
Raport stiintific sintetic 
 

privind implementarea proiectului Particule exotice super-masive in telescoape 

pentru neutrini  

 

Introducere 

Acest raport sintetizeaza activitatile de cercetare effectuate in perioada 

octombrie 2011 – octombrie 2016, in cadrul contractului de cercetare nr. 32/2011. 

Raportul contine extrase din rapoartele de faza prezentate in timpul derularii 

proiectului, precum si rezultatele noi, obtinute in perioada ianuarie 2016 – octombrie 

2016.  
Telescopul submarine pentru neutrino ANTARES este optimizat pentru 

detectarea particulelor de mare energie (up-going), in particular a mezonilor μ 
rezultati din interactia neutrinilor de origine cosmica in materia de sub detector [1]. 

Contributia specifica a grupului romanesc din colaborare consta in utilizarea 

datelor experimentale culese de telescop pentru cautarea de particule exotice lente 

ipotetic prezente in radiatia cosmica: monopoli magnetici, nucleariti si Q-balls [2,3]. 

Aceste cercetari raspund primelor 3 obiective ale Proiectului, al patrulea obiectiv 

reprezentand studierea implicatiilor teoretice ale rezultatelor, din punctul de vedere al 

modelelor “dincolo de modelul standard” si al cosmologiei.  

Activitatile de cercetare si publicarea rezultatelor s-au realizat in conditiile 

respectarii regulilor interne ale colaborarii ANTARES: analize initial “blind”, si 

discutarea metodicii in reuniunile de colaborare, solicitarea de “unblinding” si lucrul, 

in final, pe date reale; publicatiile s-au realizat cu acordul Comitetului de Conferinte 

si respective Comitetului de Publicatii al ANTARES.  

ANTARES va fi substituit in curand de catre KM3NeT (grupul face parte si 

din aceasta colaborare); metodicile dezvoltate in cadrul acestui Proiect vor fi in 

continuare aplicabile sin in cazul acestui experiment, ce va fi caracterizat de 

senzitivitati mult superioare ANTARES. 

 

  



O1. Monopoli Magnetici 

 

Cautarea monopolilor magnetici GUT cu telescopul de neutrini ANTARES cu 
extensie la KM3NeT 
 
Simetria intre campurile electric si cel magnetic in ecuatiile lui Maxwell sugereaza 

faptul ca sarcinile electrice pot avea corespondenti magnetici, care poarta denumirea 

de monopoli magnetici, iar prima cuantificare a sarcinii magnetice a fost gasita de 

catre Dirac. Toate teoriile ce unifica fortele din natura prevad existenta monopolilor 

supermasivi. Considerand doar monopoli masivi, produsi la inceputul universului, se 

poate prezice teoretic o violare a numarului barionic in procese de imprastiere barion-

monopol iar sectiunea eficace in acest proces este geometrica, prin mecanismul 

Callan-Rubakov, ducand de exemplu la sectiuni eficace de ordinul 10-27 cm2 in 

procese de tipul MM + p → e+  π  MM, MM + p → µ+ K MM.  
In cadrul experimentului ANTARES am efectuat o serie de simulari Monte-Carlo 

folosind programul Mathematica 7 pentru a determina fluxul de monopoli magnetici 

detectabili prin procesul de dezintegrare catalitica a protonilor: MM + p → e+  π   

MM. 

1) Am folosit parametrii utilizati si de experimentului MACRO, cu sectiunea eficace: 

 

       

     

unde parametrii σ0 = {10-26, 10-25, 5×10-25 si 10-24} cm2 iar β = {10-2, 5×10-3, 10-3, 

5×10-4 si 10-4}; 

2) Folosind programe special dezvoltate pentru aceasta simulare, am distribuit 

uniform un numar initial de puncte pe o sfera ce inglobeaza la scala intreg detectorul 

ANTARES. Din aceste puncte se genereaza directiile uniform distribuite de sosire a 

monopolilor, considerand o distributie uniforma a acestora la nivelul Pamantului; 

3) Considerand parametrii alesi de MACRO am estimat din valoarea sectiunii eficace, 

drumul mediu liber corespunzator procesului de descompunere mai sus mentionat si 

am simulat Monte-Carlo o plaja de valori corespunzatoare unei distributii Gauss in 

jurul valorii drumul mediu liber. Acest set de distante vor constituii punctele de pe 

traectoria monopolilor in care se produce dezintegrarea  protonului. 

4) In urma procesului de interactie rezulta un pozitron si un mezon π, acesta din urma 



fiind instabil, se descompune generand 2 muoni ce se propaga spate-in-spate, 

generand in apa 2 conuri de lumina Cherenkov. Se considera un semnal daca cel putin 

2 detectori inregistreaza un semnal, adica cele 2 conuri de lumina intersecteaza sferele 

detectorului. 

5) Pentru a estima valorarea fluxului se repeta simularea de un numar statistic 

semnificativ de ori se poate estima sensibilitatea ANTARES (in configuratia completa 

si un an de analiuza) in termeni de limita superioara (90% CL) pentru fluxul de 

monopoli GUT:  

 
     Φ ~ 5.3×10-17 cm-2 sr-1 s-1. 
 
In figura 1 se afla rezultatul unei simulari efectuate cu ajutorul programului 

Mathematica iar la adresa 

http://iss14.nipne.ro/~lcaramete/Antares/MMSimulation.mov  se poate vizualiza 

animatia corespunzatoare simularii. 

In etapa urmatoare se va considera dezvoltarea unei simulari complete a raspunsului 

detectorului in vederea identificarii criteriilor de selectie a evenimentelor candidat, si 

de estimare corecta a eficienei analizei. O cerere de unblinding va fi inaintata 

colaborarii, dupa realizarea acestui pas.  

 
Fig.1 Simularea trecerii MM pein ANTARES    
  



Monopolii magnetici GUT pot fi detectati in telescoapele pentru neutrini prin doua 

tipuri de analiza: monopolii super-masivi si lenti (viteze tipice de ordinul sutelor de 

km/s) prin catalizarea de catre acestia a dezintegrarii protonilor din materia traversata, 

urmata de detectia Cherenkow a produsilor de dezintegrare; monopolii de masa 

intermediara (GUT sau nu) ce pot fi accelerati la viteze relativiste, prin radiatia 

Cherenkow directa si/sau prin radiatia Cherenkow secundara emisa de electronii de 

recul, in urma interactiei cu materia. Mecanismul de cataliza a dezintagrarii protonilor 

este in acest caz fie absent (monopoli ne-GUT), fie mult atenuat di cauza vitezei mari 

a monopolilor.   

 

−Monopoli magnetici relativisti 

Cautarea monopolilor relativisti in ANTARES a fost preluata de grupul din 

ISS (in colaborare cu grupul de la Univrsitatea din Oujda, Maroc, de la grupul de la 

Marsilia.  

 Acest raport prezinta o analiza imbunatatita pentru monopolii magnetici de 

masa intermediara, care foloseste un set extins de date (achizitionate de ANTARES 

intre ianurie 2008 si decembrie 2013) si valori ale vitezei β > 0.55. 

Analiza foloseste procedura de blinding recomandata de Colaborarea 

ANTARES, pentru optimizarea cut-urilor si o fractiune din datele experimentale, 

pentru validarea simularilor Monte Carlo. Analiza este limitata la cautarea 

monopolilor ascendenti, care sa asigure o buna separare de fondul de muoni 

atmosferici descendenti, iar domeniul de masa estimat a fi detectabil de catre 

detectorul ANTARES este 1012-1015 GeV. Monopolii magnetici ascendenti au fost 

simulati in zece intervale echidistante de viteza β = [0.55, 0.995]. Evenimentele au 

fost reconstruite cu un algoritm dedicat, iar pentru viteze mai mici, algoritmul 

foloseste viteza β ca parametru liber care se determina din fitul traiectoriei.  

 Conditiile de selectie primare, si anume unghiul de zenit 𝜃 < 90! si cel putin 

doua linii pe care sunt reconstruite evenimentele (nlines ≥ 2), elimina mare parte din  

fondul reprezentat de muonii si neutrinii descendenti. 

