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Абстракт. Докладът представя участието на ученици от СУ “Николай
Катранов”, гр. Свищов в най-голямата инициатива на CERN – LHC
World Wide Data Day, проведена на 15-ти ноември 2018 г. Участниците са от X, XI и XII клас на училището с ръководители: ст. учител по
физика и астрономия Елена Илиева и ст. учител по информатика и ИТ
Йорданка Илиева.
В доклада са описани дейностите на възпитаниците на училището във
връзка с участието им в измерванията, нанасянето на данните в онлайн таблици и участието им в дискусията с учени от ЦЕРН, както и с
ученици от други училища в България и други точки на света.

WORLD WIDE DATA DAY
Целта на събитието е учениците и студентите от цял свят заедно с преподавателите си да участват в анализирането на реални данни от събития на два от големите експеримента в ЦЕРН: ATLAS и CMS. По време на
World Wide Data Day ученици и учители стават съпричастни към работата на учените в лабораторията и получават възможност да дадат своите
резултати в обща електронна таблица. Чрез видеоконференция те имат
възможност да анализират и да се включат в дискусия с учените.
КОМПАКТЕН МЮОНЕН СОЛЕНОИД CMS (Compact Muon Solenoid)
Учениците обработваха данни от CMS-детекторът с най-много български учени в ЦЕРН. Компактен мюонен соленоид CMS (Compact Muon
Solenoid) е един от големите детектори на елементарни частици в Големия адронен ускорител в ЦЕРН. CMS е огромен детектор, който се състои от много системи, които трябва да функционират в пълен синхрон,
да регистрират и обработват информация за много кратко време. CMS е
детектор с общо предназначение и с негова помощ се изпълнява обширна научна програма – от изучаване на Стандартния модел до търсене
на допълнителни измерения и частици, които биха могли да съставят
138

ISSN 1314–8478 c 2019 Heron Press Ltd.

World Wide Data Day 2018 в СУ “Николай Катранов”, гр. Свищов

тъмната материя. Експериментът CMS е едно от най-големите международни научни сътрудничества с участието на 4300 физици, инженери,
техници, студенти и обслужващ персонал от 182 института в 42 страни.
Чрез провеждането на експеримент в CMS на 4 юли 2012 г. е регистриран
Хигс бозонът [1].
МЮОН
Мюон (или исторически мю-мезон, µ-мезон) е елементарна частица във
физиката на елементарните частици. Мюонът е лептон от второ поколение, класифициран в стандартния модел. Както всички лептони мюонът
е фермион със спин 1/2 и отрицателен електрически заряд. По големина
зарядът му е равен на този на електрона, но масата му на покой е значително по-голяма. Антимюонът (µ+ ) носи същия по големина, но положителен електрически заряд. Частицата е открита през 1936 г. от Карл
Дейвид Андерсън при неговите изследвания на космическото лъчение.
Мюонната система на CMS се реализира технически отделно във външната част на детектора. Най-често тя се вгражда в желязото на соленоида от трековата система. Мюонната система позволява да се отделят мюоните поради способността им да преминават големи разстояния във веществото без поглъщане (като следствие на това, че мюонът
не изпитва силно ядрено взаимодействие). Мюоните са частиците, които се идентифицират най-лесно на CMS, тъй като няма други частици,
които може да регистрират и могат да преминат през целия детектор.
Тъй като те имат електрически заряд техните траектории се закривяват
в магнитното поле. Тъй като мюоните се раждат като резултат от разпадането на частици, които са по-тежки от тях, те носят информация за
случването на потенциално интересни събития – примерно раждане и
разпад на Хигс бозон [2].
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА
По време на инициативата използваме данни на експеримента CMS в
ЦЕРН с отворен достъп, предоставени за обучение на ученици. За леснота използваме специализиран графичен потребителски интерфейс, който визуализира трековете на частиците, родени в конкретните събития.
На учениците е зададен набор от данни от 94 до 96. Записват броя
на събитията в контейнери, представляващи интервали от 20 градуса.
Таблиците са показани на Фиг. 1.
За това упражнение, се фокусираме само върху събитията с два мюона в крайното състояние и техните ъглови характеристики (Фиг. 2) [3].
139

ЕЛЕНА ИЛИЕВА, ЙОРДАНКА ИЛИЕВА

Фиг. 1.

Фиг. 2.

За всяко събитие с два мюона, за всеки мюон измерваме ъглите ϕ
(ъгълът в равнината, напречна на посоката на снопа) – Фиг. 3, Фиг. 4 и
Фиг. 5. Същото правим и за ъгъла θ (полярния ъгъл). Ъгълът ϕ се движи
изцяло около линията на лъча z от 0 до 360 градуса; θ се движи от 0 до
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Фиг. 3.

180 градуса по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка от оста z в зависимост от това, кой е най-краткият път
до трека.

Фиг. 4.
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Фиг. 5.

РЕЗУЛТАТИ И ХИСТОГРАМИ

На страницата https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r47xv8S7BJ_ELG5IW_fY0ufOCgQ0esQeyNHelWwulk/edit?usp=sharing се вписват резултатите от измерванията на всички участници (Фиг. 6).
За да се направи статистическа оценка на ъгловите разпределения,
измерените стойности са попълнени в хистограми. За по-голям статистически ефект хистограмите, попълнени от всички участници са събрани в една обща. От получените хистограми (sheet plots от страницата) се
вижда равномерно разпределение за ъгълът ϕ (Фиг. 7).
Това отразява нашите очаквания, че мюоните, които се раждат по
двойки, нямат предпочитана ъглова област в равнината, напречна на
снопа. За полярния ъгъл θ се вижда, че повече мюони са измерени при
по-големи стойности на тези ъгли (т.е. ъглите на разлитане са по-близо
до оста на снопа) и по-малко се разлитат нагоре (под 90 градуса). Това е
свързано с импулсите на частиците.
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Фиг. 6.

Фиг. 7.

ДИСКУСИЯ
По време на дискусията с Кенет Сесир и негови колеги от ЦЕРН, учениците разговарят с тях за честотата на събитията. Интересуват се за
сложността, калибрирането и прецизността на софтуера, чрез който се
регистрират частиците. Учениците дискутират с учените за причините
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за по-голямото или по-малкото изкривяване на траекторията на частиците и как то е свързано с енергията им.
РЕЗУЛТАТИ
1. Възможност за учениците да участват в нетрадиционен урок, в
който можеха да контактуват с учените на английски език.
2. Направиха практическо занятие, в което извършиха измервания и
нанесоха резултатите в онлайн таблици.
3. Имаха възможност да получат реална представа за ежедневната работа на учените в ЦЕРН.
4. Имаха възможност да видят резултатите на другите участници и да
участват в дискусията с тях.
5. Получиха отговори на интересуващите ги въпроси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участието на нашите ученици в тази инициатива им донесе полза и възможност да вникнат в работата на учените от ЦЕРН. Темата за ЦЕРН беше изключително интересна за всички, защото в предишни часове по
физика и астрономия и информационни технологии бяхме говорили за
същността на ЦЕРН. Всички се почувстваха удовлетворени от свършената работа и от възможността да се срещнат с “магията” на ЦЕРН.
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