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Parçacık Deneylerinde Neyin
Benzetimini Yapıyoruz?

T. Sjostrand, http://indico.cern.ch/getFile.py/
access?resId=0&materialId=3&confId=a042790

Cevap:
Hemen hepsinin…
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V.E.Ö.

Bir Algıcın Cevabının Modellenmesi
•

İz sürme (İç Algıç) |η|<2.5
➡ 2T solenoid ile
➡ Silisyum (pixel + strip) izsürücü
➡ Geçiş ışınımı izsürücüsü (TRT) e/π ayrışımı
➡ b işaretleme etkinliği %50

•

Enerji Ölçümü |η|<5.0
➡ EM kalorimetre : Pb-LAr, akordiyon şeklinde
➡ Hadron kalorimetre : Fe/Sci (merkez), Cu/W-LAr (ön kısım)

•

Muon Ölçümü |η|<2.7
➡ 4T toroid spektrometre
➡ MDT ve CSC : iz sürmek için
➡ RPC ve TGC : hızlı tetiklemek için

V. Erkcan Özcan, Bogaziçi University
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RPC: Resistive Plate Chamber
MDT: Monitored Drift Tubes
CSC: Cathode Strip Chamber
TGC: Thin Gap Chamber

PGS4
SHW adıyla 1998’da Tevatron Run2 SUSY/Higgs Çalıştayı’nda
geliştirilmeye başlandı. Asli yazarı ve bekçisi: John Conway (UC
Davis).
Sadece Tevatron’daki dedektörler değil, silindir şeklindeki herhangi bir
YEF dedektörü için parametrize edilebilir.
Son sürümü PGS4 - 090401.
Basit, hızlı, fizibilite analizleri için uygun.
http://www.physics.ucdavis.edu/~conway/research/software/pgs/pgs4-general.htm
V. E. Özcan, HPFBU12
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PGS’ten ne bekliyoruz?
Yaratılan
olay (Pythia,
Herwig,vs.)
Parçacıklar
STDHEP
biçiminde

V. E. Özcan, HPFBU12

•Algıcın kapsama alanı

PGS

(akseptansı)
•Algıcın verimi
•Algıç çözünürlüğü
•Parçacık/jet yapılandırılması
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Ölçülen olay
LHCO
biçiminde
Veri
çözümleme
(ROOT vs.)

PGS Ne Yapıyor?
Tüm son durum parçacıklarını işle, eğer
algıcın sınırları içindeyse:
Eğer yüklü parçacıksa, onun için doğrusal bir iz yap (manyetik alan olmasına
karşın bükülme yok), izin sagittasının çözünürlüğünü hesaba al.
Kalorimetre η ve φ düzleminde karelere ayrılmış. Parçacıklar hangi kareye
yönlenmişlerse orada enerjilerini yerleştir.

elektron/foton: hemen tüm enerji EM kalorimetresine.
hadronlar: çoğu enerji hadronik kalorimetreye.
muonlar: azami iyonlaşma.
Dikkat! Bu formül LHC’de çok iyi değil.

Enerji çözünürlükleri:
ΔEem/Eem = a⊕b/√Eem
V. E. Özcan, HPFBU12

ΔEhad/Ehad = b/√Ehad
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PGS’den Örnek kod Kalorimetrelerde Müonlar
İki tane Gaussian dağılımlı rastgele sayı üret
EM-kalorimetresinde kaybedilen enerji :
ortalaması 0.5 GeV, standart sapması 0.1 GeV
olan Gaussian, ancak negatif olamıyor
Eğer kaybedilen enerji, parçacığın enerjisinden
fazlaysa: kalorimetreye parçacığın tüm
enerjisini koy, parçacığın enerjisini sıfırla.
Hadron kalorimetresinde de aynı hikaye:
kaybedilen enerji ortalaması 2.0 GeV, standart
sapması 0.4 GeV olan ve negatif olamayan bir
Gaussian.

V. E. Özcan, HPFBU12
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PGS’den Örnek kod Kalorimetrelerde Hadronlar
Yüzde elli ihtimalle
EM kalorimetresinde
bir müon gibi enerji
bıraklıyor. Geri kalan
yüzde elli durumda,
EM kalorimetresinde
enerjinin rastgele bir
yüzdesi bırakılıyor.
Sonra bırakılan enerji
beklenen çözünürlüğe
uygun bir şekilde
yayılıyor.

