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ÖZET

CMS DENEYİNDE HADRON KALORİMETRESİNİN KALİBRASYONU

Bu tez çalışmasında, CERN Avrupa Parçacık Fiziği laboratuvarı, Büyük Hadron
Çarpıştırıcısı (LHC) deneylerinden biri olan CMS (Compact Muon Solenoid) detektörü
birimlerinden biri olan Hadron Kalorimetresi Sistemi (HCAL) enerji kalibrasyonu
çalışmaları incelenmiştir. Bu tez çalışmasında 2006 yılında CERN H2 test alanında
yapılan ışın demeti dataları kullanılmıştır. 300 GeV lik  -  test datalar  analizlerinden›
örnekler gösterilmiştir.
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SUMMARY

HADRON CALORIMETER CALIBRATION AT CMS EXPERIMENT

The present thesis deals with Energy Calibration on HCAL detector for Compact Muon
Selenoid (CMS) Experiment at the Large Hadron Collider (LHC) of the European
Particle Physics Laboratory CERN. In this thesis the data from 2006 CMS – HCAL test
beam at SPS H2 test beam area are used. 300 GeV  ˉ data sets are used and example
analysis are shown.
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1. GİRİŞ

Bu tez çalışmasında CERN Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı Büyük Hadron

Çarpıştırıcısı (LHC) deneylerinden biri olan CMS (Compact Muon Solenoid) detektörü

Hadron Kalorimetresi (HCAL) enerji kalibrasyonu çalışmaları incelenmiştir.

Öncelikle İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı

CERN’de yapımına devam edilmekte olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı LHC (Large

Hadron Collider), hakkında bilgiler anlatılmıştır. LHC’deki dört büyük detektörden biri

olan CMS deneyinin amacı ve detektörün yapısından bahsedilmiştir. Şimdiye kadar

Parçacık Fiziği, Standart Modelin yaklaşık 1 TeV enerji skalasına kadar etkili bir teori

olduğunu kesin bir doğrulukla test etmiştir. LHC’nin ilk amacı doğadaki elektrozayıf

simetri k r n m n  ve Higgs mekanizmas n  anlamakt r. Higgs mekanizmas n n deneysel› › › › › › › › › ›

çalışmaları ayrıca; yaklaşık 1 TeV enerji skalasında Standart Modelin matematiksel

istikrarına ışık tutacaktır. Yine bununla birlikte alternatif olarak daha fazla simetri

istenebilir. Ayrıca henüz bilinmeyen bir mekanizmada mümkün olabilir. Bundan başka

birleşik alan teorisinin yolunu tamamlayacak keşifler için büyük ümitler vardır. Bu

keşifler süper simetri yada ekstra boyut formunu alabilirler.

Hadron çarpıştırıcıları, yeni enerji alanlarının keşiflerine çok uygundur ve proton

enerjisi ile luminosite yeterli ölçüde yüksek ise kütle merkezi enerji bileşeni 1 TeV

bölgesinde keşfedilebilir.

TeV enerji seviyesinde çalışılacak fizik için LHC’de ışın 7 TeV, luminosite

ise 3410 cmֿ² sֿ¹ olarak belirlenmiştir. Bu şartlar ayrıca detektörlerin çok dikkatli

dizayn n  gerektirir.› ›

Yüksek enerjili ağır iyon ışınlarının varlığı, bugünkü hızlandırıcıların bize izin

verdiğinden 30 kat daha fazla enerjide, sıcak nükleer madde çalışmalarının içerdiği ağır

iyon fizik programının daha geniş bir aralığa yayılmasına yardımcı olur. Evrenin ilk hali

olduğuna inanılan quark gluon plazma durumu araştırılacaktır. CMS deneyi LHC

tarafından bu özellikleri sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

CMS detektörü 13 m uzunluğunda, 5,9 m kalınlığında, 4 Tesla süper iletken magnete

sahiptir. Momentum çözünürlüğünün iyi olması için, bağlı spektrometrenin içerisinde

yüksek magnetik alan seçilir. Her müon istasyonu ana gövde (barrel) bölgesinde birçok

alüminyum drift tüp (DT) ve yan kapak (end cap) bölgesinde katod ağ çemberleri
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[Cathode Strip Chambers (CSCs)] içerir,  dirençli tabaka çemberleri [(RPCs) Resistive

Plate Chambers] ile tamamlan r[1,2].›

Mıknatıs bobinin deliği iz sürücü (tracker) sistem ve kalorimetrenin içine uygun

büyüklükte yerleştirilmiştir. İz sürücü, 2.6 m çapında ve 5.8 m uzunluğunda silindir

şeklindedir. Yüksek iz çeşitliliğini algılamak için CMS’de 10 tabaka silikon mikrostrip

detektör kullanılır, buda her bir parçacığın izini  tam doğrulukla görmeyi sağlar. Buna

ek olarak 3 tabaka silikon pixel detektör, 2. köşe pozisyonu kadar, yüklü parçacık

izlerinin çarpışma parametrelerinin ölçüsünü sağlamak için etkileşme bölgesine

yerleştirilir.

Elektromanyetik kalorimetre (ECAL) için psedurapiditesi η < 3’e kadar olan bölgede

kurşun tungsten kristalleri kullanılır. Sintilasyon ışınımı ana gövde bölgesinde silikon

Avalanche fotodiod (APDs) ile ve yan kapak bölgesinde Vakum fotodiod (UPTs) ile

detekte edilir.

Sintilasyon ışınımı fiberlerde dalga boyuna (WLS) çevrilir, sintilatördeki izler

fotodetektörlerde gözlenir. Bu ışın açık fiberlerden geçerek yeni fotodetektörler

tarafından yüksek manyetik alanda çalışır ve kazanç sağlayarak detekte edilir. Ana

gövde bölgesindeki “İz yakalayıcı” (“Tail Catcher”) ile bu merkezi kalorimetre

tamamlan r.›

Kuartz fiber kalorimetrelerde psedurapiditesi η = 5’e kadar ulaşabilir. Kuartz fiberlerde

parçacıkların oluşturduğu Cherenkov ışınımının gözlenmesine, dayanan detektörler bu

bölgeler için uygundur. Hadron Forward (HF) Kalorimetresi bu ileri bölgede dikine

kayıp enerji olaylarının daha hassas ölçümünü sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

K saca tezin teorik k s m nda  LHC sistemi, CMS Deneyi ve detektörü hakk nda› › › › ›

kuramsal bilgiler özetlenmiştir.

Deneysel kısmında ise HCAL test çalışmaları ve enerji kalibrasyonu hakkında bilgiler

verilip bu konuda yapılan (2006 Yılı Hadron Kalorimetresi Tez Çalışmaları)

çalışmalardan bahsedilmiştir ve CERN de yapılan CMS - HCAL parçacık demeti

çalışmaları datalarından örnek analizler verilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları daha önce

yapılmış olan çalışmalarla kıyaslanmıştır.
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2.GENEL KISIMLAR

2.1. LHC (LARGE HADRON COLLIDER)

İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı CERN’de

yapımına devam edilmekte olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı LHC (Large Hadron

Collider), 2007 yılı sonunda çalışmaya başlayacak bir  proton-proton çarpıştırıcısıdır.

Yüklü parçacıklara enerji aktarmanın tek yolu elektrik alanları uygulamaktır. Bu iş,

çizgisel veya dairesel yörüngeler boyunca yap labilir. Çizgisel h zland r c lar n› › › › › ›

uzunluğu ne kadar fazlaysa, parçacığın erişebileceği enerji de o kadar fazladır. LHC gibi

dairesel h zland r c larda ise parçac klar ayn  yörüngede dönerler ve belli noktalarda› › › › › ›

uygulanan elektrik alanlar yla h zland r l rlar. Parçac klar  dairesel yörünge üzerinde› › › › › › ›

tutmak ve hüzmeyi odaklamak için manyetik alanlar kullan l r. Parçac klar n› › › ›

çıkabileceği enerji, yörüngenin yarıçapı ve uygulanan manyetik alanla artar. 

Şekil 2.1: LHC sistemi[3]
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Parçacık demetlerine ters yönde eşit magnetik kuvvet uygulanarak parçacık

demetlerinin iki farklı kanalda hareket etmeleri sağlanacaktır. Parçacık demetleri süper

iletken magnetler  ile dairesel yörüngede tutulacak ve radyo frekans RF oyuklar yla›

h zland r lacakt r. Protonlar ilk önce lineer h zland r c larda (LINAC)  50 MeV’e kadar› › › › › › › ›

hızlandırılacak ve Proton Sinklotronunda (PS) 25 GeV’lik  bir enerjiye eriştirilecektir.

Süper Proton Sinklotronunda (SPS) 450 GeV’lik enerjiye ulaştırılacak. Sonra PS ve

Süper Proton Sinklotronundan (SPS) protonlar LHC çemberine aktar lacakt r. LHC’de› ›

bu enerji 7 TeV’e kadar çıkarılacaktır. LHC çemberinde dönen yüksek yoğunluktaki

parçacık demetleri bu çember üzerinde yerleştirilmiş dört çarpışma noktasında 40

milyon kez bir araya getirilecektir. Bu çarpışma noktaları için çarpışmalar sonucunda

oluşacak parçacıkları belirlemek ve oluşacak olayları analiz etmek için dört adet dev

boyutta detektör inşa edilmiştir. LHC sayesinde daha yüksek enerjilere ulaşılacak ve

birçok konuda çalışma imkanı bulunacaktır.

LHC, CERN de 1989 - 2000 yılları arasında çalışıp Standart Model’in olağanüstü bir

duyarlıkla test edilmesini sağlayan Büyük Elektron-Pozitron Çarpıştırıcısı (LEP)

tünelinde inşa edilmiştir. Bu tünel Cenevre kenti yakınında, İsviçre ve Fransa

topraklar nda, ortalama yerin 100 m alt nda olup çevresi 27 km’dir.› ›

Şekil2.2: LHC’nin görünüşü
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LHC’de her biri 7 TeV’e h zland r lacak iki proton hüzmesini yörüngede tutabilmek› › ›

için 8,36 Teslal k bir manyetik alan gerekmektedir. Bu kadar yüksek bir manyetik alan›

şimdiye kadar hiçbir hızlandırıcıda kullanılmamıştır ve ancak süper iletken

teknolojisinin gelişmesiyle elde edilmesi mümkün olmuştur. Süper iletkenlik, bazı

malzemelerin elektrik ak m n  dirençsiz bir biçimde, enerji kayb  olmadan iletebilmesi› › › ›

demektir ve ancak çok düşük sıcaklıklarda gerçekleşebilir. LHC’nin mıknatısları 1,9 K’

de, yani oda sıcaklığının 300°C altında çalışacaktır. 27 km’lik çevresiyle LHC, dünyada

en büyük ölçekli süper iletken teknolojisi uygulamas  olacakt r. 7 TeV’lik proton› ›

hüzmelerinin yörüngede kalması için yaklaşık 2000 süper iletken mıknatıs

kullan lacakt r.› ›

Şekil 2.3:  LHC magnetinin kesiti

Protonlar, CERN’deki bir dizi h zland r c da ad m ad m daha yüksek enerjilere› › › › › ›

ç kar ld ktan sonra LHC’nin tüneline demetler halinde yollanacaklar ve demetler› › ›

saniyede 40 milyon kez birbirlerinin içinden geçecekler. Dünyadaki en yüksek enerjili

çarpıştırıcı olmanın yanında LHC aynı zamanda dünyadaki en şiddetli hüzmelere de

sahip olacakt r. › LHC halkas ndaki protonlar birbirlerine z t yönlerde gelmekte olan› ›

demetlerin içindeki yörüngede dolaşacaklardır. Her bir halkada 3000’e yakın proton

demeti ve her demette 1110  proton olacaktır. Her 25 ns’de bir çarpışacak olan proton

demetleri içinde ortalama 20 proton - proton çarpışması gerçekleşecektir.

