

l kl k
Kalorymetr eksperymentu NA48Kalorymetr eksperymentu NA48
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elektrycznyelektryczny wypełniony ciekłym kryptonem,wypełniony ciekłym kryptonem,
pomiar pomiar γe



W nowoczesnych kalorymetrach elektromagnetycznych używa się materiałówW nowoczesnych kalorymetrach elektromagnetycznych używa się materiałów
będących jednocześnie absorberem i scyntylatorem.będących jednocześnie absorberem i scyntylatorem.

Kryształ PbWOKryształ PbWO44

diody PIN  Positivediody PIN  Positive--IntrinsicIntrinsic--NegativeNegative

Jako fotodetektor dioda PINJako fotodetektor dioda PIN
jest spolaryzowana zaporowo,jest spolaryzowana zaporowo,
czyli nie przewodzi prądu Fotonczyli nie przewodzi prądu Fotonczyli nie przewodzi prądu. Foton czyli nie przewodzi prądu. Foton 
uwalnia nośniki w obszarze „i”,uwalnia nośniki w obszarze „i”,
które są wypychane przez odwrotniektóre są wypychane przez odwrotnie
spolaryzowane pole elektryczne,spolaryzowane pole elektryczne,p y p yp y p y
powodując przepływ prądupowodując przepływ prądu

2008-11-18 Marek Kowalski



Kalorymetr fotonowy eksperymentu Kalorymetr fotonowy eksperymentu 
ALICE (PHOS)ALICE (PHOS)

moduł testowy moduł testowy –– 256 kanałów256 kanałów

użycie kryształów o małymużycie kryształów o małym

22
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użycie kryształów o małym użycie kryształów o małym 
promieniu Moliere’apromieniu Moliere’a
pozwala na lokalizację fotonupozwala na lokalizację fotonu
inicjującego kaskadęinicjującego kaskadę

dzięki identyfikacji fotonów możemy dzięki identyfikacji fotonów możemy 
k t ć tki b d i h ż ódłk t ć tki b d i h ż ódł

γγηγγπ →→ ,0
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inicjującego kaskadęinicjującego kaskadę zrekonstruować cząstki bedące ich żródłemzrekonstruować cząstki bedące ich żródłem



PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie
Detektor śladowy Detektor śladowy –– TPCTPC

pomiar pędu cząstek naładowanychpomiar pędu cząstek naładowanych
identyfikacja cząstek naładowanych z pomiaru strat na jonizacjęidentyfikacja cząstek naładowanych z pomiaru strat na jonizację

Detektor promieniowania Czerenkowa (RICH)Detektor promieniowania Czerenkowa (RICH)
identyfikacja szybkich cząstek naładowanychidentyfikacja szybkich cząstek naładowanych

KalorymetryKalorymetry
pomiar energii cząstek pomiar energii cząstek –– możliwość wykorzystania w układach wyzwalaniamożliwość wykorzystania w układach wyzwalania
możliwość rekonstrukcji cząstek rozpadających się elektromagnetyczniemożliwość rekonstrukcji cząstek rozpadających się elektromagnetyczniemożliwość rekonstrukcji cząstek rozpadających się elektromagnetyczniemożliwość rekonstrukcji cząstek rozpadających się elektromagnetycznie

Taki zestaw detektorów umożliwia skonstruowanie wszechstronnego eksperymentuTaki zestaw detektorów umożliwia skonstruowanie wszechstronnego eksperymentu
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