
Posudek školitele bakalářské práce

Autor práce: Karolína Syrokvaš

Název práce: Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření
hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory

Bakalářská práce se věnuje určení velikosti rozdílu při interpretaci složení kosmického záření ultra-
vysokých energií z měření hloubek maxima spršek, označované jako Xmax, pomocí dvou různých
Monte  Carlo  generátorů,  které  se  nejčastěji  používají.  Práce  se  skládá  z  úvodu,  4  kapitol,
shrnujícího závěru a rozsáhlé přílohy obsahující dodatečné grafy a histogramy. Podle mého názoru
je práce napsána srozumitelně a přehledně.

První kapitola shrnuje základní známé vlastnosti o primárním kosmickém záření a popisuje také
základní vlastnosti spršek sekundárních částic podle zjednodušených modelů jejich vývoje, včetně
citlivosti  ke složení veličiny Xmax a jejího energetického vývoje. Ve  druhé kapitole studentka
velmi stručně vysvětluje detekční principy spršek kosmického záření a popis Observatoře Pierra
Augera, jejíž data při práci použila.

Ve  třetí  kapitole se  stručně  popisují  rozdíly  mezi  třemi  modely  hadronických  interakcí,  které
extrapolují data z urychlovačů na odpovídající energie kosmického záření. Rozdílnost předpovědí
těchto  modelů  pro  veličinu  Xmax  je  největší  systematickou  nejistotou  při  určování  složení
kosmického  záření.  Kapitola  rovněž  vysvětluje  rozdíly  mezi  dvěma  simulačními  programy,
CONEX a CORSIKA, které studentka v práci použila.

Čtvrtá  kapitola  obsahuje  vlastní  výsledky  studentky,  jejichž  velká  část  byla,  kvůli  udržení
přehlednosti  práce,  přesunuta  do  přílohy.  Výsledky  lze  rozdělit  na  dvě  části:  první  se  věnuje
parametrizaci distribucí Xmax generované dvěma různými generátory a druhá fitování naměřených
distribucí  Xmax  pomocí  těchto  parametrizací  za  účelem  získání  nejpravděpodobnějších  frakcí
kombinace primárních částic.

V první části výsledků práce studentka vytvořila pomocí před-připravených skriptů pro pouštění
úloh na výpočetní farmě rozsáhlou knihovnu CORSIKA simulací v energetickém rozsahu 10^18.5 -
10^19.0  eV.  Vygenerované  výstupy  simulací  byly  kolegy  prohnané  simulací  odezvy  detektoru.
Studentce byly rovněž dány k dispozici CONEX simulace, rovněž na úrovni detektoru. Studentka
následně  parametrizovala  distribuce  veličiny  Xmax  pomocí  zobecněné  Gumbelovy  funkce  pro
každý ze dvou simulačních programů, pro každý ze tří použitých modelů hadronických interakcí a
každou ze 4 primárních částic.  

Ve druhé části  svých výsledků studentka nafitovala Xmax distribuce naměřené na Observatoři
Pierra  Augera  pomocí  dvou  parametrizací  získaných  studentkou  pro  dva  zmíněné  simulační
programy. Použila jak 5 úzkých energetických binů, tak jeden široký energetický bin.  Výsledné
rozdíly  nafitovaných  frakcí  primárních  částic  potvrdily,  že  hlavní  rozdíly  ve  složení  vychází  z
různých  předpovědí  modelů  hadronických  interakcí  a  ne  z  různých  Monte  Carlo  generátorů.
Nicméně pozorované rozdíly pro dva různé generátory jsou pro některé modely a primární částice
větší, než se očekávalo, což pomohlo naší skupině odhalit “bug“ ve verzi programu CORSIKA,
který studentka použila. Následná oprava chyby ve verzi programu CORSIKA v relativně velmi
krátké době od svého vydání tak předešla produkci mnoha simulací s chybnou verzí programu v
celé astročásticové komunitě, která program CORSIKA používá, čehož si velice cením.



Studentka pracovala velmi zodpovědně při produkci knihovny simulací, kterou tak mohla používat i
naše skupina pro jiné výzkumy. Zadání bakalářské práce bylo splněno, dokonce při  zopakování
analýzy  pro  opravenou  verzi  programu  CORSIKA  lze  systematickou  nepřesnost  ve  složení
kosmického  záření  určenou pomocí  různých  Monte  Carlo  generátorů  použít  pro  připravovanou
publikaci kolaborace Pierra Augera. Studentka se tak velmi dobře zapojila do naší skupiny. Práci
tudíž jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A - výborně.
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