V. E. Özcan, HPFBU12
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Jetler

QCD: Tekil renk yükleri,
bağımsız kuarklar yok…
Hadronlaşma, fragmentasyon:
“jet”ler.

V. E. Özcan, HPFBU12

PGS4’de koni veya kT çift
bulma metodu.

Delphes
S. Ovyn, X. Rouby, V. Lemaitre, arxiv.org/abs/0903.2225
C++ ile yazılmış. ROOT kullanıyor.
Birçok açıdan PGS4’den üstün.
İleri ve sıfır-derece kalorimetreler
Enerji çözünürlüklerinin matematiksel
modelleri ve kalorimetre hücrelerinin
dağılımları daha detaylı.
Siscone ve midpoint jet algoritmaları eklenmiş.
ATLAS ve CMS için sonuçları test edilmiş.
STDHEP ve LHE dosyalarını girdi olarak kabul ediyor. LHCO çıktısı dışında daha detaylı root
dosyaları veriyor.
https://server06.fynu.ucl.ac.be/projects/delphes
V. E. Özcan, HPFBU12
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V. E. Özcan, HPFBU12
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Delphes Testleri

Delphes’in alt benzetim adımları
sonucunda çıkardığı jet enerjisi, kayıp
enerji, tau jet bulma işlemlerinin tam
Geant4 benzetimi + gerçek olay
yapılandırması sonuçlarıyla
karşılaştırılması…
Çıkarılan enerji çözünürlükleri ve tau jet
bulma etkinlikleri ATLAS ve CMS
deneylerinin performansı ile son derece
tutarlı.
V. E. Özcan, HPFBU12
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Pythia8 ile Başlangıç
Halihazırda mevcut olan örnek programlardan biri (hangisi?) ile başlayalım.
> cd ~/hep/pythia8/examples
> grep "Les Houches" *.cc
main11.cc:// It illustrates how Les Houches Event File input can be used in Pythia8.
main11.cc: // Initialize Les Houches Event File run. List initialization information.
main12.cc:// It illustrates how Les Houches Event File input can be used in PYTHIA.
main12.cc: // Initialize Les Houches Event File run.
main12.cc: // List first few Les Houches and other events.
main13.cc:// It illustrates how two Les Houches Event Files can be combined in PYTHIA,
main20.cc:// a Les Houches Event File based on its process-level events.
main25.cc:// It illustrates how Les Houches Event File input can be used in Pythia8.
main25.cc: // Initialize Les Houches Event File run.
main42.cc:
cout << " Aborted since reached end of Les Houches Event File\n";
main61.cc:
cout << " Aborted since reached end of Les Houches Event File\n";
main62.cc: // Print name of Les Houches Event File.
main91.cc: // Initialize to access Pythia6 generator by Les Houches interface.

Gördüğümüz nedir? main20 dışındaki hemen her örnekte Les Houches kütükleri okunuyor,
sadece main20’de yazılıyor. O halde onu temel alalım.
V. E. Özcan

13

Pythia8 ile İlk Kütüğümüz
Örnek programı kopyalarak başlayalım.
> cp -p main20.cc z+jet.cc

Kodun nasıl derlenmesi gerektiğini görelim :
> make
Usage: for NN = example number: make mainNN
> make main20
g++ -O2 -ansi -pedantic -W -Wall -Wshadow -fbounds-check -I../include
main20.cc -o bin/main20.exe -L../lib/archive -lpythia8 -llhapdfdummy

Çalıştırılan g++ komuduna bakarak kendi dosyamızı derleyelim:
> g++ -O2 -ansi -pedantic -W -Wall -Wshadow -fbounds-check -I../include
z+jet.cc -o bin/z+jet.exe -L../lib/archive -lpythia8 -llhapdfdummy
V. E. Özcan
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main20.cc
Bakalım main20
kodu nasılmış?
Süreç seçimi
yapmalıyız. Bunun
için pythia8 el
rehberine
bakabiliriz.
google pythia8
manual…
V. E. Özcan
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V. E. Özcan
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Pythia8 php Arayüzü

V. E. Özcan
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Pythia8 php Arayüzü

V. E. Özcan
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Les Houches Olay Çıktısı

V. E. Özcan
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V. E. Özcan
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Derle ve çalıştır