 In continuare, strategia de selectie depinde de viteza monopolilor. In domeniul  

β = [0.55, 0.817], separarea monopolilor magnetici de fond se bazeaza pe 

reconstructia β. Monopolii relativisti (β > 0.74) emit o cantitate semnificativa de 

lumina Cherenkov directa in timp ce traverseaza detectorul, iar viteza lor nu poate fi 



discriminata cu ajutorul algoritmului de reconstructie. Pentru monopoli simulati in 

intervalul β = [0.817, 0.995], conditiile de selectie folosesc numarul de etaje Nhit 

utilizate pentru reconstructia traiectoriei, cat si variabila α care contine parametrul de 

calitate al fit-ului traiectoriei 𝑡𝜒!.  

Dupa optimizarea si aplicarea cut-urilor, a fost determinata sensibilitatea 

detectorului ANTARES la un flux de monopoli ascendenti, pentru 751 de zile de 

achizitie, prezentata in Figura 2. Sensibilitatea ANTARES la monopoli ascendenti a 

fost comparata cu limitele superioare de flux obtinute de diferite experimente, cat si 

cu limita obtinuta de o analiza anterioara ANTARES, efectuata pe o perioda de 

achizitie de 116 zile.  

 

 
Figura 2. Sensibilitatea ANTARES pentru un flux de monopoli magnetici ascendenti 

in functie de viteza β, obtinuta pentru 751 de zile de achizitie de date, comparata cu limitele 
superioare de flux obtinute de alte experimente. 

 

- Monopoli magnetici lenti (GUT) 

Optimizarea distributiilor de cataliza 
 
 Am efectuat teste statistice pentru optimizarea simularilor interactiunii 

monopolilor magnetici GUT (Grand Unified Theory) in cadrul experimentului 

ANTARES. Principiul de baza de la care s-a pornit a fost acela de a verifica daca 

dintr-o simulare in care un monopol magnetic (MM) catalizeaza dezintegrarea 

protonului cu o anumita probabilitate extrasa dintr-o distributie statistica Poisson ce ia 

in considerare drumul liber mediu al MM se pot extrage sub-simulari care au 



urmatoarele proprietati: 

-	 sunt compatibile din punct de vedere statistic cu distributia sursa; 

-	 reprezinta simulari de cataliza a protonului la alte sectiuni eficace de cataliza. 

 

 Acest test va reprezenta o optimizare majora a lantului de simulare pentru ca 

se poate folosi o singura simulare cu catalize dese, adica cu un drum mediu liber cat 

mai mic, si pentru alti parametri de cataliza a protonului. Astfel, se face un sampling 

Monte-Carlo din simularea sursa la alte distributii cu alti parametrii care sa respecte 

proprietatile mai sus enuntate. 

 

 Intr-o prima aproximatie am efectuat testul statistic intr-un caz uni-

dimensional iar mai apoi am extins analiza la cazul general 3-dimensional. Am pornit 

cu o distanta de 100 de metri in care am simulat Monte-Carlo cataliza protonului de 

un MM folosind o distributie statistica Poisson cu media μ = 1, Fig.3. 

 

 

Fig. 3 Distributie Poisson avand media 1. 

 

 Aceasta distributie Poisson a fost folosita ca si baza pentru a distribui pozitiile 

pe un segment de dreapta cu lungimea de 100 m conform cu un drum mediu liber de 

dezintegrare de 1 m folosind tehnica probabilitatilor cu greutate. Aceasta tehnica 



presupune definirea unor greutati conforme cu forma distributiei Poisson pe fiecare 

interval de 1 m si extragerea prin procedura de sampling a punctului de cataliza a 

protonului de catre un MM. Rezultatul acestui proces este ilustrat in Fig. 4. 

 

 

 

 Fig. 4 Aranjare a punctelor unde se face cataliza protonului de catre un MM pe un 

segment de dreapta de 1m conform unei distributii Poisson. 

 Din aceasta distribuite de puncte asezate ca in Fig. 2 am eliminat puncte cu 

pasul constant de 2 apoi cu pasul 5 testand de fiecare data daca distributia noua de 

puncte verifica cele doua criterii mai sus mentionate. Am exemplificat primul caz in 

Fig. 5. 

Fig. 5. O noua distributie de puncte de cataliza obtinuta din cea sursa. Pasul este de 2. 

 

Pentru a compara din punct de vedere statistic cele doua distributii am realizat 

teste statistice standard. Aceste teste folosesc tehnica celui mai bun fit in care se 

verifica ipoteza Ho care spune ca datele au fost extrase dintr-o populatie cu aceeiasi 

distributie statistica sau ipoteza Ha ca aceaste date nu verifica aceeiasi distributie. 

Rezultatul acestei proceduri este o probabilitate p care indica cat de mult se verifica 

ipoteza de lucru. O valoare mica a lui p indica faptul ca este putin probabil ca sa se 

verifice ipoteza ca prima distributie provine dintr-a doua. Multe din aceste teste 

standard folosesc o functie de distributie F(x) asociata primei distributii si o alta 

functie F*(x) pentru ce-a de-a doua precum si diferenta d(x) a lor sau expectanta 

statistica pentru a verifica ipoteza de lucru.  



 

Fig. 5. Cele doua histograme asociate distributiei sursa si distributiei rezultate din 

sampling. 

 

 Am folosit  urmatoarele teste statistice: Anderson-Darling, Cramér-von Mises, 

Kolmogorov-Smirnov, Kuiper, Pearson (chi-squared), Watson (U-squared) care au 

aratat ca distributia de puncte din Fig.5 provine din distributia ilustrata in Fig. 3 la un 

nivel de 5-sigma. Situatia s-a repetat si daca folosim o selectie din 5 in 5, deviatia de 

la probabilitatea de 100% fiind nesemnificativa (de 10^-4).  

 In continuare am generalizat cazul 1-dimensional la cazul 3-dimensional 

gasind aceleasi concluzii. 

 

 

 Simulari Monte-Carlo 

 

 Procedura de simulare a trecerii unui MM prin detectorul de neutrini 

ANTARES si cataliza a protonului la intervale extrase dintr-o distributie Poisson este 

realizata in programul Mathematica numit „

MMMonteCarloForFluxWithPMRealCoordinates” disponibil pe pagina proiectului. 

Se poate vizualiza folosing programul gratuit disponibil la adresa 

https://www.wolfram.com/cdf-player/. 

 

 Acesta este format din urmatoarele proceduri: 

 

1. citeste din fisierul standard al colaborarii ANTARES pozitiile x,y,z la baza 

celor 12 linii de detectie; 



2. citeste codurile sferelor de detectie (PM) si apoi ale celor 3 detectori inclusi in 

fiecare sfera, ce reprezinta cate un etaj pe fiecare cablu, ANTARES avand 12 

linii de detectie a cate 25 de etaje; 

3. construieste detectorul ANTARES luand in considerare inaltimea fiecarui etaj; 

4. construieste 2 liste Monte-Carlo (lista respectiv suplista) de puncte 

independente distribuite uniform pe o sfera ce include detectorul ANTARES; 

5. alege unul din parametrii de drum mediu liber ce corespunde vitezei si 

sectiunii eficace (theMeanFreePath); 

6. pe baza a doua puncte alese aleator din lista construieste segmentul de dreapta 

ce reprezinta directia de propagare a MM prin detector; 

7. distribuie folosind variabila theMeanFreePath ce este luata ca si medie a unei 

distributii Poisson, pozitiile unde MM va face cataliza protonului rezultand o 

imagine similara cu Fig. 2 si le salveaza in lista denumita solutiilapuncte; 

8. la fiecare astfel de pozitie din lista solutiilapuncte se calculeaza directia de 

dezintegrare a protonului in doua particule aflate una in spatele ceilalte astfel: 

se aleg aleator 2 puncte din a doua lista,  suplista si se folosesc pentru a definii 

o directie aleatoare; 

9. pe aceasta directie aleatoare se construieste segmentul de dreapta generat de 

propagarea si dezintegrarea in apa a particulelor de dezintegrare, fie pozitron 

si pion sau kaon si miuon si atenuarea acestora in apa, se salveaza in listele 

solutiilapuncteinapa si solutiilapuncteinapaopus; 

10. se construiesc conurile de lumina asociate acestor dezintegrari si se salveaza in 

conelineListPhotons si  conelineListPhotonsOpus; 

11. folosind proceduri geometrice se calculeaza daca aceste conuri de lumina 

intersecteaza sferele de detectie PM si se salveaza in lista ListOfPM codurile 

PM-urile ce au fost lovite de catre conurile de lumina; 

12. procesul se repeta pentru fiecare din numarul de rulari alese, definit in cadrul 

variabilei nrDeRulari; 

13. la sfarsitul rularilor se aduna toate codurile PM lovite de conurile de lumina si 

se calculeaza timpul de sosire corespunzator fiecarei detectii si se sorteaza pe 

fiecare rulare; 

14. se scrie intr-un fisier standard de date respectand codul ANTARES de scriere 

a datelor MC. 