Saniyede gerçekleşecek bir milyar proton - proton etkileşmesinin ancak trilyonda biri

fizik açısından ilginç olacaktır. Her etkileşmeden ortalama 100 parçacık çıkması

beklenmektedir. Bu kadar yüksek sayıda parçacığın algılanması ve çok düşük orandaki

ilginç olayların seçilmesi, çıkacak parçacıkların algılanacağı detektörlerin ve bilgi
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işleme sisteminin tasarımındaki mevcut teknolojiyi zorlamaktadır. LHC’de çalışacak

olan dört büyük detektör bu zorlukları aşacak şekilde planlanmıştır.

 

Şekil 2.4:  Dört büyük deneyin LHC üzerindeki yerleşimleri

LHC’de yeni fiziği keşfetmek için ikisi genel amaçlı olmak üzere dört büyük detektör

kullanılacak. Bu detektörler oluşan farklı parçacıkların izini belirlemek, taşıdıkları

enerjileri ölçmek gibi özel fonksiyonları olan bölümlerden oluşacak şekilde dizayn

edilmiştir[3].

Genel amaçl  iki detektör CMS (Compact Muon Solenoid) ve ATLAS (A Toroidal LHC›

ApparatuS) çarpışmalardan çıkacak parçacıkların tümünü algılayabilecek biçimde

silindirik simetrili olarak tasarlanmıştır.
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Detektörlerin ikisi de çarpıştırıcılarda kullanılan çoğu detektörler gibi soğansı bir yapıya

sahiptir. En içte çarpışmadan çıkan yüklü parçacıkların izlerini belirleyen bir iz

detektörü, sonra elektronlar n ve fotonlar n enerjilerini b rakacaklar  bir elektromanyetik› › › ›

kalorimetre, onun dışında proton, nötron, pionlar gibi kuvvetli etkileşen parçacıkların

enerjilerini bırakacakları bir hadron kalorimetresi ve en dışta zayıf etkileşen muonları

algılamak üzere muon odacıkları. İki deneyin tasarımındaki en büyük fark kullandıkları

manyetik alanın birinin solenoidal, diğerinin toroidal bir yapıya sahip olmasıdır.

LHC’deki özel amaçl  deneylerden LHCb (LHC b-physics experiment) ile, proton -›

proton çarpışmalarından çıkacak b quarkı içeren parçacıkları kullanarak evrendeki

parçacık - antiparçacık dengesizliğinin sebebinin araştırılması hedeflenmektedir.

Şekil 2.5: LHC Detektörlerinin şematik görünümü

Diğer özel amaçlı detektör olan ALICE (A Large Ion Collider Experiment) protonlar

yerine kurşun atomlarının çekirdeklerinden oluşan hüzmelerle veri alacak ve maddeyi

Evren’in ilk anlarındaki koşullarda araştıracaktır.
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2.1.1.PROTON -PROTON ÇARPIŞMALARININ FENOMENOLOJİSİ

Protonlar temel parçacıklar olmadığından hadron çarpışma deneyleri lepton çarpışma

deneylerinden biraz daha farkl d r. Proton – proton (ya da › › pp ) çarpışmalarının

fenomenolojisi için partonlar (kuark ve gluon) ile çalışılır. Bu olay ilk defa 1969’da

Feynman tarafından ortaya konmuştur. Parton modelde yüksek kütle merkezi enerjisi

S  ile belirtilir. S  = 1 2X X S   1X  ve 2X oluşan yeni olaylar ve iki etkileşen parton

tarafından taşınan kesikli enerji değerleridir. Parton modelde partonlar sadece gluonları

değil bir gluondan yine bir gluona dönüşüm sırasında bir an için varolabilen kuark –

antikuark çiftlerini de içerir. Dolayısıyla protonlar gluon ağı içine gömülmüş üç

“valans” kuark n  ve bir k sa ömürlü kuark antikuark “denizi” içerir.› › ›

Şekil 2.6: Hadron hadron çarpışmalarının şematik gösterimi[4]
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LHC çarpışmalarındaki bir çok olay iki partonun etkileşmesinden meydana gelir ve bu

partonlar tarafından taşınan enerjinin, bilinmeyen kesrinden dolayı olaydaki toplam

enerji bilinmez. İlk proton enerjilerinin bazı bölümü, ışın doğrultusunda ilerlemeyen ve

etkileşmeyen diğer partonlar tarafından taşınır. Bundan dolayı dikine enerjiden

bahsedilir[4].

Sonuç olarak bir olaydaki fiziği tanımlamak için fiziksel nicelikler kullanılır. Dikine

momentum TP , (dikine düzlemdeki parçacığın momentum büyüklüğü) bu niceliklerden

birisidir.
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2.2. CMS (COMPACT MUON SELENOID) DENEYİ

CMS deneyinin temel amacı, Standart Model Higgs bozonunu keşfetmektir. CMS aynı

zamanda süper simetrik parçacıkları da arayacaktır. CMS’de araştırılacak diğer iki konu

b fiziği ve ağır iyon fiziğidir. b kuarkı içeren parçacıkların incelenmesinin evrendeki

madde-anti madde arasındaki simetri kırılmasını aydınlatacağı düşünülmektedir. Ağır

iyon çarpışmaları ise maddenin yeni bir hali olan ve evrenin Büyük Patlama’dan hemen

sonra varolduğu düşünülen kuark-gluon plazmasının incelenmesi için bir olanak

sağlayacaktır. Bu  konuları araştırabilmek için elektron, foton, hadron ve muonları

yüksek duyarlılıkla ölçebilen bir detektör gerekmektedir. Böyle bir detektör değişik

tipteki alt detektörlerden oluşacaktır. CMS detektörü dört farklı alt detektör ve yüksek

duyarl l kla momentum ölçümlerini mümkün k lacak olan 4 Tesla’l k bir manyetik alan› › › ›

sağlayan bir selonoidden oluşur. Toplam kütlesi 12500 ton olacaktır.

CMS (Compact Muon Solenoid) detektörü, muon detektörleri taraf ndan çevrelenen›

silindirik yapıda 4 Teslalık 13 metre uzunluğunda 5.9 metre kalınlığında selenoidal

süper iletken magnete sahiptir. Detektörün toplam uzunluğu 21.6 metre dış kalınlığı ise

14.6 metredir. Selenoid magnetin içinde diğer detektör sistemleri yerleştirilmiştir.

Bunlar parçac klar n izini belirleyen iz sürücü detektörler ve parçac klar n enerjilerini› › › ›

ölçen kalorimetrik detektörlerdir. CMS’in iz sürücü (tracker) silikon piksel detektörleri,

ana gövde (barrel) ve ileri (forward) kapak diskinden oluşur. Bunları takiben silikon

mikrostrip detektörler aynı şekilde ana-gövde ve kapak disk konfigürasyonuyla bulunur.

Silikon iz sürücü sisteminin etrafı mikro-şerit gaz odası (MSGC) tarafından sarılmıştır.

İz sürücü sistemler kalorimetre sistemlerinin içine yerleştirilmiştir. CMS’in

Elektromanyetik Kalorimetre (ECAL) detektörünün ana gövdesi, her biri 23 cm

(25.6 0X , 1.1 λ) uzunlukta ve 2 2 cm tesir kesitindeki 100000 adet 4PbWO  (kurşun

tungsten) kristallerinden oluşur. Kristal kalorimetrenin dışında onu destekleyen hadron

kalorimetresi (HCAL) bulunur.

CMS detektörünün bazı özellikleri şöyle özetlenebilir:

 Toplam uzunluk 30.0 m

 Çap  7.5 m›

 Toplam ağırlığı 12500 t

 Selenoidin iç çapı 2.95 m ve uzunluğu 13 m
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Şekil 2.7: CMS detektörü

Detektör sistemi 2 ayrı bölgeden oluşur: Merkez ana-gövde ve ileri bölgeler. Ana-

gövdenin elemanları, gelen ışın demetinin etrafına yerleştirilmiştir. İleri bölgenin

elemanları ise, ışına dik gelecek şekilde yer alırlar. Detektörün geometrisi, (x,y) enine

düzleminde (r, ) parametreleri ile belirlenir. Pseudurapidite η parametresi ise, z

koordinat doğrultusunda, detektör koordinatlarını belirlemeye yarar. η parametresi

 
 

1 ln ln tan
2 2

z

z

p p
p p




                
     (2.1)

şeklinde gösterilir. Burada p toplam momentum, zp  z-yönünde momentum izdüşümü

ve θ ise, ışın doğrultusu ile parçacık arasındaki açıdır. Şekil 2.8 de CMS detektörünün

dikine kesiti gösterilmiştir.