> g++ -O2 -ansi -pedantic -W -Wall -Wshadow -fbounds-check -I../include z+jet.cc -o bin/z+jet.exe -L../lib/archive -lpythia8 -llhapdfdummy
> bin/z+jet.exe
V. E. Özcan
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Delphes
Delphes’in kullanımı:

> cd ~/hep/Delphes/
>./Delphes --help
Usage: ./Delphes input_file output_file [detector_card] [trigger_card]
input_list - list of files in Ntpl, StdHep, HepMC or LHEF format,
output_file - output file.
detector_card - Datacard containing resolution variables for the detector simulation
(optional)
trigger_card - Datacard containing the trigger algorithms (optional)

Kendi olay kütüğümüzü içeren bir girdi listesi hazırlayalım ve Delphes’i çalıştıralım:
> echo ~/hep/pythia8/examples/z+jet.lhe > liste.txt
> ./Delphes liste.txt z+jet.root data/DetectorCard_ATLAS.dat data/TriggerCard_ATLAS.dat

V. E. Özcan
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Delphes ROOT kütüğü

V. E. Özcan
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LHCO’ya Çevrim
Delphes ROOT kütüğünü LHCO’ya çevirebiliriz:
> ./LHCO_Only z+jet.root
**
INFO: z+jet_events.lhco
** Exiting…

created

**

ExROOTAnalysis paketiyle bu LHCO kütüğünü de ROOT kütüğü yapabiliriz:
> ~/hep/madgraph5/ExRootAnalysis/ExRootLHCOlympicsConverter
z+jet_events.lhco z+jet_lhco.root
V. E. Özcan

23

LHCO ROOT kütüğü

V. E. Özcan
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Algıcımızın Çözünürlüğü
Ürettiğimiz ROOT kütüğünü kullanarak, algıcımızın jet enerji çözünürlüğünü çıkaran
bir çözümleme programı yazalım.

> root -l z+jet_lhco.root
root [0]
Attaching file z+jet_lhco.root as _file0…
Warning in <TClass::TClass>: no dictionary for class TRootEvent is available
Warning in <TClass::TClass>: no dictionary for class TRootPhoton is available
Warning in <TClass::TClass>: no dictionary for class TSortableObject is available
Warning in <TClass::TClass>: no dictionary for class TRootElectron is available
Warning in <TClass::TClass>: no dictionary for class TRootMuon is available
Warning in <TClass::TClass>: no dictionary for class TRootTau is available
Warning in <TClass::TClass>: no dictionary for class TRootJet is available
Warning in <TClass::TClass>: no dictionary for class TRootMissingET is available
root [1] LHCO->MakeClass()
Info in <TTreePlayer::MakeClass>: Files: LHCO.h and LHCO.C generated from TTree: LHCO
(Int_t)0
root [2] .q
V. E. Özcan
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Algıcımızın
Çözünürlüğü
LHCO.C
kütüğündeki Loop()
fonksiyonunu
değiştirelim.
Ve çalıştıralım:
> root -l
root [0] .L LHCO.C
root [1] LHCO t
root [1] t.Loop()

V. E. Özcan
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Sonuç
Jetlerimizin PTsini 6.6GeV
“hata” (bias) ve 19 GeV
çözünürlük (resolution) ile
belirleyebilmişiz.
Ödev: Bu adımları aynen
yapın ve istatistiği arttırın.
Bu arada analizi jet
momentumuna göre binlere
ayırın ve çözünürlüğü jet
momentumuna bağlı ölçün.
Sonuca fit yapıp enerjinin
artması ile çözünürlüğün
nasıl değiştiğini
gözlemleyin.
V. E. Özcan
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FAZLADAN LEBLEBİ

StdHep biçimindeki olay kütüklerini
PGS veya Delphes ile kullanmak
Bunun en kolay yolu, hali hazırda Madgraph ile sunulan ve onunla kullandığınız pythia-pgs ve
Delphes paketlerini kullanmak.
Madgraph’i yüklediğiniz dizine geçin.
Template dizininden yeni bir kopya çıkarın ve oraya geçin: cp -r Template
Leblebi ; cd Leblebi
PGS/Delphes parametre kartınızı hazırlayın. (Tercih ettiğiniz metin editörü ile Cards/
pgs_card.dat veya Cards/delphes_card.dat kütüğünü düzeltin.)
Events dizinine geçin: cd Events
Stdhep biçimdeki olay kütüğünüzü bulunduğunuz dizinine pythia_events.hep adıyla
kopyalayın: cp kütüğünüzNeredeyseODizin/olayKütügünüz
pythia_events.hep
PGS veya Delphes’i çalıştırın: ../bin/run_pgs veya ../bin/run_delphes
Root kütüğü oluşturmak için (ExRootAnalysis paketini de yüklemişseniz):
../../ExRootAnalysis/ExRootLHCOlympicsConverter
pgs_events.lhco pgs_events.root
V. E. Özcan
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PGS’deki e, π ve μ Enerji Modelleri