 

Rezultatul unei astfel de rulari este prezentat in tabelul urmator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Metoda de analiza cu dezorbiri (unblinding policy) 

 

 Experimentul ANTARES foloseste aceasta metoda ca si politica pentru 

analiza de date si identificarea semnalelor ce trec prin detector.  

 Ea se bazeaza pe urmatorul principiu general astfel, pe baza simularilor 

Monte-Carlo, a definirii taierilor si a elementelor de identificare (trigger) se face o 

cerere oficiala in cadrul colaborarii pentru a primii datele ascunse (blind). Aceste date 

sunt identice cu cele reale in afara de unul dintre parametrii de identificare care poate 

sa fie de pozitie sau de timp. Astfel se lucreaza pe date aproape reale in analiza lor si 

se cauta semnale ce poarte aceeiasi semnatura ca si cea data de evenimentul specific, 

in cazul nostru trecerea unui GUT MM prin detector. Dupa efectuarea analizei si 

identificarea eventualelor semnale se face cererea de dezrobire (unblinding) prin care 

se primeste si componenta finala a datelor urmand sa se faca analiza finala pe datele 

reale, verificand prezenta unui MM sau punand limite pentru detectia acestuia. 

 Astfel, in cazul GUT MM, avem urmatorii pasi urmand ca la incheierea 

tuturor simularilor MC sa se face cererea oficiala de dezrobire: 

 

1. determinarea celor mai potrivite valori ale parametrilor de cataliza a 

protonului de catre un MM folosind simulari ale interactiei acestui proces cu 

detectorul ANTARES; 

2. definirea taierilor in scopul maximalizarii eficientei analizei si reducerii 

fondului; 

3. generarea unui numar semnificativ statistic de simulari MC si validarea lor; 

4. incarcarea acestor simulari in programul TriggerEfficiency care adauga fondul 

optic natural la semnalul fizic dat de trecerea unui MM si simuleaza efectul 

electronicii urmand ca in final sa aplice algoritmii de detectie (trigger 

algorithms); 

5. cererea oficiala de  dezorbire. 

 

 



Simulari Monte-Carlo 
Acestea reprezinta simulari ale trecerii unui GUT MM prin volumul ocupat de 

experimentul ANTARES generand un raspuns al detectorului specific, semnal curat, 

care reprezinta cum se vede un eveniment de GUT MM in datele observate in absenta 

altor evenimente generate de alte semnale de fond. 

Toate seturile de simulari MC sunt apoi procesate cu ajutorul programului 

TriggerEfficiency care genereaza si adauga simularilor un fond de semnale luminoase 

provenite de la muoni atmosferici sau muoni produsi de neutrini precum si efectul 

electronicii de detectie si aplicarea programelor de detectie (trigger). 

Din cauza ca o simulare implica un timp de rulare extrem de lung (in jur de o 

zi) am investigat mai multe metode statistice de crestere a numarului de simulari prin 

metode Monte-Carlo descrise mai jos. 

In cazul in care distributiile de rezultate au functii de distributie destul de greu de 

aproximat se folosesc metode statistice de aproximare a distributiei. Pentru 

exemplificare am folosit o distributie test, extrasa din masuratori spatiale. 

 
Fig. 6. Distributia test ce prezinta o forma destul de neregulata cu cel putin 3 maxime 
locale, la 0.005, 0.01 si 0.016. 

 
Metoda Importance Sampling se poate simula o distributie similara cu cea 



dorita cu un numar oricat de mare de elemente, respectand caracteristicile distributiei. 

Folosim o distributie ajutatoare pe care o cunoastem si anume o distributie Gauss cu 

media 0.015 si varianta 0.01, distributie din care se pot extrage usor oricat de multe 

valori. Extragem din aceasta distributie 6000 de valori pe care le folosim in a 

reprezenta histograma distributiei Gauss suprapusa pe histograma selectata. 

In cazul in care nu dorim sa obtinem in mod explicit functia de distributie ci doar sa 

construim o simulare a distributiei procedam in felul urmator: se aleg o serie de 

intervale incepand de la 0 si pana la 0.025 cu pasul 0.001, in total 25 de intervale. Cu 

cat numarul de intervale este mai mare cu atat precizia metodei creste si intervalele se 

reduc la un punct, relativ la valorile obsevationale.  

Se calculeaza numarul de elemente din fiecare interval, obtinand practic o histograma 

pentru fiecare distributie, cea Gauss si ce a test. Daca notam cu f distributia test si cu g 

cea Gauss atunci pe fiecare interval xi, xi+1 calculam raportul f(x)/g(x)  care 

reprezinta greutatea fiecarui interval. Practic fiecare greutate reprezinata 

probabilitatea de a obtine valori in acel interval conform cu distributia f (numarul 

cazurilor favorabile) extragand valori din distributia g (numarul total al extragerilor pe 

acel interval). 

Se calculeaza media pe fiecare interval, mi, medie ce reprezinta practic un numar care 

aproximeaza intervalul, in cazul in care intervalul este suficient de mic, intervalul se 

reduce la acest numar. Apoi utilizand comada “RandomChoice” din programul 

“Mathematica” se face o simulare cu un numar de 6000 de valori ale lui mi cu 

greutatiile asociate fiecarei valori. 

Urmatoare metoda, Rejection Sampling se urmeaza pasii initiali din metoda 

precedenta, cu deosebirea ca distributia ajutatoare este aleasa astfel incat sa includa 

distributia pe care vrem sa o simulam, astfel ca daca  notam cu f distributia test si cu g 

cea Gauss, atunci g(x) ≥ f(x), unde g(x) si f(x) sunt functiile de distributie 

corespunzatoare. 

 Procedura continua ca si in cazul anterior pana la calculul greutatilor, inclusiv. 

Datorita faptului ca distributia Gauss aleasa are mai multe puncte, pe fiecare interval 

valoarea greutatii este subunitara iar valorile generate sunt intr-un numar mult mai 

mare decat necesar astfel ca o parte din ele vor fi eliminate. Pentru corectie se 

foloseste o variabila numita “semafor”, care pentru fiecare interval ia o valoare 

random uniform distribuita din intervalul [0,1] pe care o compara cu greutatea din 

intervalul respectiv. Daca semafor ≥ w(i) atunci se incrementeaza cu 1 numarul 



elementelor ce vor fi eliminate din intervalul respectiv, se genereaza o noua variabila 

semafor si se trece la urmatorul element din distributia generata Gauss. Practic daca 

w(i) este aproape de 1, si distributiile sunt comparabile pe acel interval, atunci 

numarul de elemente eliminate din intervalul respectiva va fii mic, probabilitatea sa 

obtinem un numar aproape de 1 din intervalul [0,1] este mica, in cazul opus, cand 

avem o diferenta mare intre g(xi) si f(xi) avem un w(i) aproape de 0 si exista o mare 

probabilitate sa extragem un numar din inervalul [0,1] mai mare decat un numar 

apropiat de 0. 

 

Ultima metoda este si cea mai eficace, beneficiind de toate avantajele metodelor 

precedente si neavand minusurile acestora, mai ales din cauza ca nu se foloseste o 

distributie ajutatoare. Metoda se numeste Markov Chain Monte Carlo Metropolis–

Hastings si foloseste ca si algoritm un lant in care o valoare xi+1 depinde doar de 

valoarea precedenta xi. Astfel, se alege o valoare aleatoare din distribuia pe care vrem 

sa o simulam, xi, si generam urmatoarea valoare xi+1 folosind o distributie, de 

exemplu Gauss, centrata pe valoarea xi. Aceasta valoare noua este acceptata daca o 

valoare “semafor” extrasa din intervalul (0,1) satisface  

semafor < min{f(xi+1)/f(xi),1}. 