CMS detektörü Standart Model Higgs bozonunu 90 GeV’den 1 TeV’e kadar olan geniş

bir kütle aralığında, elektro zay f › simetri k r lma › › mekanizmas ndan › mümkün işaretleri

de geniş bir aral kta › araştıracaktır.
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CMS’in dizayn nda › ulaşılmak istenen temel hedefler şunlardır:

a) Yüksek performansl  › muon sistemi

b) Olabilecek en iyi çözünürlükte bir elektronik kalorimetre

c) Yüksek kalitede merkezi iz sürücü

d) Hermetik hadron kalorimetresi

CMS, her biri güçlü bilgisayarlarla kontrol edilen toplam 15 milyon detektör kanal na›

sahip olacakt r.›

Tetikleme (trigger) ve verilerin toplanmas  (Data Acquisition), › CMS’deki en önemli

teknolojik zorluklardan biridir. Her 25 ns de 3410 2cm 1s  lüminositeye sahip parçac k›

Şekil2.8: CMS detektörünün dikene kesitinin görünüşü

demetlerinin karşılıklı olarak birbirlerinin içinden geçeceği hesaplanmaktad r. › 1110  adet

protonun 40 MHz h zda › çarpışacağı LHC’de veri toplama sistemi çok özel bir tetikleme

sistemi gerektirmektedir. Bu yüksek miktarlardaki veriyi azaltmak için CMS’de üç

aşamalı tetikleme tasarlanmıştır. CMS tetikleme sistemi, 40 MHz’lik h z , › › üç aşamada

100 Hz’e düşürmektedir.
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2.2.1. TRACKER (İZ SÜRÜCÜ SİSTEMİ)

İz sürücü sistemde yüklü parçac klar n › › izlerini belirlemeye yarayan konum ölçümleri

yap lacakt r.› ›  Yüklü parçac klar, › manyetik alan içerisinde spiral yörüngeler

izleyeceklerdir. İzlerdeki bu eğrilik, parçac klar n › › momentumunun ölçülmesine

yarayacakt r.›

Şekil 2.9: İz sürücü (Tracking) Detektörler[5]

İz detektörünün as l › amac , › etkileşme noktas ndan › gelen parçac klar n › › momentumlar n› ›

ölçmek ve bu parçac klar n › › izlerini belirleyerek etkileşme köşelerini bulmakt r. Bu›

ölçümler bütün fizik kanallar  › için çok önemlidir.
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İz sürücü sistem yüksek dik momentum (muonlar n › izole elektronlar n › ve hadronlar n)›

izlerini momentum çözünürlüğü ve verimliliğinde yeniden inşa etmek üzere

kullan lacakt r. › › Şekil 2.10 da gösterildiği gibi çok düşük enerjideki parçac klar›

( TP <1GeV), manyetik alandan dolay   › çok fazla bükülünce ve spiral yörüngeler içinde

uzunca bir seyahatten sonra iz sürücü sistemin dış bölgesine ulaşana kadar tekrar

yap land r lmayacakt r.› › › ›

Şekil 2.10: Muon ana gövde ve iz sürücü sistem için momentum çözünürlüğü[6]

Düşük enerjili parçac klar › için (1GeV < TP  < 10GeV) % 85 verimlilikle tekrar

yap land r lacak. › › › Oysaki TP  > 10 GeV için yeniden yap land rma › › verimliliği % 95’e

ulaşacaktır. Bu nedenle detektör, 1 GeV’den büyük momentum çözünürlüğü olan tüm

parçac k › izlerini belirlemeyi amaç edinmiştir. Bu özelliği elektron tan mlamas  › › için

önemlidir. Momentum çözünürlüğü; “Δp/p” ile belirlenir.

Hedeflenen uzaysal çözünürlük 25 µm; momentum çözünürlüğü, yüksek dik

momentum ( TP ) için Δp/p = 0,1 TP ’dir. Tek başına izlerin % 95, jetlerdeki izlerin ise %

90’l k › bir verimle belirlenebilmesi beklenmektedir. İz belirleyici sistem iki farkl  tip›

detektörden oluşmaktadır:  Çok iyi bölünmüş silikon piksel detektörleri, tek ve çift

tarafl  › silikon strip detektörleridir.
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Bu detektör sistemi silikon strip detektörleri ile iç ve dış mikroşerit gaz odac klar ndan› ›

oluşur. Bunlar eşmerkezli silindirler ve iki uçta bu silindirleri kapatan diskler üzerine

yerleştirilmişlerdir. Silikon detektörlerin toplam alan  250 › m²’dir. Şekil 2.11 de CMS

piksel detektörün üç boyutlu uzayda görünüşü bulunmaktad r. › Piksel detektör yüklü

parçac k › izlerindeki nokta bilgiyi yüksek çözünürlükle belirler (yaklaşık15µm).

Şekil 2.11: CMS piksel detektörün üç boyutlu görünüşü

Bu çözünürlük yüklü parçac klar n › › çarpışma parametrelerinin ölçümüyle, b kuarklar n n› ›

etkileşme köşelerinin belirlenmesini sağlayacaktır. Silikon piksel detektör çaplar  4.4›

cm, 7.3 cm ve 10.2 cm olan, uzunluklar  › ise 53 cm olan 3 silindirik ana gövde (barrel)

katman  › ve yar çaplar  6 › › ile 15 cm olan ve her biri z doğrultusunda 34.5 cm ve 46.5 cm,

2 yan kapak (end cap) diskten oluşur. Piksel detektör, n tipi silikon şekli ile 150 µm x

150 µm karelik boyutlarla 4.4 milyon piksel ile yapılmıştır. 4 Teslal k › manyetik alandan

dolay  › ana gövde de yük paylaşımı yeteri kadar yüksektir. Piksel detektör yan kapak

bölgesinden yaklaşık 20º yan yat r larak (› › Tribün geometrisi gibi) yük paylaşımı

artt r labilir. › › Düşük luminositelerde sadece 2 ana gövde ve 1 yan kapak diski

kullan lacakt r. › › Çevredeki yüksek orandaki radyasyondan dolay  › piksel detektörler

deney esnas nda › belli zaman aral klar ndaki › › periyotlarda değiştirilmelidir.

İz sürücü silikon piksel detektörün ana gövde ve yan kapak bölgelerinin özellikleri

Tablo 2.1 ve Tablo 2.2 de gösterilmiştir.
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Ana Gövde (Barrel)

3. ana gövde katman nda › luminosite yüksektir.

1. ve 2. ana gövde katmanlar nda › luminosite düşüktür.

Tablo 2.1:  Ana gövde bölgesinin özellikleri

1 Katman› 2 Katman› 3 Katman›

Yar çap› 41.05-46.46 mm 70.16-75.55 mm 98.88 – 104.26 mm

Z-uzunluğu +/- 266.6 mm +/- 266.6 mm +/- 266.6 mm

Detektör modülleri 8 * 18 = 144 8 * 30 = 240 8 * 42 = 336

Pikseller 9.6 M 16 M 22.4 M

Okuyucu mikroçipler 2304 3840 5888

Bağlayıcılar 576 960 736

 Pikseller 100 mikron * 150 mikron dur.

 Okuyucu mikroçip ise 0.8cm * 0.8cm, okuduğu 52*53 pikseldir, detektör

modülü başına 16 mikroçip düşer.

 1 ve 2 ana gövde katmanlar  › için detektör modülü başına 4 bağlayıcı

düşmektedir, 3 katman  › içinse detektör modülü başına 2 bağlayıcı düşmektedir.

Yan Kapak (End Cap)

Tablo 2.2: Yan Kapak bölgesinin özellikleri

Disk-1 Disk-2

Yar çap› 6.0- 15.0 cm 6.0- 15.0 cm

Z-doğrultusu 34.5 cm 46.5 cm

Tekerlekler 2 2

Pervane kapaklar 24 * 2 = 48 24 * 2 = 48

Detektör modülleri 7 * pervane kapaklar 7 * pervane kapaklar

Pikseller 8.99 M 8.99 M

Bağlayıcılar 8 * pervane kapaklar = 384
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İz sürücü silikon strip detektör, ana gövde ve ileri (forward) kapak diskinden

oluşmuştur. Ana gövde (barrel) dört iç tabakadan (Tracker Inner Barrel TIB) ve 6 dış

tabakadan (Tracker Outer Barrel) oluşur. Bu dört iç tabakan n (TIB) › iki diski (Tracker

Inner Disk TID) vard r › ve her biri üç mini ileri disk içerir. 6 dış tabakadan (TOB) her bir

yan kapak (Tracker End Cap TEC) bölgesi de 9 tane disk içerir. TIB, 2724 modüle,

TOB, 5208 modüle, TID, 816 modüle, TEC, 6400 modüle sahiptir. Şekil 2.12 de

Silikon strip detektörün gösterimi vard r.›

Silikon strip ve piksel detektör birlikte kullanıldığında 14 TeV’lik yüksek luminosite

etkileşmelerinden dikine momentumlar  › yaklaşık 1GeV deki tüm izler için oluşan bu

yeni izlerin momentumlar n n › › ölçümü tan mlanacakt r.› ›

Şekil 2.12: CMS Silikon strip merkezi iz sürücünün boyuna yerleşim düzeni (Mavi tabaka çift
k rm z  › › › tabaka tek tarafl  › yap lar  › › gösterir.(1)Piksel Barrel, (2)Piksel End Cap, (3)Tracker Inner

Barrel, (4)Tracker Inner Disk, (5)Tracker Outer Barrel, (6)Tracker End Cap )[5]
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2.2.2. KALORİMETRELER

H zland r c lardan › › › › gelen parçac klar n (› › elektron, foton, hadron) enerjilerinin

ölçülebilmesi için madde ile etkileşmesi gerekir.

Kalorimetre içine giren parçac klar › detektör içerisindeki madde taraf ndan›

durdurulmaya çalışılırken çarpışmalar ile jetler oluşur. Kalorimetreler içerisinde sinyal

almak için aktif bir ortam ya da enerji soğurulması ölçümleri için madde bloklar›

kullan l r.› ›

CMS deneyinde enerji ölçümü için dizayn edilen kalorimetreler foton, elektron ve

jetlerin enerjilerini kesin doğrulukla ölçmek için çok önemli rol oynayacakt r. › Ayr ca›

kalorimetrenin hermetik enerjisi yeni fizik fenomenlerinin keşfinin anahtar

noktalar ndan › biridir ki; dikine kay p › enerjinin tam olarak ölçülmesini sağlar. CMS

kalorimetreleri için, elektron ve fotonun iyi bir verimle belirlenmesinde olduğu gibi

hadron ve jetler içinde mükemmel bir alt yap  › gerekmektedir. Birinci kalorimetre

katman  › elektromanyetik kalorimetredir (ECAL), elektronlar ve fotonlar n (› sadece

elektromanyetik etkileşme yapan parçac klar) › enerjilerini ölçmek için dizayn edilmiştir.

Güçlü etkileşme parçac klar  › › olan hadronlar genellikle ECAL ile etkileşmezler ve

enerjilerinin çoğunu bir sonraki katman olan hadronik kalorimetrelerde (HCAL)

b rak rlar. › › Parçac k › çarpışmalarından bozunmadan geçen nötrinolar, kalorimetreden de

etkileşmeden geçer fakat ortamda dolayl  › olarak da olsa bulunduklar ndan › çarpışmada

enerji dengesizliği (dikine kay p › enerji) gözlenir.

Kalorimetrelerde cevap verme süresi çok k sad r. › › Yani bir parçacığın sinyalinden hemen

sonra sisteme giren diğer parçacığın sinyali ölçülebilir. Dolay s yla › › çok say da › parçac k›

incelenebilir. Kalorimetrelerde hem yüklü hem yüksüz parçac klar › incelenebilmektedir.

CMS detektör sisteminde Hadronik ve Elektromanyetik kalorimetreler birlikte

kullan lacakt r. En › › içte Elektromanyetik kalorimetre kullan lacakt r. › › Böylelikle elektron

ve fotonlar ile hadronlar n › incelenmesinde bir karışıklık oluşmayacaktır. Hadronik

kalorimetre içte olsayd ; › foton ve elektronlar bu kalorimetrenin içinde bozunmaz ve

elektromanyetik kalorimetreye ulaşamazlardı.
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2.2.2.1. ECAL (Elektromanyetik Kalorimetre)

Elektromanyetik kalorimetre (ECAL) elektron ve fotonlar n › hatas z › enerji ölçümünü

yapmak için dizayn edilmiştir. Ayr ca › hadronik kalorimetre ile birlikte jetlerin

ölçümüne de yard mc  › › olacakt r.›

Elektromanyetik kalorimetrenin dışında onu destekleyen hadron kalorimetresi vard r.›

Elektromanyetik kalorimetre elektro zay f › simetri k r n m  › › › › üzerine yap lacak › olan fizik

çalışmaları için önemli rol oynayacakt r. › Özellikle Higgs parçac klar n n› › ›

araştırılmasında elektromanyetik kalorimetreden elde edilecek bilgiler çok büyük önem

taşıyacaktır.

