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تعیین نسبت بار میونی با دادههای شبیهسازی شده با کد کورسیکا
فضلعلیزاده ،مائده * ( -)1بهمن آبادی ،محمود

(_)2

( -)1مرکز تحصیالت تکمیلی پیام نور تهران ،گروه فیزیک
( -)2دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده فیزیک ،گروه فیزیک

چکيده:
با ا ستفاده از کد شبیه سازی کور سیکا در ۲۱حالت انرژی ،در بازه  ۷GeVتا  ۹۰۰GeVو در هر حالت  ۲۰۰۰۰بهمن هوایی ( ٪۸۸با
ذره اولیه پروتون و  ٪۱۲با ذره اولیه هلیوم) ساخته شده و زاویه سر سویی و سمتی ذره اولیه به ترتیب بین  ۰تا  ۶۰و  ۰تا ۳۶۰
درجه رندوم انتخاب شددده اسددت .این شددبیه سددازیها برای سدد م اهدداهده تهران و با دو ادل  GHEISHAو  UrQMDبرای
برهمکنش های هادرونی در انرژی پایین و ادل  QGSJET-IIبرای برهمکنشهای انرژی باال انجام گرفته اسدددت .با اسدددتفاده از
ایونهای اثبت و انفی تولید شده در این بهمنها ،ن سبت بار ایونی در زوایای اختلف و انرژیهای اتفاوت به د ست آاد که یک
ناهمسانگردی شرقی-غربی برای این نسبت دیده ایشود.
کلمات کليدي:

CORSIKA, Extensive Air Shower, Muon, Muon Charge Ratio, Anisotropy

مقدمه :
ایونها یکی از طعمهای لپتونها هستند که انرژی سکون آنها حدود  ۱۰۶MeVو نیمه عمرشان 𝑠𝜇 ۲/۲است .نسبت تعداد
ایونهای جوی اثبت به انفی که به س م زاین ایرسند به عنوان نسبت بار ایونی ،Rµ ،شناخته ایشود .نسبت بار ایونی
𝑛

اثبت به انفی ،𝑅𝜇 = 𝑛+ ،اطالعات اهمی از شار نوترینوهای جوی و برهمکنشهای هادرونی به اا ایدهد .در احدوده
−

ایونهای کم انرژی (حدود  )۱GeVشار ایونی انبع اهمی برای تولید الکترون ،نوترینو و آنتی نوترینوی ایونی است و
نسبت تعداد ایونهای اثبت به انفی به طور استقیم با تعداد نوترینو به آنتی نوترینوی الکترونی راب ه دارد .از آنجا که
برهمکنش ایونهای اثبت و انفی با ااده یکسان نیست ،لذا یافتن نسبت بار ایونی برای پاسخ آشکارسازهای نوترینو
پراهمیت خواهد بود .به طور نوعی ایون های اثبت و انفی و نوترینوها و آنتی نوترینوهای وابسته از واپاشیهای زیر در
اتمسفر تولید ایشوند:
𝐴𝐶𝑅 + 𝐴𝐴𝑖𝑟 → 𝜋 ± + 𝜋 0 + 𝐾 ± + 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑑𝑟𝑜𝑛𝑠,
𝑠𝑛𝜋 ± → 𝜇 ± + 𝜈𝜇 (𝜈̅𝜇 ); ∼ 100%, 𝜏0 = 26
{
) 𝜇𝜈( 𝜇̅𝜈 𝜇 ± → 𝑒 ± + 𝜈𝑒 (𝜈̅𝑒 ) +
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𝑠𝑛𝐾 ± → 𝜇 ± + 𝜈𝜇 (𝜈̅𝜇 ); ∼ 63.5%, 𝜏0 = 12
{
) 𝜇𝜈( 𝜇̅𝜈 𝜇 ± → 𝑒 ± + 𝜈𝑒 (𝜈̅𝑒 ) +

که در آن 𝑅𝐶𝐴  𝐾 ± ،𝜋 0 ،𝜋 ± ،𝐴𝐴𝑖𝑟 ،به ترتیب یک پرتوی کیهانی (اانند پروتون ،آلفا و کربن) ،یک هسته هوایی ،پایونها
و کائونها را توصیف ایکنند .با توجه به این واپاشیها انتظار ایرود نسبت نوترینوی ایونی به نوترینوی الکترونی ۲
باشد .ااا نتایج آزاایشهای  Super-Kamiokandeعدد کوچکتری برای این نسبت نهان ایدهد که این رفتار غیر عادی
بر اساس نوسانهای نوترینو قابل توصیف است [ .]۱ایونهایی که به س وح پایین ایرسند اساسا در ارتفاعات باال تولید
شدهاند .ایونها بر اثر برهمکنشهای جوی انرژی خود را حدودا به ایزان )= -۲MeV/(gcm-۲