 In practica, pentru distributia test, pornim sa calculam numarul de elemente de 

pe fiecare interval considerat, in mod similar cu metodele precedente. Alegem punctul 

de start al lantului aleator dintre valorile calculate anterior. Generam o distributie 

Gauss centrata pe acest numar si cu o varianta determinata anterior prin incercari 

succesive a eficientei lantului. Verificam daca valoarea generata se afla in afara 

intervalului considerat, caz in care realizam o reflexie bazata pe faptul ca distributia 

Gauss este simetrica fata de medie. Calculam raportul amic=f(xi+1)/f(xi), daca amic ≥ 

1, pastram punctul cel nou si il consideram ca noul punct de start, daca amic < 1 

atunci facem o alegere random a lui xi+1 cu probabilitatea amic si a lui xi cu 

probabilitatea 1-a. Algoritmul ruleaza pe numarul de elemente pe care vrem sa il 

simulam, care poate fii oricat de mare. 

 



Fig. 7. Dupa cum se poate observa din suprapunerea celor doua histograme, 

distributia simulata este foarte aproape de cea reala. 

 
 
In concluzie, in urma analizei am constat ca metoda Markov Chain Monte 

Carlo Metropolis–Hastings este cea mai potrivita pentru a fi utilizata in continuare 

pentru imbunatatirea numarului de simulari referitoare la trecerea unui GUT MM prin 

detectorul ANTARES. 

Aceste rezultate au fost discutate cu ocazia Reuniunii generale a colaborarii de 

la Strasburg, septembrie 2016. Urmeaza, dupa discutii ulterioare in Grupul de Lucru, 

emiterea cererii de unblinding si analiza datelor reale.  

 

O2. Nucleariti 

Cautarea nuclearitilor cu telescopul de neutrini ANTARES cu extensie la 
KM3NeT 
Analiza prezentata  utilizeaza o strategie de blinding a datelor. Aceasta consta in 

definirea si optimizarea criteriilor de selectie folosind simulari Monte Carlo si 

validarea simularilor pe o fractiune din datele disponibile (~15%). Analiza restului de 

date experimentale se realizeaza dupa discutia si aprobarea strategiei de selectie si 

reconstructie propuse in cadrul Colaborarii ANTARES. 



In cadrul analizei au fost utilizate 310 zile de date experimentale achizitionate in 2007 

si 2008, in diferite configuratii ale detectorului. Simularile Monte Carlo de nucleariti 

descendenti au fost efectuate intr-un volum semisferic cu raza de 548 m in jurul axei 

de simetrie verticale a detectorului, pentru 5 valori de masa cuprinse intre 3x1013 si 

1017 GeV. Viteza initiala a nuclearitilor in afara atmosferei pamantului utilizata in 

simulare este β=10-3. Muonii atmosferici relativisti, proveniti din emisfera superioara, 

constituie fondul dominant pentru nucleariti. Muonii au fost simulati cu codul 

MUPAGE [4]. Fisierele de nucleariti si muoni simulati au fost procesate cu un 

program care include cei doi algoritmi (trigger-ul directional si trigger-ul cluster, 

descrisi mai sus) creati pentru selectia particulelor relativiste. 

Durata tipica in detector a semnalului nuclearitilor este foarte mare (de aproximativ 1 

ms) in comparatie cu durata tipica a unui muon (aproximativ 2.2 µs). Atunci cand un 

muon declanseaza trigger-ul, toate semnalele sunt inregistrate intr-un snapshot extins, 

incluzand 2.2 µs inainte si dupa clusterul de semnale L1, in timp ce un nuclearit tipic 

ar produce o succesiune de snapshot-uri extinse si distincte intr-o fereastra de timp de 

aproximativ 1 ms.  

Variabila discriminanta utilizata pentru selectia semnalului produs de nucleariti este 

durata snapshotului dt, definita ca diferenta de timp dintre ultimul si primul semnal 

L1 care declanseaza trigger-ul. Au fost  obtinute cut-uri optimizate (cuprinse intre 

2500 si 4750 ns, in functie de configuratia detectorului) prin procedura de minimizare 

a limitelor superioare de flux care s-ar obtine in cazul in care nu se observa niciun 

semnal. De asemenea, a fost obtinut un acord bun intre simularile Monte Carlo si 

procentul de 15% din date experimentale. Cele cateva evenimente ramase dupa 

aplicarea cut-urilor pe procentul de 15% din datele experimentale au fost investigate 

si am constatat ca se datorau bioluminiscentei produse de organisme marine [5]. 

Pentru eliminarea fondului datorat bioluminiscentei am introdus un criteriu de selectie 

suplimentar, care cere evenimente cu snapshot-uri multiple intr-un interval de 1 ms 

sau evenimente cu un singur snapshot cu o durata mai mare decat dublul valorii 

primului cut.  

Dupa aprobarea de unblinding a datelor, acordul dintre 85% din datele experimentale 

si simularile MC a fost verificat si confirmat. Sapte evenimente au ramas in date dupa 

aplicarea cut-urilor. Investigatiile vizuale si topologice au aratat ca evenimentele sunt 

incompatibile cu traiectorii de nucleariti nerelativisti; trei dintre ele se datoreaza unor 

fotomultiplicatori ce scanteiaza, iar celelalte patru sunt produse de bioluminiscenta. 



Limita superioara preliminara obtinuta de ANTARES pentru un flux de nucleariti 

descendenti este prezentata in figura 8 si este comparata cu limitele obtinute de 

experimentele MACRO si SLIM. Rezultatul obtinut cu datele ANTARES din 2007 si 

2008 imbunatateste limita obtinuta de MACRO pentru domeniul de mase cuprins 

intre 1014-1017 GeV.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 8. Limita pentru fluxul de nucleariti obtinuta initial 
 
 
 
Ulterior s-a cautat imbunatatirea procedurii de cautare a semnalelor nuclearitilor in 

datele experimentale prin inlocuirea celui de-al doilea criteriu de selectie, prin 

introducerea conditiei ca deplasarea centrului de sarcina culeasa de catre 

fotomultiplicatori sa fie compatibila cu deplasarea de sus in jos a unui obiect cu viteza 

inferioara limitei de 300 km/s (viteza introdusa ca viteza initiala, deasupra atmosferei 

terestre, in simularea Monte Carlo).  

 

Un exemplu de deplasare a centrului de sarcina proiectat pe axa verticala, pentru un 

nuclearit simulat de masa 1015 GeV, este ilustrat in Figura 9. Evenimentul este de tip 

multi-snapshot, prezentand mai multe fragmente consecutive de durate diferite, 

distribuite intr-un interval de aproximativ 1.4 ms.  

Prin fitarea liniara a distributiilor centrului de sarcina, se obtin vitezele proiectate pe 

axele Ox, Oy, Oz, dupa care se determina viteza totala si unghiul de zenit al 

traiectoriei particulei.  

Cu aceasta metoda au fost reconstruite vitezele si unghiul de zenit pentru nuclearitii 

simulati si, in prima instanta, pentru evenimentele din setul de 15% din datele 



experimentale care au supravietuit primului criteriu de selectie. Pentru definirea 

criteriilor de selectie de nivelul 2, au fost studiate distributiile vitezelor si ale 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distributia centrului de sarcina proiectat pe axa Oz pentru un nuclearit 

simulat de masa 1015 GeV, fitata linear in vederea obtinerii vitezei vz. Semnalul 

produs de acest nuclearit este fragmentat in secvente consecutive de durate diferite 

dupa aplicarea triggerului.  

 

unghiurilor de zenit reconstruite pentru nucleariti, in combinatie cu erorile lor relative. 

Astfel, in figura 10 sunt reprezentate distributiile vitezelor si erorilor relative 

reconstruite pentru toate masele de nucleariti analizate, in configuratia de 12 linii. 

Majoritatea evenimentelor sunt concentrate in regiunea 10-4c < v <10-3c, spre 

deosebire de un numar restrans de evenimente reconstruite cu viteze v > 10-3c, care 

trec marginal sau prin afara volumului detectorului.   