ECAL Higgs bozonu için olabilecek uygun durumlardan biri olan H → γγ (kütlesi Hm

< 130 GeV) iki fotona bozunum ölçümünü sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Ayr ca›

H → WW ve H → ZZ bozunumlar ndan › gelen W ve Z bozonlar n n › › bozunumuyla

oluşan elektron ve pozitronlar n › ölçümü de ECAL taraf ndan › yap lacakt r. ECAL› ›

yüksek performans ve çözünürlük ile süpersimetri (SUSY) gibi standart model ötesi

keşifler için çok önemlidir. SUSY teorisinde evrensel bozon fermion simetrisi

öngörülmektedir. Teori TeV mertebesinde bilinen parçac klar n › › süpersimetrik

partnerleri ve ayar bozonlar n  › › içermektedir.

Bir Kalorimetrenin enerji çözünürlüğü şu şekilde verilir[6];

22 2
2E a b c

E EE
               

        (2.2)

İlk terim stokhastik terim, örnekleme terimidir. Birincil parçac klar n › › ve bağımsız sinyal

üretme say s ndaki › › dalgalanmalar  › ifade eder, b sabiti kalite faktörü elektronik

gürültüden kaynaklan r (ADC › çözünürlüğü gibi), c terimi ise kalibrasyon hatalar  › ve

sistematik etkilerden (radyoaktivite gibi) kaynaklan r. a › ve b sabitleri ayr ca › detektörün

materyal aktifliğine bağlıdır. ECAL için farkl  › bileşenlerinden gelen katk lar › Şekil 2.13

de gösterilmiştir.

Enerji ölçümleri, gelen parçacığın bir tak m › çarpışmalar sonunda enerjisinin azalarak

soğurmasını içerir. Böyle bir duşta (shower) üretilen parçac klar n › › maksimum say s› ›

gelen parçac k › enerjisi ile orant l d r. › › › Prensip olarak böyle parçac klar n üretimindeki› ›

dalgalanmalar enerji çözünürlüğünü belirleyecektir. Enerji çözünürlüğüne aletten gelen
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önemli bir katkı da duşların tamamlanmamış kısmıdır. Bu da enerji sızıntısı olarak

bilinir.

İçerideki herhangi bir eksiklik çözünürlüğü bozar. Kalorimetrenin kalibrasyonu, boyuna

ve enine kay p › etkilerini hesaplamam z › için kullan l r. › › Boyuna kay p › enine kay ptan›

fazlad r.›

Homojen detektörler, kalorimetrelerde önemlidir. Enerji çözümlemesinde en iyi

kalorimetre NaI kalorimetresidir. Enerji yaklaşık 1 GeV olduğunda gerçek limite yak n›

değerler sağlanır. Fakat, yüksek enerjilerde tam bir istatistiksel kazanç sağlanamaz.

Elektromanyetik kalorimetrelerdeki enerji hesaplamalar n n › › çözünürlüğü üç ana unsur

taraf ndan › yönlendirilir:

1. Oluşan duşun içeriği ve foto-istatistik

2. Zincirleme enerji kazalar  › ve elektronik parazitler (gürültü, istenmeyen sinyal)

3. Sabit süre.

Tüm bu enerji çözünürlükleri  Şekil 2.13 ile özetlenmiştir.

Şekil 2.13: ECAL çözünürlüğüdür. Farkl  › bileşenlerden gelen katk lar › gösterilmektedir. Photo
(Işık) olarak adlandırılmış eğri foto istatistik teriminden gelen katk d r › › ve Instrinsic (Gerçek)

olarak adlandırılmış olan eğri ise sabit terimi ve duşları içerir[4]
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4 Tesla’l k › yüksek manyetik alan göz önüne alındığında, nötronlar n › ve yüklü

parçac klar n › › zor radyasyon koşullarında h zl  › › sinyal toplamalar  › için ECAL’ n › aktif

materyal olan kurşun tungsten kristallerinden ve okuyucular n › da foto diodlardan

(APDs) olmas  › gerekmektedir. Kurşun tungsten kristalleri k sa › radyasyon uzunluğuna

( 0X = 0.89 cm) yüksek yoğunluğa (8.2 g/ 3cm ) ve çok küçük Moliére yar çap na › ›  ( mR =

2.19 cm) sahiptir.

Böylece detektörün boyutu küçük tasarlanabilir. Ayr ca › h zl  › › bir sintilatördür ve üretimi

çok kolay olan bir ham materyaldir.

CMS elektromanyetik kalorimetre bariyeri yaklaşık 100000 dik, şeritler halinde her biri

23 cm uzunlukta, 2.2 2.2 cm kesitinde, 4PbWO  (kurşun tungsten) kristallerinden

oluşur. Kütlece % 98 metal olan kristaller tamamen saydamd r.›

Kristaller 26 radyasyon uzunluğunda olacakt r › ve bu ise 23 cm’e denk gelir. Yan

kapaklar da kristaller daha geniş fakat daha k sa › olacakt r. › Kristallerde oluşacak sinyal

bariyer bölümünde silikon avalanche foto-diod ve yan kapaklar da vakum foto-

triodlarda detekte edilecektir. Elektromanyetik kalorimetreye bir alt detektör olan

preshower detektör eklenmiştir. Bu detektör 1.65 < η < 2.6 bölgesini kapsayan iki adet

kurşun tabaka ve silikon strip detektör plakalar ndan › oluşmaktadır. Buda fotonlar için

konumsal enerji çözünürlüğünü artt racakt r.› ›

Şekil 2.14: Elektromanyetik kalorimetrenin üç boyutlu görünümü
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Şekil 2.15: ECAL okuyucu sisteminin görünümü

2.2.2.1. HCAL (Hadronik Kalorimetre)

ECAL taraf ndan › çevrelenmiş olan iz sürücü sistemde olduğu gibi hadronik

kalorimetrede (HCAL) Elektromanyetik kalorimetreyi çevrelemiş, m knat s › › bobin

içindeki  son detektördür.

Şekil 2.16: Hadronik kalorimetrenin görünümü (solda soğurucu materyal plakalar  › sağda ise
okuyucular gösterilmiştir)[7]
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CMS detektörünün hadronik kalorimetre sistemleri kuarklar n, › gluonlar n › ve leptonlar n›

yönlerini, momentumlar n  › › ve ayr ca › kay p › enerji miktar n  › › hesaplamak üzere inşa

edilmiştir. Kay p › enerjinin ölçülmesi süpersimetrik parçac klar n › › belirlenmesi için çok

önemlidir[8]. Ayr ca › hadronik kalorimetre, muon sistemi ve elektromanyetik

kalorimetre ile foton, elektron, muon belirlenmesinde yard mc  › › olacakt r. HCAL › üç alt

detektörden oluşur; Hadronik ana gövde (Barrel) (HB) ve Hadron yan kapak (End cap)

(HE) detektörleri 4 Tesla’l k › manyetik alanda ve pseudurapidite erişimi η < 3 olan

bölgededir, İleri Kalorimetre (HF) ise pseudurapidite erişimi 3 < η < 5 olan bölgededir.

Elektromanyetik kalorimetrenin tasar m na › › benzer şekilde silindiriktir. HB her biri 4.3

m uzunluğunda iki yar m › gövdeden oluşmuştur. HE ise yüksek manyetik alan içerisinde

her biri HB detektörünün sonuna yerleştirilmiş iki büyük yap dan › oluşur[9].

Merkezi Hadron kalorimetre birimlerinden Hadronik ana gövde (HB) ve Hadron yan

kapaklar n (HE) › ikisi de CMS selonoidinin içine yerleştirilmiştir. İleri Kalorimetre (HF)

ise fiziksel olarak merkezi hadron kalorimetresinden ayr d r › › ve ön yüzü etkileşme

noktas ndan 11 m › uzağa yerleştirilmiştir.

Şekil 2.17: HB detektörünün sonuna yerleştirilmiş 2 büyük yap dan › oluşan HE nin görünümü.
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Merkezdeki hadronik kalorimetre sistemleri, CMS selonoidinin 4 Tesla’l k › alan nda›

çalışacağı için, manyetik olmayan bak r › alaşımdan yapılmış bir kalorimetredir. Merkezi

hadron kalorimetresi aktif materyallerden oluşan örnekleme kalorimetresidir. Bak r›

soğuruculu tabakalar aras nda › aktif materyaller yerleştirilmiştir. Soğurucu materyal

plakalar  › anagövde de 50 mm, uç k s mlarda › › ise (Hadronik yan kapaklar n › da) 80 mm

kalınlığındadır. Bütün merkezi hadron kalorimetresinde aktif materyal olarak 4 mm

kalınlığında plastik ışıldayıcı (scintillator) çubuklar ve dalga boyu kayd r c  › › › fiberler

kullanılmıştır. Hadron kalorimetresinin merkez k sm  5 cm › › kalınlığında bak r›

soğuruculu örnekleme kalorimetresidir. En iç ve dış plakalar  7 cm › kalınlığında

paslanmaz çeliktir. HB kalorimetre yaklaşık olarak 79 cm (5.15 λ) derinliğinde

örnekleme tabakalar  › için  bak r › ve paslanmaz çelik plakalar içermektedir.

Şekil2.18: M knat s › › bobinin içinde HB HE detektörlerinin konumu[10]

HB pseudurapidite aralığı –1.3 < η < 1.3 olan bölgeyi kapsamaktadır. Şekilde de

görüldüğü gibi HB iki yarım silindir şeklinde bölünmüş yapıdan oluşmaktadır.

HB (HB+ ve HB-) iki yarım silindir olmak üzere her bir yapı özdeş 18 dilim (wedge)

olmak üzere toplam özdeş 36 dilimden (wedge) oluşmuştur (Şekil 2.19). Her dilim

(wedge) dört  aç ya (› φ) bölünmüştür. Plastik ışıldayıcılar da 16η bölüme ayrılmıştır ve

sonuçta (Δη, Δφ) = (0.087, 0.087) bölümler oluşur. Dilimler (wedge) birbirlerine
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tutturulmuştur ve aralarındaki boşluklar 2 mm den daha az olacak şekilde

yerleştirilmişlerdir.

HB de genel olarak soğurucular kimyasal bileşim olarak bakır ağırlıklıdır fakat en iç ve

dıştaki tabakalar daha fazla yapısal dayanıklılık için paslanmaz çeliktir. Dilimler

(wedge) dıştan pirinç soğurucularla (C26000) kaplanmıştır (Tablo 2.3) ve ışın eksenine

paralel doğrultuda yerleştirilmiştir. Soğurucu, ön tabakada 40 mm kalınlığında çelik,

onun arkasında 8 tane 50.5 mm kalınlığında pirinç, 6 tane 56.5 mm kalınlığında pirinç

ve en sonda 75 mm kalınlığında çelik tabaklara sahiptir (Tablo 2.4). En öndeki çelik

tabakaya, 9 mm kalınlığında ışıldayıcılar (Bicron BC408) yerleştirilmiştir. Pirinç

tabakalar arasına 3.7 mm kalınlığında ışıldayıcılar (Kuraray SCSN81) ve en son

tabakaya ise yine 9 mm kalınlığında ışıldayıcılar (Bicron BC408) yerleştirilmiştir[10].