𝜇𝐸𝑑
𝑋𝑑

از دست ایدهند .با

توجه به اثرات نسبیتی ،ایونی با انرژی ( ۱GeVیعنی با فاکتور لورنتز  )γ=۹/5در چارچوب ارجع ناظر زاینی ،نیمه عمر
𝑠𝜇 γτ˳= ۲۱دارد .بنابراین ایتواند از ارتفاع بیش از  h=(γ۱-۲)۰/5cτ˳≈۶/۲kmبه س م زاین برسد ولی به دلیل کاهش ناشی
از یونیزاسیون این ارتفاع به حدود  ۳kmکاهش اییابد .در نتیجه انرژی ایونها در س م تهران تابعی ارکب از طیف تولید
آنها ،کاهش انرژی آنها در جو و واپاشی خواهد بود.
در این بررسی ایونهای اثبت و انفی تولید شده از ذرات اولیهای که  ٪۸۸آنها پروتون و  ٪۱۲آنها هلیم است در ۲۱
حالت اختلف بین ۷ GeVتا  ،۹۰۰GeVبه طور جداگانه در هر انرژی اهخص شدهاند .نسبت بار ایونی برای هر انرژی
اولیه احاسبه شده و از آنجا که تقسیم بندیهای انرژی به صورت شبه لگاریتمی انتخاب شده است ،اقدار اتوسط نسبت
بار ایونی با وزن دهی با تابع ) E-۱/۷∆(log Eاحاسبه ایگردد .با این کار نسبت بار ایونی به دست آاده وابستگی به انرژی
ایونها نخواهد داشت .ضمنا اثر شرقی غربی نسبت بار ایونی در بهمنهایی با ذرات اولیه با انرژیهای اختلف نیز ا العه
ایشود.

بهمنهاي هوایی توليد شده با کد کورسيکا:
برنااه کورسیکا برای شبیهسازی بهمنهای گسترده هوایی به کار گرفته ایشود و ذره اولیه آن ایتواند پروتون ،آلفا و
دیگر هستههای اتمی باشد [ .]۲ادلهای اختلف برهمکنشهای هادرونی در این برنااه در دسترس هستند .ادل کیوجی-
اسجت ۲برای برهمکنشهای هادرونی با انرژی بیش از  Elab= ۸۰GeVو ادلهای گِیها و یوآرکیوامدی برای انرژیهای
کمتر از  ۸۰GeVاستفاده ایشود .این شبیهسازیها در س م اهاهده تهران ( ۳5° 4۳ʹ Nو m ۸۹۷ gcm-۲ ،5۱° ۲۰ʹ E

= )۱۲۰۰a.s.lانجام شده که اؤلفههای ایدان اغناطیسی در این اکان  Bx=۲۷/۹۷µTو  Bz=۳۹/45µTهستند.
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شکل شماره ( )1نمایش ارتفاع عمودي جو ،زاویه سرسویی و دیگر پارامترهاي به کار رفته در متن.
فرض ایکنیم ایدان اغناطیسی زاین ثابت و استقل از جهت زاویهای ورود ایون است .برای توصیف این فرض شکل ۱
را در نظر بگیرید .ارتفاع عمودی جو ،ℎ𝜐 ،به شکل ساده به صورت زیر توصیف ایشود:
)(𝑙/𝑅⨁ ≪ 1

𝑙2

ℎ𝜐 ≃ 𝑙 cos 𝜃 + 2𝑅 sin2 𝜃 ,

()۱

⨁

که 𝑙 𝜃 ،و ⨁𝑅 به ترتیب طول شیب اسیر ،زاویه سرسویی و شعاع زاین هستند .برای زوایای  θ>۶۰°از جمله دوم در
اعادله باال ایتوان چهمپوشی کرد .عرض جغرافیایی س م اهاهده  λاست .تغییرات عرض جغرافیایی ایون از نق ه
شروع تا پایان اسیر ،Δλ ،بر حسب زاویه سرسویی  θتوسط راب ه زیر داده ایشود:
𝜃 sin

𝑙

⨁𝑅𝜐 +
𝐼𝑑

توزیع زاویه سرسویی ایونها با راب ه = ۲πI˳sinθcos۲θ

تقریبا  ۳4°است:

∘𝑟𝑎𝑑 ≃ 34

𝜋9√3−
21

sin ∆𝜆 = ℎ

()۲

𝑡𝑑

بیان ایشود [ .]۳اتوسط زاویه سرسویی بین  ۰°و ۶۰°
𝜋

=

𝜃𝑑𝜃 ∫03 𝜃 cos2 𝜃 sin
𝜋
𝜃𝑑𝜃 ∫03 cos2 𝜃 sin

= ̅𝜃

با تقریب 𝜃  𝑙 ≃ ℎ𝜐 / cosبرای  ۲۰ℎ𝜐 ≃km ،θ =۳4°و 𝑅⨁ = ۶4۰۰km؛  ∆𝜆 ≃ ۰/۱°به دست ایآید .با این اقدار
𝜆∆ ،تغییر نسبی اؤلفههای ایدان اغناطیسی زاین در احل تهران احاسبه ایشود .با تقریب دو ق بی برای ایدان اغناطیسی
𝐵∆

زاین Bx=(k/r۳)cosλ ،و  Bz=(-۲k/r۳)sinλکه  ۸𝑘 ≃ ×۱۰۱5Tm۳است ،تغییرات به صورت  ۰| 𝐵 𝑥| =/۰۰۱و
𝑥

| =/۰۰۲

𝑧𝐵∆
𝑧𝐵

| ۰به دست ایآید .در ایدان اغناطیسی کل نیز حاصل به صورت ΔB=[(BxΔBx)۲+(BzΔBz)۲]۰/5/B≈µ۰۷/۰T

ایشود .پس با خ ای بسیار کوچکی ایتوان ایدان اغناطیسی زاین را یکنواخت در نظر گرفت.
از آنجا که تولید ایونهای باالی ( ۰/۳GeVحد پایین انرژی ق ع ایونها در کورسیکا) در س م اهاهده تهران از انرژی
 ۷GeVبرای ذرات اولیه شروع ایشود ،برای یافتن طیف ایونها و برای تعیین نسبت بار ایونی نق ه شروع انرژی ذره
اولیه  ۷GeVانتخاب شده است .در این شبیه سازی انرژی ذرات اولیه در  ۲۱حالت اجزا بین ۷ GeVتا  ۹۰۰GeVدر نظر
گرفته ایشود.
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نتایج شبيهسازي و روش آناليز :
الف .جهت و طيف انرژي ميونها
احورهای اختصات در برنااه کورسیکا به صورت شکل  ۲تعریف ایشوند .با استفاده از اؤلفههای اندازه حرکت
ایونهای به دست آاده در خروجی دادههای شبیهسازی شده ،زوایای سرسویی و سمتی به صورت زیر احاسبه ایشوند:
𝑦𝑝

2
𝑦𝑝√𝑝𝑥2 +

= 𝜙 sin

,

𝑧𝑝
2 +𝑝2
𝑦𝑝√𝑝𝑥2 +
𝑧

= 𝜃 cos

()۳

انرژی هر ایون نیز از اندازه حرکت آن به دست ای آید .Eµ=(p۲c۲+m˳۲c4)۰/5 :طیف انرژی ایونهای تولید شده با شرایط
اذکور ،در شکل  ۳نهان داده ایشود .این توزیعها با تابع زیر برازش ایشوند [:]5
𝛾= 𝐴(𝐸0 + 𝐸𝜇 )−

) 𝜇𝐸(𝑁𝑑

()4

𝜇𝐸𝑑

پارااترهای برازش تابع برای س م اهاهده تهران به صورت  ۹/۷±۷/۱)×۱۰۳(GeV)γ-۱و  ۳/۲±۰/4)GeV ،A=(۱/۱±۰/4و

 E˳=(۲/4±۰/۲و ) ۳/5±۰/۳و  γ=(۲/۷±۰/۲است که اقادیر اول در هر پرانتز اربوط به ادل کیوجیاسجت -گیها و اقادیر
دوم اربوط به ادل کیوجیاسجت -یوآرکیوامدی است .شیب این طیفها در انرژی کمتر از  ۱GeVتقریبا صاف است و
به تدریج افزایش اییابد.
ب.

شکل شماره ( )2سيستم مختصات تعریف شده در برنامه شبيهسازي کورسيکا.