http://online.itp.ucsb.edu/online/lhco_c06/conway/
V. Erkcan Özcan, Bogaziçi University
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void LHCO::Loop()
{
if (fChain == 0) return;
Long64_t nentries = fChain->GetEntriesFast();
TLorentzVector mu1,mu2,jet,Z;
TH1F *hZkutle = new TH1F("hZkutle", "Z kutlesi", 100, 40, 140 );
TH1F *hMomCoz = new TH1F("hMomCoz", "Dik Momentum Farki",100,-100,100);
TH1F *hDelPhi = new TH1F("hDelPhi", "|Phi Farki|",100,0,4);

#include "Pythia.h"
using namespace Pythia8;
int main() {

Long64_t nbytes = 0, nb = 0;
for (Long64_t jentry=0; jentry<nentries;jentry++) {
Long64_t ientry = LoadTree(jentry);
if (ientry < 0) break;
nb = fChain->GetEntry(jentry); nbytes += nb;

// Generator.
Pythia pythia;
// Process selection. Minimal masses for gamma*/Z and W+-.
pythia.readString("WeakBosonAndParton:qqbar2gmZg = on");
pythia.readString("WeakBosonAndParton:qg2gmZq = on");
pythia.readString("23:mMin = 50.");

if ( Muon_size < 2 ) continue;

// Z'nin tum kanallarini kapat sadece muonlari ac (main06.cc'den)
pythia.readString("23:onMode = off");
pythia.readString("23:onIfAny = 13");

bool jetBulundu = false;
for (Int_t i=0; i<Jet_size; i++) {
if ( Jet_PT[i]<20 ) continue; // en az 20GeVlik jetler (gereksiz)
if ( Jet_EhadOverEem[i]<0.1 ) continue; // fotonlardan kurtul
jet.SetPtEtaPhiM( Jet_PT[i], Jet_Eta[i], Jet_Phi[i], Jet_Mass[i] );
jetBulundu = true;
break; }

mu1.SetPtEtaPhiM( Muon_PT[0], Muon_Eta[0], Muon_Phi[0], 0.1057 );
mu2.SetPtEtaPhiM( Muon_PT[1], Muon_Eta[1], Muon_Phi[1], 0.1057 );

// Create an LHAup object that can access relevant information in pythia.
LHAupFromPYTHIA8 myLHA(&pythia.event, &pythia.info);

	

	

	

	


if ( !jetBulundu ) continue;

// Open a file on which LHEF events should be stored, and write header.
myLHA.openLHEF("z+jet.lhe");

Z = mu1 + mu2;
hZkutle->Fill( Z.M() );
// Iyi reconstruct edilmis Z adaylari disindakileri at
if ( fabs(Z.M() - 91.0) > 10 ) continue;

// LHC 8 TeV initialization.
pythia.readString("Beams:eCM = 8000.");
pythia.init();

float delphi = fabs(jet.Phi() - Z.Phi()); // Z ile jet arasindaki phi
hDelPhi->Fill( delphi );
// eger Z ile jet karsi karsiya degillerse, at
if ( fabs( delphi - 3.14 ) > 1 ) continue;

// Store initialization info in the LHAup object.
myLHA.setInit();
// Write out this initialization info on the file.
myLHA.initLHEF();

hMomCoz->Fill( jet.Pt() - Z.Pt() );
}

// Loop over events.
for (int i = 0; i < 1000; ++i) {

V. E. Özcan

TCanvas *outcanv = TCanvas::MakeDefCanvas();
outcanv->Divide(2,2);
outcanv->cd(1); hZkutle->Draw();
outcanv->cd(2); hDelPhi->Draw();
outcanv->cd(3); hMomCoz->Draw();
hMomCoz->Fit("gaus");
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