HE, HB ye benzer bir örnekleme kalorimetresidir. HE (HE+ ve HE-) olmak üzere iki

bölümden oluşur. Her bir HE de 18 özdeş dilim (wedge) olmak üzere 36 dilimden

(wedge) oluşur. HB ile karşılaştırıldığında ışın doğrultusuna dikey olan tabakalar

dışında aynı şekilde dizayn edilmiştir. HE 4Tesla’lık selenoidal magnetin sonuna

yerleştirilmiştir. HB de olduğu gibi soğurucu manyetik olmayan materyalden seçilmiş

ve maksimum soğurma uzunluğuna sahip olarak seçilmiştir. Buna uygun olarak iyi

mekanik özellikler gösteren pirinç C26000 kullan l r.› ›

Şekil2.19: HB (HB+) dilimlerinin (wedge) numaraları
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Tablo2.3: HB pirinç soğurucunun (C26000) fiziksel özellikleri

Kimyasal bileşim %70 Cu %30 Zn

Yoğunluk 8.53gr/cm³

Radyasyon uzunluğu 1.49 cm

Etkileşme uzunluğu 16.42cm

Tablo 2.4: HB dilimlerinin (wedge) soğurucu kalınlığı

Katman Materyal Kal nl k› ›

Ön tabaka Çelik 40 mm

1-8 Pirinç 50.5 mm

9-14 Pirinç 56.5 mm

Son tabaka Çelik 75 mm

Şekil2.20: HE megatile görünümü[10]

HCAL kalorimetrelerinin kalınlığı tüm hadronik duşları içerecek şekilde dizayn edilmiş

olmasına rağmen |η|=0 yaklaşık 5 nükleer etkileşme uzunluğunda yüklü pionlar ve
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düşük enerji izlerini içermez. Bu ise jet enerjilerinin ölçülememesinden dolayı dikine

kayıp enerji ölçümü için yeni ve hassas fizik keşiflerine yol açar. Bu problemden

kurtulmak için hadronik duşlardaki enerji dağılım izlerini yakalamak için |η| < 1.4’e

kadar muon odaları ve süperiletken magnetler arasına ışıldayıcı tabakalar

yerleştirilir[10].

Bunun için bariyer ve yan kapak bölgesinde geç duş  gelişimini ve toplam duş enerji

içeriğinden emin olabilmek için bir dış kalorimetre (HO) gerekmektedir. CMS

detektörünün en yüksek radyasyona maruz kalan alt detektörü olduğundan radyasyon

dayanıklılığı yüksek olan maddelerden yapılması büyük önem taşımaktadır.

İleri Hadronik kalorimetrelerde ise; ileri jetlerin tanımlaması yapılacak ve enerji

çözünürlüğüne bakılacaktır. Bu detektör sistemleri etkileşme bölgesinden 11 metre

uzağa yerleştirilecektir. İleri kalorimetrelerde bakır soğurucular içerisine yerleştirilmiş

kuartz lifler bulunacaktır. Hadronik duşlara karşı istenilen yanıtları verme özelliğine

sahip olan kuartz lifler, Cherenkov ışığına duyarlıdırlar. İleri kalorimetre (HF) ile ilgili

daha detayl  bilgi detektörün yap s  dizayn  bölüm 2.3’de anlat lacakt r.› › › › › ›

2.2.2.3. Süper İletken Magnet

CMS’in önemli tasar mlar ndan biride muon momentum ölçümündeki hassasiyetin› ›

yüksek olmas d r. Bunun için çok yüksek manyetik alan gerekmektedir. CMS’de bu› ›

amaçla süper iletken selenoid kullan lacakt r. Bu selenoid hüzme eksenine paralel 4› ›

Tesla’lık manyetik alan sağlayacaktır. Mıknatıs aynı zamanda detektörün diğer tüm

parçalar na destek görevi görücektir.›

Hadron çarpıştırıcılarında son durum da genellikle muonlar mevcuttur, bundan dolayı

10 defadan büyük background olaylar  ilginç olaylar olarak seçilir ve hayati öneme›

sahiptir. Çok güçlü manyetik alan kurarak bunun gibi ilginç olaylar için tetikleme

sağlanmaktadır. Muonların (ve diğer yüklü parçacıklarında) yörüngeleri bükülerek

momentum ölçümleri ve yük bilgisi al nacakt r. Magnet sisteminin dizayn  ayn› › › ›

zamanda detektör dizayn n  da belirlemektedir. CMS deneyi bobin içindeki güçlü› ›

manyetik alan dizaynını  başarmak için magnetik alanın selenoidal tipi kullanılarak

seçilmiştir[11]. İz sürücü sistem, ECAL, HCAL, (sadece HO hariç) merkezi bobin

etrafına yerleştirilir. Ana gövde bölgesi için uniform 4 T manyetik alan üretmek için

CMS 13 m uzunluğunda süperiletken selenoid magnet kullanılmaktadır. 4 Tesla’lık
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manyetik alan dikine alandaki parçac k yörüngeleri bükülerek süper iletken magnet›

sistemi taraf ndan üretilir, bundan dolay  muon odalar  ve merkezi iz sürücü sistemi› › ›

kombinasyonu ile dikine momentumun tam doğrulukla ölçülmesi sağlanır.

Şekil 2.21: CMS Süper iletken magnet

Güçlü manyetik alanın zorlukları da vardır: düşük momentumlu yüklü parçacıklar ana

gövde bölgesindeki kalorimetrelere ulaşamaz ya da oluşan jetler hedeflenen kalorimetre

hücrelerinin dışında sonuçlanıp, diğer parçacıklar tarafından saçılabilir. Manyetik alan

şiddeti ile yüklü parçacıkların yörüngelerinin eğimi arasında 1cos c 
   ki ilişki şu

şekilde verilir[4];

0.3TP xBxR         (2.3)

TP  parçac klar n dikine momentumu GeV/c, B manyetik alan T (Tesla), R ise› ›

parçacığın eğrilik yarıçapı m (metre) dir. 0.9 GeV/c den daha az dikine momentuma

sahip parçac klar kalorimetreye varamazlar.›



29

CMS süper iletken selenoid 13 m uzunluğunda ve 5.9 m iç çapa sahiptir. Selenoidin

uzunluk/yar çap oran  ve yüksek manyetik alan › › η değeri 2.4’e kadar ölçüme ve muon

deteksiyonuna etkin bir şekilde izin verir. Manyetik alanın 1.8 T olduğu yerde manyetik

akı 1.5 m kalınlığındaki demir blokla geri çevrilir. Geri çevirici blok ana gövde ve yan

kapak blokları olarak bölünmüştür[4].

2.2.2.4. Muon Sistemi

Deneyin isminden de anlaşılacağı gibi muon odacıkları CMS detektörünün en önemli

k s mlar ndan birisidir.› › ›

LHC deki pp çarpışmalarında son durum topolojilerinde çoğunlukla muonlar

bulunacaktır. SM parçacıkları ile kendisini ortaya koyan yeni fizik çalışmalarıyla

beraber, keşifler için muonlar da çok önemli rol oynamaktadırlar. LHC’nin araştırmayı

hedeflediği fiziğin önemli bir bölümünde etkileşme ve bozunumlardan muonlar

ç kmaktad r. Bunlar n belirlenip yüksek duyarl l kla ölçülebilmesi CMS deneyi için çok› › › › ›

önemlidir[12].

Muonlar  ağır (≈105.65 MeV) ve uzun ömürlü (≈ 610 sn) parçac klard r, sonuç olarak› ›

detektörde çok temiz sinyal vermektedirler.

Muon detektörleri şu gereksinimlere ihtiyaç duyar;

a) Muonlar n belirlenmesi,›

b) 7 TeV’e kadar yükleri doğru tespit etme,

c) Tek (bağımsız) dikine momentum çözünürlüğü (10 GeV de 8-15%  Δp/p , 1 TeV de

20-40%  Δp/p ),

d) Genel momentum çözünürlüğü  (10 GeV de 1.0-1.5%  Δp/p , 1 TeV de 6-17%

Δp/p),

e) Demet çarpışmaları için tam zaman ölçümü,

f) η = 2.1’ den küçük olmak üzere bir yada iki muonlu olaylar için birinci düzey

tetikleyici (iz sürücüden yararlanmak için η değeri limitlidir).
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Muon detektörü kalorimetreleri ve bobini kapsayacak şekilde yerleştirilmiştir. η = 2.1’ e

kadar olan ana gövde bölgesinde ve 0.9 < η < 2.4 aralığındaki yan kapak bölgesinde

muon odaları 4 tabaka ile kaplanır ve bunlar demir çevirici blok kaplama ile birleştirilir.

Ana gövde bölgesinde muon istasyonları ışın doğrultusunda eşmerkezli silindirler

olarak yerleştirilmişlerdir, fakat Şekil 2.22 ve 2.23 de gösterildiği gibi yan kapaklar da

ışın doğrultusu disklere dikey doğrultudadır.

Şekil 2.22: Muon sisteminin boylamasına  görünümü[12]
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Şekil 2.23: Muon sistemin dikine kesiti[4]
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CMS muon belirlenmesi ve ölçümü için üç farkl  parçac k detektörü kullanmaktad r;› › ›

merkezi ana gövde bölgesinde sürüklenme tüpleri [drift tubes (DT)], yan kapak

bölgesinde katod şerit odacıkları [cathode strip chambers (CSC)] ve hem ana gövde

hem de yan kapak bölgesinde dirençli tabaka odac klar d r [› › › Resistive Parallel Plate

Chambers (RPC)][12]. Bunlar yine kapakları olan bir silindir üzerine yerleştirilmiştir.

DT ve CSC sistemleri muonlar n momentumlar n , bununla birlikte kesin zaman ve› › ›

konum hesaplamalarının yapılmasını sağlamaktadır. RPC sistemi ise çok yüksek oranda

zaman çözünürlüğü ile tetikleme amaçlı ölçümler yapılmasını sağlayacaktır.