بستگی نسبت بار ميونی به انرژي ذره اوليه
تعداد ایونهای اثبت و انفی در هر یک از  ۲۱حالت انرژی ذره اولیه ،به طور جداگانه با دو ادل کیوجیاسجت -گیها
𝑛

و کیوجیاسجت -یوآرکیوامدی بهدست ایآید و نسبت بار ایونی 𝑅𝜇 = 𝑛+ ،برای هریک احاسبه ایشود .با توجه به
−

اینکه طیف انرژی ذرات اولیه با  𝑑𝑁/𝑑𝐸 ∝ E-۲/۷اتناسب است و از آنجا که تقسیم بندیهای انرژی انتخابی اا در
شبیهسازی خ ی نبوده و به صورت شبه لگاریتمی است ،اقادیر اتوسط  𝑛̅±از راب ه
انحراف اعیار آن به صورت  (n+۲n-+n-۲n+)۰/5/n-۲احاسبه ایشود.
4

−1.7
∑21
) 𝑖𝐸 𝑔𝑜𝑙(∆
𝑖𝐸 𝑖𝑖=1 𝑛±
) 𝐸 𝑔𝑜𝑙(∆ −1.7
∑21
𝑖
𝑖𝐸 𝑖=1

=  𝑛̅±و
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در این اسیر اقادیر اتوسط )  ،(𝑛̅− , 𝑛̅+بدون هیچ االحظهای بر انرژی ایونها برای دو اجموعه ادلهای کیوجیاسجت-
گیها و کیوجیاسجت -یوآرکیوامدی به ترتیب (۱۶۳4و )۱۳۸۹و (۱۷5۸و )۱5۱۷هستند .بنابراین اقادیر اتوسط نسبت
بار ایونی برای این دو ادل به ترتیب  ۱/۱۸±۰/۰4و  ۱/۱۶±۰/۰4خواهد بود.

شکل شماره ( )3طيف انرژي ميونها در سطح مشاهده تهران در دو مدل ارائه شده.
دیده ایشود که پیهگویی ادل کیوجیاسجت -گیها با نتایج تجربی سازگارتر است [۳و  .]4نتایج به دست آاده نهان
ایدهد که در ذرات اولیهای با انرژی کمتر از  ،5۰GeVادل یوآرکیوامدی تعداد ایونهای اثبت و انفی بیهتری در اقایسه
با ادل گیها تولید ایکند و این اوضوع در انرژیهای باالتر برعکس ایشود .تقریبا در همه انرژیهای اولیه نسبت بار
ایونی در ادل گیها بیهتر از یوآرکیوامدی است .این اوضوع نهان ایدهد که ادل گیها به تولید ایونهای اثبت حساسیت
بیهتری دارد .اقادیر اتوسط نسبت بار ایونی برای دو ادل کیوجیاسجت -گیها و کیوجیاسجت -یوآرکیوامدی به
ترتیب  ۱/۱۸±۰/۰4و  ۱/۱۶±۰/۰4است که یک اختالف نسبی حدود  ٪۲بین دو ادل گیها و یوآرکیوامدی نهان ایدهد.
ج .ناهمسانگردي سمتی
با اعادله  ۳ایتوان زاویه سمتی )𝜙( هر ایون را از اؤلفههای اندازه حرکت آن به دست آورد و با کمک آن جهت شرقی
غربی آنها را تعیین نمود .نسبت بار ایونی برای ذرات رسیده به نیمکره شرقی ،𝑅𝐸 ،و نیمکره غربی ،𝑅𝑊 ،در انرژیهای
ذره اولیه اختلف و برای دو کیوجیاسجت -گیها و کیوجیاسجت -یوآرکیوامدی به دست ایآید و نسبت بار ایونی
اتوسط در جهتهای شرق و غرب در همه انرژیها با ضریب وزنی ) E-۱/۷Δ(logEاحاسبه ایشود .با تعریف
ناهمسانگردی سمتی ) AEW=۲(RW-RE)/(RW+REبرای اقادیر اتوسط نسبت بار ایونی ،اقادیر ناهمسانگردی برای دو
ادل گیها و یوآرکیوامدی به ترتیب  ۰/۱5±۱/۳۰و  ۰/۱5±۱/۳۱هستند .انحراف اعیار از راب ه
 σ=4(RE۲RW+RW۲RE)۰/5/(RW+RE)۲به دست آاده است .این نتایج یک اثر شرقی -غربی ق عی را نهان ایدهد.
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شکل شماره ( )4توصيف شماتيکی از اثر شرقی -غربی ميونهاي جوي.
اثر شرقی -غربی ناشی از برهمکنش ایدان اغناطیسی زاین با ذرات باردار ثانویه خصوصا با ایونهاست [ ۶تا  .]۸شکل
 4توصیف شماتیکی از این اثر را بر ایونها نهان ایدهد .وقتی ایونهای اثبت و انفی با یک زاویه سرسویی )𝜃( خاص
به س م زاین ایرسند ،در واقع توسط بهمنهای هوایی اختلفی تولید شدهاند و به خاطر بارهای اختلفالعالاتی که
دارند انحرافهای اتفاوتی در ایدان اغناطیسی زاین پیدا ایکنند .انحراف ایونها به حرکت آنها در دو جهت شرق و
غرب بستگی دارد و ایونهای کم انرژی در ایدان اغناطیسی زاین انحراف بزرگی در جهت سرسو پیدا ایکنند .زاویه
𝑙