Criteriile de selectie au fost alese astfel incat sa fie consistente cu caracteristicile  

traiectoriei nuclearitilor asteptate la nivelul detectorului, adica viteze reconstruite  

v < 10-3c si unghiul de zenit corespunzator unei traiectorii descendente θ > 90° (in 
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conventia ANTARES), iar erorile relative dv/v si dθ/θ sa fie subunitare. 

 

 

 
 

Figura 10. Distributiile vitezelor reconstruite si erorile relative corespunzatoare, 

pentru nucleariti simulati cu 5 mase diferite, in configuratia detectorului de 12 linii. 

Evenimentele ramase din setul de 15% din datele experimentale dupa prima taiere  

sunt reprezentate cu triunghiuri negre. Pe grafic sunt ilustrate si conditiile de selectie 

definite in text.  

Evenimentele ramase din setul de 15% din datele experimentale nu se 

incadreaza in criteriile definite pentru nucleariti si au fost eliminate. Erorile de 

reconstructie in cazul lor sunt mari, indicand surse de lumina stationare, caracteristice 

bioluminiscentei.  

Dupa validarea metodei pe setul restrans de date, aceasta a fost utilizata pentru 

evenimentele ramase din setul de 85% din datele experimentale achizitionate in 2007 

si 2008, dupa aplicarea primului criteriu de selectie. Niciun eveniment nu a indeplinit 

criteriile de selectie de nivelul 2, ca urmare nu au mai fost necesare investigatii 

suplimentare, ca in cazul aplicarii criteriilor de selectie utilizate in analiza anterioara.  

Acest fapt a permis calcularea unei noi limite superioare de flux pentru nucleariti 

descendenti, folosind 310 zile de achizitie de date cu detectorul ANTARES.  

Limitele de flux variaza intre 7.1x10-17 si 6.7x10-18 cm-2 s-1 sr-1 pentru nucleariti 

descendenti cu domeniul de masa in intervalul 1014 ≤ MN ≤ 1017 GeV. Acest rezultat 

imbunatateste semnificativ limita MACRO pentru nucleariti in domeniul de masa 
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comun.  

Ulterior am propus si testat o varianta imbunatatita a strategiei de reconstructie a 

traiectoriei si vitezei nuclearitilor. 

Strategia de reconstructie a nuclearitilor detectati porneste de la ideea ca 

deplasarea centrului de greutate al sarcinii electrice indica traiectoria particulei prin 

detector. Pentru realizarea distributiilor centrului de sarcina proiectat pe axele Ox, Oy 

si Oz s-au selectat toate semnalele produse de nuclearit cu sarcina q>0.3 fotoelectroni. 

Prin fitarea liniara a distributiilor centrului de sarcina in functie de timp, se obtin 

vitezele partiale si se determina viteza totala medie a particulei prin detector si 

unghiul de zenit al traiectoriei. 

S-a observat ca distributia diferentelor dintre viteza medie obtinuta din simulare 

si viteza medie reconstruita pentru nuclearitii detectati de diferite mase (βtrue-βreco) 

prezinta un shift sistematic fata de valoarea 0, indicand valori ale vitezelor 

reconstruite mai mici decat vitezele din simulare. Un exemplu este prezentat in Figura 

11. 

 

 
Figura 11. Distributia diferentelor intre viteza medie din simulare si viteza 
medie reconstruita din semnalul captat de detector, pentru nucleariti de 
diferite mase. 

 

Pentru a verifica rezultatele strategiei de reconstructie, am testat o metoda 

imbunatatita, care  presupune determinarea ecuatiei traiectoriei in sistemul de 

coordonate asociat punctului de intrare in semisfera de simulare, a coordonatelor x0, 

y0, z0 si a vitezei v0 la intrarea in semisfera. Semisfera de simulare are o raza de 548 



m, si este dispusa simetric in jurul centrului de greutate al detectorului. Baza 

semisferei se afla pe fundul marii, la 100 m sub planul inferior al liniilor detectorului, 

care au o lungime de 348 m. 

Substituind ecuatia energiei 

                                                                  𝐸 ≃ !
!
𝑀!𝑣!                                                           

(1) 

in ecuatia pierderii de energie  

                                                                  !"
!"
=  −𝜎𝜌𝑣!                                                          

(2) 

 obtinem ecuatia vitezei 

                                                               𝑣 𝑡 = !
!"
!!

!!!! !
!
!!

                                                    

(3) 

si ecuatia traiectoriei, 

                                                    𝑟 𝑡 = 𝑟! +
!!
!"
[𝑙𝑛 !"

!!
𝑣! 𝑡 − 𝑡! + 1]                               

(4) 

unde 𝑀! si 𝑣 reprezinta masa si respectiv viteza nuclearitului, iar 𝜎 si 𝜌 reprezinta 

sectiunea eficace a nuclearitului si densitatea mediului traversat de nuclearit. 

Din fitul linear al distributiilor de sarcina proiectate pe cele trei axe ale sistemului 

de coordonate centrat in O(0,0,0) si din conditia de intersectie a traiectoriei cu 

semisfera, determinam timpul t0 si coordonatele punctului de intrare in semisfera de 

simulare. Rescriem ecuatia traiectoriei in sistemul de coordonate asociat punctului de 

intrare 𝑟!(𝑡) si extragem valoarea vitezei v0 la intrarea in semisfera din fitul linear 

aplicat distributiei exp (!"
!!
𝑟! 𝑡 ).  

Din testarea acestei noi metode au rezultat valori ale vitezei si unghiului de zenit 

apropiate de valorile obtinute cu metoda standard de reconstructie a nuclearitilor. In 

concluzie, noua metoda a permis verificarea strategiei de reconstructie, dar nu a adus 

o imbunatatire semnificativa a rezultatelor.  

Referindu-ne la strategia standard de reconstructie, un studiu al traiectoriei 

reconstruite din semnalul captat de detector, comparata cu traiectoria simulata pentru 

un nuclearit test de masa 1015 GeV, a aratat discrepante intre traiectorii.  

In cazul distributiei centrului de greutate al sarcinii pe axa Ox din Figura 12, fitul 



la distributie este deviat fata de traiectoria nuclearitului. Se observa ca semnalul la 

marginile distributiei este mai slab, in timp ce semnalul din partea centrala este mai 

intens, corespunzand unei apropieri a traiectoriei nuclearitului de anumite linii ale 

detectorului. 

In ceea ce priveste distributia centrului de greutate al sarcinii pe axa verticala din 

Figura 13, fitul distributiei (traiectoria reconstruita) se plaseaza mai sus decat 

traiectoria simulata, un efect care poate fi explicat de geometria detectorului. Astfel, 

fotomultiplicatorii sunt orientati la 45° sub orizontala, ceea ce determina o acumulare 

a semnalului in etajele aflate deasupra traiectoriei nuclearitului, cum se observa in 

Figura 14. 

 

 

 
Figura 12. Distributia in timp a centrului de greutate al sarcinii pe axa Ox, 
traiectoria reconstruita (linia albastra) si traiectoria simulata (linia rosie). 

 

 



 
Figura 13. Distributia in timp a centrului de greutate al sarcinii pe axa 
verticala, traiectoria reconstruita (linia albastra) si traiectoria simulata 
(linia rosie). 

 

 
Figura 14. Distributia in timp a semnalelor captate de detector pe axa 
verticala, impreuna cu traiectoria simulata pentru nuclearitul de masa 1015 
GeV. 

 

Avand in vedere semnalul extins pe care il produc nuclearitii in detector si efectul 

geometriei detectorului asupra acestuia, o solutie de imbunatatire a strategiei de 

reconstructie presupune determinarea zonelor din detector cu semnalul cel mai intens 

si reconstructia traiectoriei in functie de aceaste zone.  

De asemenea, un trigger pentru detectia nuclearitilor este in studiu. Semnalul 

luminos produs de un nuclearit in detector poate fi observat prin cresterea ratelor de 



masurare ale fotomultiplicatorilor care sunt in apropierea traiectoriei. Plecand de la 

faptul ca traiectoria nuclearitului este rectilinie, mecanismul de detectie se bazeaza pe 

compararea ratelor de masurare ale fotomultiplicatorilor aflati intr-un cilindru care 

traverseaza detectorul si ale fotomultiplicatorilor din afara acestui cilindru. Procedura 

poate fi iterata pentru un numar de directii dat, care sa acopere spatial fazelor.  