2.2.3. TRIGGER VE DATA SİSTEMİ (TETİKLEME VE DATA TOPLAMA

SİSTEMİ)

Her 25 ns’de 34 2 110 cm s 
 luminositeye sahip parçacık demetlerinin karşılıklı olarak

birbirleri içinden geçeceği hesaplandığından, bu etkileşmelerden gelen parçacık

bilgilerinin geniş bir miktarı LHC detektörlerinde üretilecektir. LHC’de proton

demetleri saniyede milyonlarca kez birbiri içinden geçecektir. Bu yüksek yoğunluktaki

LHC ışınının her geçişinde yaklaşık olarak 25 proton proton çarpışması olacaktır. CMS

deneyinde tüm bu bilgilerin kaydedilmesi için olaylar n her saniyesinde 10.000›

ansiklopediye gerek duyulmaktad r. Tetikleme ve data toplama sisteminin görevi bu›

milyonlarca olaydan her saniye için ilginç 100 olay  seçmektir[13].›

CMS deneyinde tahmin edilen olay büyüklüğü yaklaşık 1 MegaByte’dır ve bu sayı bir

saniye sonunda 100 TeraByte’a kadar bu kısa süre içerisinde ulaşacaktır. Bu dataları

analiz etmek ve depolama yapmak çok zor ve zaman al c d r, bu nedenle data› › ›

büyüklüğünün azaltılması gerekir.

Şekil 2.24: Tetikleme ve data toplama sistemi yapısı[14]
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CMS deneyinde 10 yıllık veri alımı süresince yaklaşık 1710 pp çarpışması

beklenmektedir. Bunlardan çok azı bize yeni fiziğin ipuçlarını verecektir. Fazla ilginç

olmayan 1710  olayın arasından ilginç olayların seçilebilmesi şimdiye kadar

karşılaşılmamış bir problem yaratmaktadır. Toplam 16 milyon veri kanalı vardır. CMS

tetikleme sistemine beklenen veri akış hızı ≈ 500 Gbyte/s, şu anda dünyadaki tüm

telekom ağlarının bir saniyede taşıdığı veri miktarına eşittir. Tetikleme sisteminde 4000

civarında paralel işlemcinin kullanılması planlanmaktadır[14].

Olayların tümü fizik açısından ilginç değilken, karmaşık sistem yüksek olay oranını

filtreleyip uygun olay oran na indirgemelidir ve daha detayl  analizle istenmeyen› ›

ardalanlar (background) elenip ilginç olaylar saklanmal d r. CMS deneyinde bu› ›

indirgeme (azaltma) bir kaç ad mda yap l r ve bu ad mlar düzey (Level) olarak› › › ›

adlandırılır. Fazla karışık yapıya ait data ve datanın analiz edilen miktarı azaltıldığında

herbir düzeydeki data büyüklüğüde azalır.

Tetikleme sistemi temel olarak iki basit düzeyden oluşur. L1T (Level-1 Trigger) büyük

ve geliştirilmiş programlanabilir elektroniğe sahiptir. Bir diğeri ise HLT (High Level

Trigger) geniş bilgisayar alanlarına sahiptir. Data toplama sisteminin (Data Acquisition

System) (DAQ) kaydettiği olaylardan hariç ayrıca deney için iskelet yapıyı oluşturan

kontrol ve monitör sistemine de (Run Control and Monitoring System) (RCMS) ihtiyaç

duyulur.

Tetikleme sisteminin alt sistemleri şöyle sıralanabilir; Bölgesel kalorimetre tetikleme

(Regional Calorimeter Trigger), genel kalorimetre tetikleme (Global Calorimeter

Trigger), RPC tetikleme (Resistive Plate Chamber), CSC iz bulucu (Cathode Strip

Chamber), DT (Drift Tube) iz bulucu, genel muon tetikleme (Global Muon Trigger),

genel tetikleme (Global Trigger) ve tetikleme kontrol sistemi (Trigger Control System)

(TCS).

Bunlar izole edilmiş ve izole edilmemiş muonlar, elektronlar, fotonlar; merkezi ve ileri

jetler, τ jetleri, görülebilir ve dikine kay p enerjileri toplarlar.›
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Şekil 2.25: CMS L1T tetikleme sisteminin gösterimi[4]

L1T ( Level-1 Trigger) LHC’de 40 MHz hızla çarpışacak parçacık demetleri için veri

toplama sistemi çok özel bir tetikleme sistemine ihtiyaç duyar. Bu yüksek miktarlardaki

veriyi azaltmak için CMS’de üç aşamalı tetikleme tasarlanmıştır. Tetikleme sistemi 40

MHz’lik hızı üç aşamada 100 kHz’e düşürür ve datayı alır. L1T’nin üçte biri band

genişliğine ayrılırken üçte ikisi ise güvenlik alanı (emniyet payı) olarak ayrılır. L1T

tetikleme sisteminin görünümü Şekil 2.25 de gösterilmiştir. Bu düzeydeki (level)

tetikleme seçimi yüksek lüminosite de verim oranı 100 kHz’e kadar düşürülmüş

değerlerin, (bu değerlerden uygulanan eşikler (treshold) çıkarılmıştır) kalorimetre ve

muon sistemindeki bilgilere dayanarak yapılandırılmış tetikleme sisteminin

kullan lmas yla yap l r. L1T de kabul edilen sinyaller ve kaba taslak okunan datalar› › › ›

geçici bir bellek yard m yla bilgisayar alanlar na gönderilir.› › ›

Yüksek Düzey Tetikleme [The High Level Trigger (HLT)] bilgisayarların geniş

alanlarında çalıştırılmaları için, yazılımlar (software) ile yapılır[14]. HLT, L1T’nin

verim oranını bu alanlarda çalıştırılan hızlı algoritmalar ile 100 Hz’e düşürür. L1T

(jetler, lepton, fotonlar, dikine kay p enerji) den tetikleme sistemi ölçümleri birbirini›
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takip eden birçok düzey (Level-2, Level-2.5, Level-3) ile yeniden tan mlanacak ve›

sonunda nesneler fizik kanallar n n belirlenmesi için kullan lacakt r.› › › ›

Tetikleme düzeylerinin tipi ve sayısı HLT de esnektir ve LHC’nin çalışma şartlarına

uygun olarak ayarlanabilir. Level-2 tetikleme de ak m dizayn  10 kat oran nda azalacak,› › ›

uygulanan L1T eşik (treshold) değerleri nesneleri daha kesin doğrulukla yeniden

yapılandıracaktır. Piksel detektörlerden bazı işlenmemiş bilgiler ayrıca HLT (Level-2.5)

de kullan labilir. Level-3 deki tüm olaylar n yap lanmas  iz sürücüden gelen tüm› › › ›

bilgilerin kullan lmas yla yap l r ve sonuç olarak fizik kanallar n n belirlenmesi on-line› › › › › ›

analizle yap labilir.›
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2.3. HF (HADRON FORWARD)

İleri Hadronik Kalorimetre (HF) 3 < |η| < 5 (0.7 < θ < 5.6) olan bölgeyi kapsamaktad r.›

HF’in ön yüzü etkileşme noktasından 11.1 metre uzaktadır. HF’in kapsadığı bölgeyle

birlikte, her taraf  kapal  bir detektör (hermetik) hedeflenmektedir. Böylelikle proton-› ›

proton çarpışmasından ortaya  çıkan jetlerin ve leptonların dikine enerjileri ( TE  ) ve

kayıp enerji ölçümlerinin yapılabilmesi için imkan sağlanmak istenmektedir.

Süpersimetrik parçacıkların araştırılması için, kayıp enerji ve TE  ölçümleri çok büyük

bir öneme sahiptir.

HF aktif alanının yarıçapı 1.40 m ve derinliği 1.65 metredir (10 nükleer etkileşme

uzunluğu). Kule yapısı kare geometride seçilmiştir. |η| > 4 olduğu bölgede 5 cm x 5 cm

ebatlar nda, |› η| < 4 olduğu bölgede ise daha büyük boyutlardadır (10 10cm cm  ~

20 20cm cm ). HF detektörünün iki önemli amac  vard r: Dikine kay p enerjinin› › ›

( Kay p›
TE ) hesaplanmasını geliştirmek ve ileri jetlerin belirlenmesidir. Bazı durumlarda

oluşan ileri jetler önemli birçok fizik işleminin ayırt edici karakteristiğini oluşturur.

Yani bu işlemlerin belirlenmesini sağlar.

HF kalorimetresinde aktif madde olarak, çelik soğurucuların içine yerleştirilmiş kuartz

fiberler kullanır. Soğurucuda oluşan sağanaklar fiberlerde Cherenkov ışınlarına yol

açarlar ve meydana gelen fotonlar, fiberler tarafından foto-çoğaltıcılara taşınırlar.

Gelen proton demetlerine yakın bir yere konuşlandırılan HF detektörü yüksek

radyasyona maruz kalacağından zorlayıcı bir ortamda çalışacaktır. Her 25 ns’da bir

çarpışan protonlardan gelen parçacıkların en yüksek miktarlarda geçecekleri bölge

HF’in iç bölgeleri (4.5 < |η|  < 5) olacakt r. Bu bölgeye gelen parçac k say s  › › › › 99.6 10

Hz olarak hesaplanmıştır, ki bu 66.7 10  2 1cm s  ’ lik bir parçacık akısına eşdeğerdir.

Bu da parçac k ak s  100 Mrad/y l oran nda absorbe doz üretecektir. Bu nedenle› › › › ›

detektör çok yüksek radyasyon alanında çalışmaya devam etmek zorundadır. HF’e

gelen parçacıklar, kalorimetre soğurucularında büyük oranlarda nötron akısına neden

olan sağanaklar oluşturacaktır. Bu da soğurucu materyali radyoaktif hale getirecektir.

Bundan dolayı HF nötronlar ve radyoaktif çekirdeklerin bozunmasıyla oluşan düşük

enerjili parçacıklara karşı duyarlı olmamalıdır. Bu amaçla HF kalorimetresinde kuartz

fiberler kullanılmıştır[15].
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Şekil2.26: HF (Hadron Forward) Kalorimetresinin modülleri

Kuartz fiberlerde hareket eden yüklü bir parçacık kuartzda ışıktan hızlı hareket ediyorsa

Cherenkov etkisiyle foton yayınlar. Cherenkov ışınlarının oluşturduğu koni açısı Θc,

parçacığın hızı β = ν/c ve kırılma indisi n ile bağıntılıdır.

1cos c 
           (2.4)

Cherenkov ışınımının oluşması için gerekli eşik değeri es  = 1/n’dir. Cherenkov

ışınımının eldesi α ince yapı sabitine, yayınlanan ışığın λ dalgaboyuna, parçacığın

materyal üzerinde katettiği x yoluna ve z yüküne bağlıdır[16]:
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HF’de fiberlerin bir ucuna yerleştirilmiş foto-çoğaltıcı detektörlerde (PMT) gözlenen

ışınım miktarı oranı, detektörün içinden geçen parçacıkların enerjisine, giriş açısına ve

parçacığın yörüngesi ile fiber merkezi arasındaki uzaklığa bağlıdır. Ayrıca fiber kabuk

ve kaplaman n k r lma indisine, fiberin spektral iletim mesafesine ve PMT’lerin spektral› › ›

kuantum etkinliğine bağlıdır. Kalorimetre soğurucusuna giren parçacıklar sağanaklar

üretirler.
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Cherenkov etkileşmesi nötronlara ve β eşiğinin altındaki aktivasyon ürünlerine karşı

duyars zd r. Ayr ca Cherenkov etkisi an nda belirlenebilir. Bu nedenle HF’de, detektör› › › ›

cevabını yavaşlatan elektronik ekipmanlar ve foto-çoğaltıcıların dışında kısıtlamalar

bulunmamaktadır. Bu sayede 25 ns’den daha kısa sürelerde yük toplama işlemi

yap labilmektedir.›

HF kalorimetresi, ışınım demeti eksenine paralel şekilde yerleştirilmiş ve içlerine kuartz

fiberler iliştirilmiş çelik bloklardan meydana gelmektedir. Üretilen fiberlerin toplam

uzunluğu 1115 km’yi bulmaktadır. 600 mikron kalınlığındaki bu fiberler, 105 - 104

kazanç aralığındaki Hamamatsu R7525HA foto-çoğaltıcılarında sonlanmaktadır. HF

kalorimetresinde yaklaşık 2000 adet foto-çoğaltıcı bulunmaktadır. Foto-çoğaltıcı

detektörler ve bunlara bağlı elektronik cihazlar, ROBOX adı verilen kutuların içinde yer

almakta olup, kolay ulaşılabilecekleri ve radyasyon seviyesinin düşük olduğu

kalorimetrenin dışında bulunmaktadır.