انحراف تقریبا 𝑟 = 𝜓 است .که در آن 𝑙 و 𝑟 طول اسیر و شعاع چرخش ایون هستند .برای ایونی با اندازه حرکت 𝑝 و
𝐸

𝑐𝑝

انرژی 𝐸 ،شعاع چرخش در ایدان اغناطیسی 𝐵 به اندازه 𝐵𝑐𝑒 ≈ 𝐵𝑐𝑒 = 𝑟 است .برای ایدان اغناطیسی ۰𝐵 ≈/5×4-۱۰ T
شعاع چرخش بر حسب اتر ) r≈۰/۶۷×۱۰5(E/GeVاست .بنابراین برای ایونی با انرژی  ۱GeVو زاویه سرسویی θ=۳4°

و با ارتفاع عمودی جو  ۲۰ℎ𝜐 =kmزاویه انحراف  ψ≈۰/۳۶rad≈۲۱ºاست .در جهت شرق طول اسیر ایون اثبت بزرگتر
از ایون انفی است .بنابراین ایونهای اثبت و انفی که در زوایای سرسویی یکسان به تلسکوپ وارد ایشوند در حقیقت
در زوایای سرسویی اتفاوت  θʹ۱= θ+ψو  θʹ۲= θ-ψدر باالی جو تولید شدهاند .این رویداد در سمت غرب دقیقا
برعکس و طول اسیر ایونهای اثبت کوتاهتر است (شکل  .)4بنابراین از سویی تعداد ایونهای اثبت جو بیهتر از
ایونهای انفی است و از طرفی در یک زاویه خاص در جهت غرب نسبت به شرق طول اسیر ایونهای اثبت کمتر از
ایونهای انفی است .پس این ویژگیها نهان ایدهد که چگونه خمشدگیهای اختلف ایونهای اثبت و انفی در ایدان
اغناطیسی زاین اوجب یک اثر شرقی غربی ایشود.

بحث ونتيجه گيري :
نسبت بار ایونهای جوی تولید شده توسط بهمنهای هوایی تا اندازهای به ادلهای برهمکنش هادرونی و ایدان اغناطیسی
زاین حساس هستند .در این ا العه اا اثر دو ادل گیها و یوآرکیوامدی را بر تولید ایونهای اثبت و انفی بیان کردیم.
نتایج به دست آاده از شبیهسازی کورسیکا به این شرح است:
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 .۱دادههای به دست آاده نهان ایدهد تعداد ایونهای اثبت و انفی با افزایش انرژی ذره اولیه افزایش اییابد .اگر اا
تعداد کل ایون های اثبت و انفی تولید شده را بر حسب تابعی از انرژی ذره اولیه در نظر بگیریم دیده ایشود که قبل از
 ،5۰GeVادل یوآرکیوامدی ایونهای بیهتری نسبت به ادل گیها ایجاد ایکند و بعد از  5۰GeVنتیجه برعکس ایشود.
تقریبا در همه انرژیهای اولیه ،نسبت بار ایونی در ادل گیها بیهتر از ادل یوآرکیوامدی است .این داللت ایکند بر اینکه
ادل گیها بر تولید ایونهای اثبت حساستر است .اقادیر اتوسط نسبت بار ایونی برای دو ادل کیوجیاسجت -گیها
و کیوجیاسجت -یوآرکیوامدی به ترتیب برابر است با  ۱/۱۸±۰/۰4و  ۱/۱۶±۰/۰4که یک اختالف نسبی حدود  ٪۲را بین
دو ادل نهان ایدهد.
 .۲اقادیر اتوسط نسبت بار ایونی در جهت نیمکره شرقی و غربی با ادل کیوجیاسجت -گیها به ترتیب  ۱/۰۹±۰/۰۶و
 ۱/۲۷±۰/۰۷و با ادل کیوجیاسجت -یوآرکیوامدی به ترتیب  ۱/۰۷±۰/۰5و  ۱/۲5±۰/۰۶است .این ناهمسانگردی شرقی
غربی ناشی از اثر ایدان اغناطیسی زاین بر ایونهای باردار است.
 .۳نتایج ادل کیوجیاسجت -گیها نسبت به کیوجیاسجت -یوآرکیوامدی ا ابقت بیهتری با آزاایش دارد.
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