In continuare am realizat o strategie imbunatatita de analiza si am estimat 

sensibilitatea detectorului pentru un flux de nucleariti descendenti, folosind date 

experimentale ANTARES din 2009, urmand ca analiza sa fie extinsa asupra datelor 

achizitionate in perioada 2010-2013.  

Pentru analiza prezenta, au fost selectate date experimentale din 2009 pe baza 

anumitor criterii de calitate, printre care o contributie redusa a bioluminiscentei 

(lumina produsa de organisme marine) si o buna calibrare a detectorului. Analiza 

utilizeaza procedura ANTARES de blinding a datelor, care consta in definirea si 

optimizarea criteriilor de selectie folosind simulari Monte Carlo si validarea 

simularilor pe o fractiune din datele disponibile. Pentru aceasta analiza, am utilizat o 

fractiune echivalenta cu ~ 13 zile de achizitie de date. 

Am efectuat noi simulari Monte Carlo de nucleariti, de tip “run-by-run”, in 

acord cu cerintele Colaborarii ANTARES. In acest caz, se realizeaza simulari pentru 

fiecare run experimental de fizica selectat pentru analiza, astfel incat simularile sa 

redea conditiile reale de achizitie de date, inclusiv fondul optic. Am simulat semnalul 

produs de nucleariti cu mase de 1014, 1015, 1016, 1017 GeV. Pentru fondul reprezentat 

de muonii atmosferici, am folosit de asemenea date Monte Carlo obtinute din simulari 

“run-by-run”. 

Cu toate ca in datele experimentale selectate se exclud run-urile cu 

bioluminiscenta crescuta, aceasta se poate manifesta sub forma unor explozii de 

lumina in care ratele cresc pana la cativa MHz pe perioade de cateva secunde sau 

chiar mai scurte, care imita intr-o oarecare masura semnalul produs de nucleariti. 

Pentru a identifica aceste explozii, se folosesc diferite programe ANTARES, care fie 

permit vizualizarea evenimentelor din secventa de timp corespunzatoare (event 

display), fie redau diferite caracteristici ale acestora. 

La procesarea nuclearitilor si a muonilor atmosferici simulati, au fost utilizati 

algoritmii standard de selectie (triggere) pentru muoni, care cauta coincidente locale 

in intervale de timp predefinite, compatibile cu semnalul asteptat de la o particula 

relativista. O coincidenta locala (semnal L1) este data fie de un semnal cu sarcina 



electrica mare (e.g. q>3 fotoelectroni), fie de minim doua semnale L0 (semnale cu 

prag de sarcina electrica q>0.3 fotoelectroni) produse intr-un interval de 20 ns in doi 

fotomultiplicatori de pe acelasi etaj. 

Atunci cand un muon declanseaza trigger-ul, toate semnalele provenite de la 

fotomultiplicatori sunt inregistrate intr-un snapshot, avand o durata care cuprinde 2.2 

µs inainte si 2.2 µs  dupa clusterul de semnale L1. Cand semnalele de la mai multe 

evenimente se suprapun, are loc o contopire a acestor semnale, rezultand un snapshot 

cu o durata mai mare.  

Dupa procesarea cu algoritmii standard de selectie pentru particule relativiste, 

majoritatea nuclearitilor, care sunt particule lente cu 𝛽 ≲  10!!, se prezinta sub forma 

unor secvente de snapshot-uri de durate variabile. Durata unui snapshot depinde de 

masa nuclearitului, de distanta de la traiectorie  pana la cel mai apropiat modul optic, 

si variaza de la durate caracteristice muonilor (dt ≥ 4.4 µs), pana la cateva ms.  

 
Figura 15. Distributiile vitezelor reconstruite pentru nucleariti si muoni simulati, date 

experimentale per snapshot, cu prima conditie de selectie 𝑣 <  10!!𝑐. 

 

Intr-o prima etapa a separarii semnalului produs de nucleariti de fondul 

reprezentat de muoni atmosferici, am realizat reconstructia traiectoriilor pentru fiecare 

snapshot, folosind distributia centrului de sarcina electrica in functie de timpul 

semnalelor. Aceasta reconstructie porneste de la faptul ca lumina este emisa isotropic 



de-a lungul traiectoriei nuclearitilor, iar centrul de sarcina electrica estimeaza pozitia 

sursei la un moment dat. Procedura consta in recuperarea informatiei de timp, sarcina 

electrica si pozitie a modulelor optice pentru fiecare semnal dintr-un snapshot si 

distribuirea acestora in histograme de timp cu bin-uri de 500 ns. Histogramele 

centrului de greutate al sarcinii electrice proiectat pe fiecare axa sunt obtinute din 

relatia !!∙ !"#!
!!

, unde 𝑝𝑜𝑠 = 𝑥,𝑦, 𝑧  reprezinta pozitia modului optic unde a fost 

detectat semnalul, iar 𝑖 = 1, 2,… ,𝑛 reprezinta numarul de semnale din fiecare bin. 

Deoarece se presupune ca traiectoria nuclearitilor este liniara, evolutia in timp 

a distributiei sarcinii electrice este aproximata cu o linie dreapta. Vitezele medii 

partiale la nivelul detectorului, ca si erorile corespunzatoare acestora, sunt 

determinate din fitul liniar al distributiei centrului de sarcina proiectat pe fiecare axa, 

in functie de timp. Cu ajutorul acestor viteze partiale reconstruite, obtinem apoi viteza 

reconstruita totala, unghiul de zenit al traiectoriei si erorile corespunzatoare.  

 
Figura 16. Distributiile unghiului de zenit reconstruit pentru nucleariti si muoni 

simulati, date experimentale per snapshot, cu conditia de selectie 𝜃 > 90° . 

 

Procedura de reconstructie a fost aplicata fractiunii de date experimentale 

selectate, muonilor atmosferici si nuclearitilor simulati. Distributia logaritmica a 

vitezei reconstruite pentru date experimentale, muoni si nucleariti simulati per 

 zenith angle (deg)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

 

1

10

210

310

410

510
nuclearites
atm. muons
data

 



snapshot este reprezentata in Figura 15, iar distributia unghiului de zenit reconstruit 

este reprezentata in Figura 16. In ambele  grafice, numarul de muoni MC este 

normalizat la numarul de evenimente din datele experimentale. In ceea ce priveste 

comparatia date experimentale – muoni MC, se observa un acord rezonabil pentru 

distributia vitezei, cu exceptia excesului de evenimente care apare in extremitatea 

dreapta a distributiei. Contributia din partea bioluminiscentei este asteptata in zona 

vitezelor joase (𝑣 <  10!!𝑐). Se observa un bun acord pentru distributia unghiului de 

zenit intre date experimentale – muoni MC. Pe baza acestor distributii, conditiile de 

selectie de nivel 1 sunt definite astfel: viteza reconstruita 𝑣 <  10!!𝑐 si unghiul de 

zenit 𝜃 > 90°, in acord cu caracteristicile nuclearitilor, i.e. viteze nerelativiste si 

traiectorii descendente.    

 
Figura 17. Distributia numarului de semnale L0 pentru nucleariti si muoni simulati, 

date experimentale per snapshot. Snapshot-urile cu valori mari din datele 

experimentale sunt reprezentate cu linie albastra si sunt eliminate de cut-ul C2a 

reprezentat de linia verticala intrerupta. 