Şekil2.27: (a) HF modülünün içindeki fiber yuvaları ve (b)soğurucudaki enerji dağılımı[16]

CMS detektörünün iki yan nda yer alan HF kalorimetresi, her parçada 18 adet modül›

bulunacak şekilde iki ayrı yarım parça olarak tasarlanmıştır. Bu iki parça parçacık

demetinin içinden geçtiği tüpün etrafını saracak şekilde birleştirilmiştir. Şekil 2.26 da

görülen her bir HF modülününde, soğurucular içine yerleştirilmiş iki farklı boyda

fiberler bulunmaktadır. Uzun fiberler soğurucu ile aynı uzunluktadırlar (165 cm ). Uzun

fiberlerden 22 cm k sa (15 › 0X ) olan fiberler HF’in ön yüzünden mesafe b rak lacak› ›
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şekilde yerleştirilmiştir. HF modülünün soğurucusu içindeki kuartz fiberler en yakın

komşu fibere 2 mm uzaklıkta ve her delikte bir fiber olacak şekilde yerleştirilmiştir

(Şekil 2.27). HF’de uzun fiberler elektromanyetik (EM) bölümünü, orta uzunluktaki

fiberler hadronik ise (HAD) bölümü teşkil eder. İki farklı uzunlukta fiberin kullanılma

nedeni, hadronik sağanakların daha kısa, elektromanyetik sağanakların ise daha uzun

mesafelere erişmeleri nedeniyle, bunların fiberlerde yaratacağı Cherenkov sinyallerinin

farkl  olmas na dayanmaktad r. Böylelikle detektörde, hadronlar ile leptonlar› › › ›

birbirinden ayırmak kolaylaşmaktadır.

Şekil 2.28: HF (Hadron Forward) Kalorimetresinin kesit şeması.

Şekil 2.28’de kesit şeması gösterilen HF modülü, farklı boyutlarda 22 adet kuleden

meydana gelmektedir. Her bir kuleye, birisi EM fiberlerinin diğeri HAD fiberlerinin

sonlandığı 2 adet foto-çoğaltıcı düşmektedir. Her fiber 600 mikron kalınlığındadır. HF

soğurucuları için toplam 36 ayrı modül tipi kullanılmaktadır[16].
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3. MALZEME VE YÖNTEM

3.1 HCAL DETEKTÖRÜNDE ENERJİ KALİBRASYONU

HCAL hareketli bir platform üzerine yerleştirilmiştir. Hareketli masa, ışın

doğrultusunda pozisyon değiştirebilecek şekilde bir pivota sahiptir. Masa η ve 

doğrultularının her ikisinde de hareket edilebilmeyi sağlar. Böylece açılar değiştirilerek

ölçümler yap lmaktad r.› ›

CMS deneyinde HCAL merkezi kalorimetreler |η|= 0 – 3 aras ndaki bölgede, HF ise›

|η|= 3 – 5 arasındaki bölgesinde çalışacaktır. HCAL bölümleri CERN test ışını; elektron

muon ve pionlar ile test edilecektir[7].

Şekil 3.1 HCAL test düzeneği[7].

Işıldayıcılardan gelen ışık, plastik fiberler vasıtasıyla hibrid fotodiyotlara (HPDs)

taşınırlar. HF için sinyaller quartz fiberlerde Cherenkov ışınımıyla PMT (Photo

multiplayer Tubes) ve okuyucu sistemine bağlanır. Bu temel elektronik elemanlar; QIE

(Charge Integrator and Encoder ASIC), HTR ler ( HCAL trigger and readout module)

ve data toplama kart d r (DCC- data concentrator card).› ›
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CMS HCAL kalorimetresinin ön-son okuyucu modülü (front-end readout FE) birçok

ASIC elemanının bir araya gelmesiyle oluşur. Her FE modülü, detektör sinyallerini

kendisine bağlı 6 HPD’den alır. Bu girdiler, flash ADC’lerle donanmış QIE (Charge

Integrator and Encoder ASIC) çiplerini besler. QIE çipleri CMS hadron kalorimetre

(HCAL) sisteminde hibrid fotodiyotlardan (HPDs) al nan sinyalleri dijitalize etmek için›

kullan l rlar[17].› ›

Hibrid fotodiyotlardan (HPDs) gelen analog sinyalleri sayısal sinyallere dönüştüren QIE

çipleri, bunlar  25 ns’ lik paketler halinde toplar ve FADC’e (Fast Analog to Digital›

Converter) iletilir. QIE’ lerden ç kan bütün HPD sinyalleri ve zaman dilimleri CCA›

(Channel Control Asic) çiplerine geçer. Her CCA çipi, iki QIE kanalıyla bağlantılıdır.

Bu veriler daha sonra CCA’ den optik bağlantılarla veri toplama sitemine gönderilir.

Her CCA ye iki QIE yi kontrol etmek için iki kanal bulunur. Optik fiberlerin etkin

kullanılması amacıyla 3 CCA verisi 2 adet gigabit optik linke (GOL) bağlıdır[13].

Şekil 3.2: QIE Front End modülü[13]
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CCA’lerin bazı özellikleri sağlaması gerekir:

 İki QIE den gelen verilerin senkronizasyonu ve işlenmesi

 Flash ADC ve QIE yük toplayıcısının çalışması için QIE saat sinyalinin

hesaplanmas›

 Kapasitör Id lerinin kontrolü (farkl  QIE’lerden gelecek kapasitör Id lerinin›

senkronize olmas  gerekmektedir)›

 Belirtilen erimlerde QIE’lerin çalışmasını sağlamak

 QIE’ lerin eşik DAC değerlerinin belirlenmesi

 Seri optik link sinyali gönderebilme kabiliyeti

 QIE’ leri yeniden çalıştırabilmesi

Şekil 3.3: HCAL okuyucu ve kontrol sistemi[7]
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CMS HCAL ışın demeti test çalışmaları, CERN Süper Proton Sinklotronunda (SPS ) H2

test alan nda yap lmaktad r. Analizler için kullan lan datalar, HCAL modüllerinde› › › ›

değişik enerjilerdeki elektron ve negatif pion demetler gönderilerek elde edilir.

Kalorimetre cevab  bütün kanallardan elde edilen sinyallerin toplam  olarak› ›

hesaplanmaktad r. › Elektromanyetik sağanaklar temelde elektromanyetik kanallardan

(EM) elde edilir. Pion sinyalleri ise Elektromanyetik ve Hadronik bölümler taraf ndan›

paylaşılır.

Şekil3.4 de CERN H2 ışın doğrultu şeması gösterilmiştir. Işın doğrultusu iki farklı

yolda çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. Yüksek enerji yolunda SPS’den gelen 400

GeV/c’lik protonlar hedefe çarptığında (T2), parçacık momentumları 10 GeV/c ile 350

GeV/c arasında olan parçacıklar üretilmiştir. Çok düşük enerji (Very Low Energy,

VLE) yoluna ek olarak (T22) hedefi yerleştirilmiştir ve 1 GeV/c - 9 GeV/c aralığında

sınırlandırılmış parçacıkların momentumları ile  parçacık üretimi için kullanılmaktadır.

Şekil3.4: CERN H2 ışın doğrultusu ve deney düzeneği şeması[18]

Yüksek enerji yolunda T22 hedefi ve VLE ışın toplayıcı (VLE beam dump), ışın

doğrultusundan çıkarılır. Maksimum kullanılabilir ışın momentumu, elektronlar için

100 GeV/c, hadronlar için 350 GeV/c’dir. VLE yolunda 2 Cherenkov say c s  (CK2 ve› › ›

CK3), 2 Uçuş süresi (Time of flight TOF1 ve TOF 2) sayıcıları ve muon sayıcıları;

(Muon veto wall, Muon veto front, Muon veto back) elektronlar, yüklü pionlar, kaonlar,

protonlar, antiprotonlar ve muonların belirlenmesine imkan sağlarlar.

CK2, 1.85 m uzunluğunda CO2 ile doldurulmuş bir  Cherenkov sayıcısıdır ve VLE’deki

elektronların belirlenmesinde kullanılmaktadır. 0.7 bar’da diğer yüklü parçacıklar sinyal

vermezler ve say c  % 99 gibi iyi bir sonuçla elektronlar  belirler. CK3 de yine 1.85 m› › ›

uzunluğunda ve Freon134a gazı ile doldurulmuştur. CK3 deki basınç; elektronlar,
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pionlar, kaonlar arasındaki ayrımı yapabilmek için farklı ayarlanır. Örneğin Pb ≤

3GeV/c olduğu durumda elektronun izi 0.88 bar’da belirlenir[18].

Şekil 3.5 de 3 GeV/c ve 8 GeV/c’lik hadron ışınlarından, parçacıkların belirlenmesini

göstermektedir. Düşük enerji yolunda parçacıkların belirlenmesi 2 Cherenkov sayıcısı

(CK2 ve CK3), 2 uçuş süresi (TOF1 ve TOF2) ve Muon sayıcıları (MVB) tarafından

gerçekleşmektedir.

Şekil 3.5: 3 ve 8 GeV/c’lik hadron ışınlarından parçacıkların belirlenmesi[18]

TOF1 ve TOF2 sayıcıları yaklaşık 55 m aralıkla yerleştirilmiştir. Her ışıldayıcı tabakası

10 10  cm² alanda ve 2 cm kal nl kta ölçüm almaktad r. 7 GeV/c’e kadar pionlardan (ve› › ›

kaonlar) saç lan protonlar yaln zca TOF sistem ile ayr l rlar. Muonlar MVF, MVB,› › › ›

MVW ile birlikte belirlenir. MVF ve MVB kalorimetrelerin arkasına yerleştirilmiş olan

(80 80 cm²) geniş ışıldayıcı sayıcılardır. Işın doğrultusundaki muon bileşenlerini

filtrelemek için MVB’nin önüne 80 cm kalınlığında demir blok yerleştirilir. MVW, HB

arkasına yerleştirilmiş her biri ( 30 100 cm²) olan 8 özel ışıldayıcı sayıcıdan oluşmuştur.