 

 Pentru a doua etapa a analizei, au fost studiate cateva variabile discriminante 

pentru a  selecta, dintre snapshot-urile care au trecut de primul cut, pe cele care 

apartin unui nuclearit. Aceste variabile discriminante au fost durata snapshot-ului, 

numarul de semnale L0 si numarul de semnale L1. Cel mai bun discriminant s-a 



dovedit a fi numarul de semnale L0. Figura 8 arata distributia logaritmica a numarului 

de semnale L0 pentru date experimentale, nucleariti si muoni simulati per snapshot 

care au trecut de primul cut, cu numarul de muoni MC normalizat la numarul de 

evenimente din datele experimentale. Se observa ca distributia de semnale L0 pentru 

date experimentale prezinta valori mari, care nu se regasesc in distributia muonilor 

MC. Aceste snapshot-uri/evenimente se afla in cateva frame-uri din doua run-uri, 

39360 si 39680, si sunt prezentate in Figura 4 cu linie albastra. Investigatia acestor 

evenimente cu instrumentele specifice a aratat prezenta bioluminiscentei in 

respectivele frame-uri (informatie ordonata in intervale de 104 ms). Numarul tuturor 

snapshot-urilor gasite in aceste frame-uri (incluzand cele declansate de algoritmii de 

selectie unidimensionali) este mai mare decat numarul care apare de obicei in run-

urile de calitate, dupa cum se observa in Figura 18. Pentru a elimina snapshot-urile 

suspecte, a fost definit un cut C2a: Ns < 200 snapshot-uri, care a fost aplicat 

numarului de snapshot-uri pe frame din datele experimentale, cat si  numarului de 

snapshot-uri per eveniment produse de nucleariti.  

 
Figura 18. Distributia de snapshot-uri per eveniment pentru nucleariti simulati si 

snapshot-uri per frame pentru datele experimentale; frame-urile cu zgomot sunt 

reprezentate cu linie albastra. Cut-ul C2a: Ns < 200 snapshot-uri elimina contributia 

bioluminiscentei. 

 



Dupa indepartarea zgomotului, distributiile numarului de semnale L0 pentru muoni 

MC si date experimentale sunt intr-un acord rezonabil. Pentru a obtine cea mai buna 

sensibilitate a detectorului, cut-ul pentru numarul de semnale L0 a fost optimizat. Cea 

mai buna sensibilitate se obtine prin minimizarea asa-numitului Model Rejection 

Factor, 𝑀𝑅𝐹 = !!"%(!!)
!!

, unde 𝜇!"%  este “limita superioara de flux” care ar fi 

observata de un ansamblu de experimente ipotetice fara semnal real si numar de 

evenimente de fond estimate 𝑛! .  Factorul 𝜇!"%  este luat din tabelele Feldman-

Cousins. Numarul de evenimente din fond a fost determinat prin extrapolarea 

distributiei de semnale L0 pentru muoni MC, normalizata la distributia datelor 

experimentale, iar 𝑛! este dat de numarul de nucleariti care trec de cut-uri.  

Valoarea cut-ului pentru numarul de semnale L0, denumita C2b, a fost aleasa 

pentru valoarea minima a MRF obtinuta pentru nucleariti. Conditia de selectie cere ca 

numarul de semnale L0 per snapshot sa fie mai mare de 900, dupa cum este aratat in 

Figura 3. Dupa aplicarea acestui cut, niciun muon MC sau eveniment din date 

experimentale nu a supravietuit.  

Ca un ultim pas in identificarea candidatilor, snapshot-urile care trec de cut-uri 

folosesc la identificarea altor snapshot-uri din jurul lor intr-un interval de ~ 1 ms, i.e. 

timpul necesar unei particule cu viteza 𝛽 ~10!! sa traverseze detectorul. Daca este 

identificat un candidat, secventa de snapshot-uri este reconstruita ca eveniment 

individual.  

Rezultatele conditiilor de selectie aplicate atat nuclearitilor si muonilor simulati, cat si 

datelor experimentale sunt prezentate in Tabelul 1. 

 

set de date snapshot-

uri 

dupa cut-

uri C1  

dupa cut-ul 

C2a  

dupa cut-ul 

C2b 

evenimente 

reconstruite 

nucleariti MC 36403 5626 5626 5190 2254 

muoni MC 2431379 152 152 0.0065 0 

experimentale 9135988 628 587 0 0 

 

Tabel 1. Numarul de snapshot-uri in fiecare set de date considerat, numarul de 

snapshot-uri ramas dupa aplicarea conditiile de selectie de nivel 1 (C1) si de nivel 2 

(C2) datelor experimentale, nuclearitilor si muonilor simulati. Ultima coloana arata 

numarul de evenimente ramase in set-urile de date studiate.  



 

La calculul sensibilitatii detectorului pentru un flux de nucleariti, a fost utilizata 

formularea Feldman-Cousins, si s-au considerat evenimente cu o distributie Poisson: 

𝜙!"% = !!"%
!∙!

 , 

unde A este acceptanta detectorului si T este timpul efectiv de achizitie. 

Acceptanta detectorului A pentru un flux de nucleariti descendenti este determinata 

pentru fiecare masa simulate astfel:  

𝐴 = 𝑆 ∙ !!"#$
!!"#

, 

unde S este aria semisferei de simulare si Nnucl/Nsim este raportul dintre numarul de 

nucleariti care trec de conditiile de selectie si numarul de evenimente simulate.  

 

 
Figura 19. Sensibilitatea ANTARES pentru un flux de nucleariti descendenti, obtinuta 

pentru 159 de zile de achizitie. 

 

 In Figura 19 este prezentata sensibilitatea estimata dupa analiza a ~ 159 zile de 

achizitie de date din 2009. Sensibilitatea preliminara a detectorului ANTARES este 

comparata cu limitele obtinute de experimentele MACRO si SLIM si cu limitele 

superioare de flux obtinute din analiza datelor ANTARES achizitionate in 2007 si 

2008.  



In concluzie, o noua analiza a fost elaborata pentru cautarea nuclearitilor cu 

detectorul ANTARES, folosind date achizitionate in 2009. Dupa ce majoritatea 

fondului a fost eliminata dupa aplicarea cut-urilor asupra parametrilor traiectoriei 

reconstruite, au fost observate indicii de prezenta a exploziilor de bioluminiscenta in 

evenimentele ramase din datele experimentale.  Cu aceste evenimente eliminate pe 

baza zgomotului din frame-urile corespunzatoare, o conditie de selectie finala 

optimizata a permis indepartarea fondului si calcularea sensibilitatii detectorului. 

Rezultatele preliminare sunt comparabile cu limitele superioare pentru un flux de 

nucleariti descendenti, obtinute intr-o analiza anterioara a datelor experimentale 

ANTARES din 2007 si 2008. Aceasta analiza va fi extinsa la datele achizitionate in 

perioada 2010-2013, iar rezultatele obtinute de experimentul ANTARES vor fi 

imbunatatite.  

In ultima etapa am imbunatatit atat metoda de analiza, cat si rezultatele 

obtinute in etapa precedenta, prin adaugarea de date experimentale achizitionate in 

2010 si 2011. Astfel am obtinut o valoare mai buna a sensibilitatii detectorului pentru 

un flux de nucleariti descendenti, folosind date ANTARES din perioada 2009 - 2011.  

Datele experimentale din 2010 si 2011, la fel ca datele din 2009, au fost 

selectate pe baza anumitor criterii de calitate, printre care o contributie redusa a 

bioluminiscentei (semnale luminoase emise de organisme marine) si o buna calibrare 

a detectorului. Reamintim ca analiza utilizeaza procedura ANTARES de “blinding” a 

datelor, care consta in definirea si optimizarea criteriilor de selectie folosind simulari 

Monte Carlo si validarea simularilor pe o fractiune din datele disponibile. Pentru 

aceasta analiza, am utilizat o fractiune echivalenta cu ~ 40 zile de achizitie de date din 

perioada 2009 - 2011. 

De asemenea, a fost utilizat un set de nucleariti simulati cu mase de 1014, 1015, 

1016, 1017 GeV. Pentru fondul reprezentat de miuonii atmosferici, am folosit date 

Monte Carlo corespunzatoare run-urilor de date experimentale selectate din perioada 

2009 - 2011.  

Datele simulate au fost procesate cu algoritmii standard de selectie (triggere) 

pentru miuoni, care cauta coincidente locale in intervale de timp predefinite, 

compatibile cu semnalul asteptat de la o particula relativista. Reamintim ca semnalele 

provenite de la miuoni relativisti sunt inregistrate intr-o structura numita “snapshot”, 

cu o durata  de ordinul microsecundelor (dt ≥ 4.4 µs). In cazul nuclearitilor, care sunt 

particule lente cu 𝛽 ≲  10!!, majoritatea evenimentelor se prezinta sub forma unor 



secvente de snapshot-uri de durate variabile, de pana la cateva ms.  