Sayıcılar aralarında 2 cm boşluklarla yatay olarak yerleştirilmiştir ve böylece 226 cm

dikey 100 cm yatay doğrultudaki bir bölge ışıldayıcı sayıcılarla kaplanmıştır. MVW

düşük momentumlu muon ışınlarının (2 – 5 GeV/c) izlerine ek olarak, geç oluşan

duşların detaylarını da incelemek için kullanılmaktadır.

Parçac k belirleme detektörleri olarak, 6 gecikme süresi (delay line) odas  (WC1, WC2,› ›

WC3 ve WCA, WCB, WCC), tetikleme için 4 ışıldayıcı sayıcısı (S1’den S4’e kadar), ve

4 ışıldayıcı ışın halkası (beam halo) sayıcısı (BH1’den BH4’e kadar) deneyde

kullan lmaktad r[19].› ›
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HB kalibrasyonu, 50 GeV/c elektronlar ile yapılmıştır. Kalibrasyon için önce HB’nin

önüne EB süper modülü yerleştirilir ve elektron ışını her bir kulenin (tower) merkezine

yönlendirilir. Örnek olarak 5 ve 100 GeV/c negatif yüklü pionlar için al nan sinyaller›

gösterilmektedir. Benzer şekilde EB kalibrasyon dataları da seçilmiş kristallere

hedeflenmiş ışınlar tarafından toplanır. EB sinyalleri 77  kristallerden kalibre edilmiş

sinyaller eklenerek alınmıştır. HB için de 33  lük kulelerin toplamından alınmıştır.

Enerji s z nt s  yüksek enerjide çok önemlidir ve MVW sinyalleri ile hesaplan r.› › › › ›

Şekil3.6  ile gösterilir.

Şekil 3.6: 5ve 100 GeV/c’ lik negatif yüklü pionlar için alınan yanıtlar EB için (a ve d de) HB
için (b ve e de) her iki sistemden al nan tüm sinyallerin toplam  (c ve f de) ayr ca HB› › ›

arkasındaki enerji sızıntısı da dahil olmak üzere gösterilmiştir[18]

EB’de etkileşen pionların büyük bir bölümü Şekil 3.6 a ve b’deki ikinci pik ile

kanıtlanmaktadır. EB’de etkileşmeyen pionların bıraktığı enerji de ilk pikte

görülmektedir. HB’den gelen erken duşları ilk pik, geç oluşan duşları ise ikinci pik

dağılımı göstermektedir.

Kalibrasyon, enerji çözünürlüğü ve lineerliği detektörün güvenilirliğinin test edilmesi

aç s ndan önemlidir. Sisteme gelen enerjinin tamam n  ölçülebilirse detektör çok iyi› › › ›

çalışıyor demektir. Bu detektörün doğrusallığını gösterir. Ölçülen enerjiyle sisteme

a) b) c)

d) e) f)
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giren enerjinin yakın olması oranlarının “1” civarında olması demektir. Doğrusal

olmayan detektörlerde giren enerji ile ölçülen enerji arasında büyük eşitsizlikler oluşur.

Bu oranı sisteme giren enerjiye karşılık gelen grafiğe aktarıldığında bir civarında

sapmalar olduğu görünür.

Detektöre giren enerji, bir tak m parçac k üretilmesi demektir. Üretilen parçac k say s› › › › ›

ile gelen enerji doğru orantılıdır. Bu orantıdaki dalgalanmalar enerjinin çözünürlüğünü

belirler. Buna göre tamamlanmamış duşlar çözünürlüğü etkiler. Boyuna ve enine enerji

kayıpları da çözünürlüğü bozar. Elde edilen net sinyalin ortalaması ve ortalamadan

sapmalar dikkate alındığında da dalgalanma konusunda bilgi sahibi olunabilir.

Ortalamadan sapman n (› σ) ortalama net sinyale (E) oranını enerjiye karşılık gelecek

şekilde grafiğe döküldüğünde “enerji çözünürlüğü” elde edilir.

Şekil 3.7: 2006 test beam datalarından negatif yüklü pionlar için CMS kalorimetresinin enerji
çözünürlüğü (Siyah daireler tüm pionlardan alınan dataları gösterir. Dolu ve boş üçgenler ise

kalorimetrede oluşan erken ve geç duş olaylarıdır)[18]

Şekil 3.7’de CMS kalorimetre sisteminin enerji çözünürlüğü gösterilmektedir. Tüm

negatif yüklü pionlar için enerji çözünürlüğü siyah daireler ile gösterilmiştir.
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Yapılan bu çalışmalarda kalorimetre sisteminde hadron enerji ölçümleri için beklenen

çözünürlüğü verdiği görülmüştür.

CMS deneyinde kullan lan data analiz program  CMSSW(CMSSOFTWARE) paketidir.› ›

CMS test beam 2006 için bu paketin CMSSW_0_8_4 versiyonu kullanılmıştır. CMSSW

kullanılarak yapılacak işlerde öncelikle aşağıda verilen komutlar ile bir çalışma alanı

oluşturulur. Oluşturulan bu alanda CMSSW aktif hale getirilir.

scramv1 projcet CMSSW CMSSW_0_8_4

cd CMSSW_0_8_4

eval `scramv1 runtime –csh`

Data analizi yapmak için gerekli modüller çalışma alanına kurulur ve derlenir.

Hızlandırılan demetlerin her etkileşmesi bir run numarası ile adlandırılır.Data runları

kısmından istenilen özellikte bir run seçilerek analiz yapmaya başlanır. ECAL, HCAL

ve ECAL + HCAL enerji grafikleri elde edilir.

Bu tez çalışmasında 2006 yılında alınan 30389 run numaralı datalar kullanılmıştır. Bu

datalar 300GeV enerjili negatif yüklü pion demetleri ile elde edilmiştir.
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4. BULGULAR

Bu çalışmada 2006 yılında CERN’de yapılan CMS – HCAL test çalışmalarından, 300

GeV enerjili negatif pion demetleri ile yapılan ışın demeti test datalarından

yararlanılmıştır.  Pionlar için Run 30389 datası kullanılmıştır. Şekil 4.1 ile 4.12 arasında

negatif yüklü pionlar için yapılmış analizler gösterilmektedir.

Şekil 4.1: 300 Gev  pion (πˉ) datas n n etas  3 ve phisi 13 olan modülünden al nan enerji sinyali› › › ›

Şekil 4.2: 300 Gev  pion (πˉ) datas n n etas  3 ve phisi 14 olan modülünden al nan enerji sinyali› › › ›
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Şekil 4.3: 300 Gev  pion (πˉ) datas n n etas  4 ve phisi 13 olan modülünden al nan enerji sinyali› › › ›

Şekil 4.4: 300 Gev  pion (πˉ) datas n n etas  4 ve phisi 14 olan modülünden al nan enerji sinyali› › › ›
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Şekil 4.5: 300 Gev  pion (πˉ) datas n n etas  10 ve phisi 18 olan modülünden al nan sinyalin› › › ›
zamana göre büyüklüğü

Şekil 4.6: 300 Gev  pion (πˉ) datas n n etas  10 ve phisi 16 olan modülünden al nan sinyalin› › › ›
zamana göre büyüklüğü
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Şekil 4.7: 300 Gev  pion (πˉ) datasının etası 3 ve phisi 13 olan modülünden alınan eşik
değerlerinin zamana göre büyüklüğü

Şekil 4.8: 300 Gev  pion (πˉ) datasının etası 3 ve phisi 14 olan modülünden alınan eşik
değerlerinin zamana göre büyüklüğü
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Şekil 4.9: 300 Gev  pion (πˉ) datasının etası 4 ve phisi 13 olan modülünden alınan eşik
değerlerinin zamana göre büyüklüğü

Şekil 4.10: 300 Gev  pion (πˉ) datasının etası 4 ve phisi 14 olan modülünden alınan eşik
değerlerinin zamana göre büyüklüğü
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Şekil 4.11: 300 Gev  pion (πˉ) datasının etası 3 ve phisi 13 olan modülünden alınan eşik
değerleri sinyali

Şekil 4.12: 300 Gev  pion (πˉ) datasının etası 3 ve phisi 14 olan modülünden alınan eşik
değerleri sinyali
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Şekil 4.13: 300 Gev  pion (πˉ) datasının etası 4 ve phisi 13 olan modülünden alınan eşik
değerleri sinyali

Şekil 4.14: 300 Gev  pion (πˉ) datasının etası 4 ve phisi 14 olan modülünden alınan eşik
değerleri sinyali
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ

CERN’de yap m na devam edilmekte olan ve 2007 y l  sonunda faaliyete geçmesi› › › ›

beklenen LHC h zland r c s  üzerindeki CMS deneyi, Higgs ve süpersimetrik› › › › ›

parçac klar n n belirlenmesini hedefleyen bir deneydir.› › ›

Bu çalışmada CMS deneyinde kullanılacak olan hadron kalorimetresinin (HCAL) enerji

kalibrasyonu çalışmalarından bahsedilmiştir. HCAL bakır ve çelik soğurucular arasına

yerleştirilmiş plastik ışıldayıcılardan oluşmaktadır. HCAL’ın özellikleri CMS deneyi

için gerekli kalorimetre özelliklerini sağlamaktadır.

 CMS Detektörü gerekli seviyelerde radyasyona dayan kl d r ve periyodik olarak› › ›

aktif materyalin degiştirilmesine gerek kalmaz.

 HB, HE, HO için plastik sintilatörlere eklenmiş dalga boyu kaydırıcı fiber (WLS)

okuyucular detektörlere uygun olarak seçilmiştir.

 Çok küçük enerji sızıntıları belirlenip böylece enerji çözünürlüğü geliştirilmektedir.

 Detektör, enerji çözünürlüğü ve lineerliği açısından yüksek verimliliktedir.

 Hadronik kalorimetrenin yanıtı yüzdece uniform ve stabil (zamanla değişmez)

olmal d r.› ›

 Kalorimetrenin lineerliğide yüzdece ne kadar iyi olursa tetikleme sistemide o kadar

iyi çalışmaktadır.

 İyi bir kalibrasyon için, test ışını doğrultusuna özel kalorimetre dilimleri (wedge)

yerleştirilir.

 HF detektörü duşların (shower) sadece elektromagnetik bileşenlerine duyarlıdır ve

bu da duşların oldukça dar oluşmasını sağlar.

 Ayrıca HF’in Cherenkov ışınımlarının belirlenmesi esasına dayanması kalorimetreyi

oldukça h zl  yapmaktad r.› › ›

 HF diğer tip kalorimetrelere göre daha hafiftir.

 HF kalorimetresinin enerji çözünürlüğü yüksek enerjilerde artmaktadır.
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Bu çalışmada daha önce yapılmış çalışmalar ve elde edilen sonuçlar belirtilmiştir.

Hadronik Kalorimetre test çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir. Işın demeti test

çalışmaları ve test düzeneği hakkında bilgiler açıklanmıştır. 2006, yılında yapılan test

çalışmaları datalarından 300 GeV negatif pion demetleri için olanlar incelenmiştir. Bu

data setleri için örnek analizler gösterilmiştir.
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