In continuare am realizat reconstructia traiectoriilor pentru fiecare snapshot, 

folosind distributia centrului de sarcina electrica in functie de timpul semnalelor. 

Presupunand ca traiectoriile nuclearitilor sunt liniare, am aproximat evolutia in timp a 

distributiei sarcinii electrice cu o linie dreapta. Cu acesta metoda de reconstructie, 

descrisa succint in raportul de etapa precedent, am obtinut viteza medie la nivelul 

detectorului si unghiul de zenit al traiectoriilor.  

Distributia logaritmica a vitezelor reconstruite pentru date experimentale din 

2009-2011, miuoni si nucleariti simulati per snapshot este reprezentata in Figura 20, 

iar distributia unghiurilor de zenit reconstruite este reprezentata in Figura 21. In 

ambele  grafice, numarul de miuoni MC este normalizat la numarul de evenimente din 

datele experimentale. In ceea ce priveste comparatia date experimentale – miuoni 

MC, se observa un acord rezonabil.  

Pentru separarea semnalului produs de nucleariti de fondul reprezentat de 

miuoni atmosferici, definim conditiile de selectie de nivel 1 astfel: viteza reconstruita 

𝑣 <  10!!𝑐 si unghiul de zenit 𝜃 > 90°, in acord cu caracteristicile nuclearitilor, i.e. 

viteze nerelativiste si traiectorii descendente.    

 
Figura 20. Distributiile vitezelor reconstruite pentru nucleariti si muoni 

simulati, date experimentale per snapshot, cu prima conditie de selectie 𝑣 <  10!!𝑐. 
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Figura 21. Distributiile unghiurilor de zenit reconstruite pentru nucleariti si 

miuoni simulati, date experimentale per snapshot, cu conditia de selectie 𝜃 > 90°. 

 

In a doua parte a analizei, au fost studiate cateva variabile discriminante 

pentru a  selecta, dintre snapshot-urile care au trecut de primul cut, pe cele care 

apartin unui nuclearit. Aceste variabile discriminante au fost durata snapshot-ului, 

numarul de semnale L0 (cu prag de sarcina electrica q>0.3 fotoelectroni) si numarul 

de semnale L1 (q>3 fotoelectroni). Cel mai bun discriminant s-a dovedit a fi numarul 

de semnale L0. Figura 3 arata distributia logaritmica a numarului de semnale L0 

pentru datele experimentale, nucleariti si miuoni simulati per snapshot care au trecut 

de primul cut, cu numarul de miuoni MC normalizat la numarul de evenimente din 

datele experimentale. Se observa ca distributia logaritmica de semnale L0 pentru date 

experimentale prezinta valori mari (≳800), care nu se regasesc in distributia 

miuonilor MC. Aceste snapshot-uri/evenimente se afla in cateva frame-uri din run-

urile 39360 si 39680 din 2009, in run-urile 46030 si 51720 din 2010 si in run-urile 

54740, 56800 si 58670 din 2011 si sunt reprezentate in Figura 22 cu linie albastra. De 

asemenea, se observa o deplasare a distributiei corespunzatoare datelor experimentale 

fata de distributia miuonilor pentru valori L0 < 800, fapt care se datoreaza setului de 

date din 2011 si care este in prezent investigat. 

.  
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Figura 22. Distributia logaritmica a numarului de semnale L0 pentru 

nucleariti si miuoni simulati, date experimentale. Snapshot-urile cu valori mari din 

datele experimentale din 2009-2011 sunt reprezentate cu linie albastra. Conditia de 

selectie C2c (semnale L0 > 900) este de asemenea reprezentata. 

 

Investigatia acestor evenimente cu instrumentele specifice a aratat prezenta 

bioluminiscentei in frame-urile (continand informatie ordonata in intervale de 104 

ms) din run-urile 39360, 39680, 51720, 54740, 56800, 58670. Numarul tuturor 

snapshot-urilor gasite in aceste frame-uri (incluzand cele declansate de algoritmii de 

selectie unidimensionali) este mai mare decat numarul care apare de obicei in run-

urile de calitate. Pentru a elimina snapshot-urile datorate bioluminiscentei, am definit 

un criteriu de selectie C2a: Ns < 200 snapshot-uri. Distributia numarului de snapshot-

uri si cut-ul C2a au fost prezentate in Figura 4 din raportul etapei precedente. 

Snapshot-ul cu numar mare de semnale L0 gasit in run-ul 46030 (din 2010) nu 

a aratat caracteristici specifice bioluminiscentei, in schimb distributia semnalelor din 

event-display indica un  eveniment de tip multi-miuon (muon bundle). In acest caz, 

am definit un criteriu de selectie caracteristic, C2b: se cere prezenta altor snapshot-uri 

intr-un interval de 1 ms in jurul snapshot-ului cu numar de semnale L0 ≳ 800, iar 

parametrii traiectoriei noi reconstruite sa corespunda traiectoriei unui nuclearit 

(𝑣 <  10!!𝑐 si 𝜃 > 90°). 

Dupa aplicarea criteriilor de selectie C2a si C2b, distributiile logaritmice ale 

numarului de semnale L0 pentru miuoni simulati si date experimentale sunt intr-un 
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acord rezonabil. Pentru a obtine cea mai buna sensibilitate a detectorului, cut-ul 

pentru numarul de semnale L0 a fost optimizat, folosind metoda de minimizare a asa-

numitului Model Rejection Factor, prezentata in raportul etapei precedente. Conditia 

de selectie C2c a fost definita astfel: numarul de semnale L0 per snapshot > 900, dupa 

cum este aratat in Figura 22. Dupa aplicarea acestui cut, niciun miuon simulat sau 

eveniment din datele experimentale nu a supravietuit.  

Ca un ultim pas in identificarea candidatilor, snapshot-urile care trec de cut-uri 

folosesc la identificarea altor snapshot-uri din jurul lor intr-un interval de ~ 1 ms, i.e. 

timpul necesar unei particule cu viteza 𝛽 ~10!! sa traverseze detectorul. Daca este 

identificat un candidat, secventa de snapshot-uri este reconstruita ca eveniment 

individual.  

Rezultatele conditiilor de selectie aplicate atat nuclearitilor si muonilor 

simulati, cat si datelor experimentale sunt prezentate in Tabelul 2. 

 

set de date snapshot-

uri 

cut-uri 

C1  

cut-ul C2a  cut-ul C2b cut-ul 

C2c 

evenimente 

reconstruite 

nucleariti MC 36403 5626 5626 5626 5190 2254 

miuoni MC 8337339 669 669 669 0.0044 0 

experimentale 30004249 2726 2678 2677 0 0 

 

Tabel 2. Numarul de snapshot-uri in fiecare set de date considerat, numarul de snapshot-uri 

ramas dupa aplicarea conditiilor de selectie de nivel 1 (C1) si de nivel 2 (C2) datelor 

experimentale, nuclearitilor si miuonilor simulati. Ultima coloana arata numarul de 

evenimente ramase in set-urile de date studiate.  

 

In final, sensibilitatea detectorului pentru un flux de nucleariti a fost calculata 

folosind formula Feldman-Cousins.  



  
 
Figura 23. Sensibilitatea ANTARES pentru un flux de nucleariti descendenti, obtinuta 

pentru ~455 de zile de achizitie de date din perioada 2009 - 2011.  

 
In Figura 23 este prezentata sensibilitatea obtinuta pentru ~ 455 zile de 

achizitie de date din 2009-2011. Sensibilitatea preliminara a detectorului ANTARES 

este comparata cu limitele obtinute de experimentele MACRO si SLIM si cu limitele 

superioare de flux obtinute din analiza datelor ANTARES achizitionate in 2007 si 

2008 (~310 zile), cat si cu limita superioara de flux obtinuta in ipoteza ca nuclearitii 

constituie materia intunecata din Galaxie.  

In concluzie, am prezentat o analiza imbunatatita de cautare a nuclearitilor cu 

detectorul ANTARES, folosind date experimentale achizitionate in perioada 2009 - 

2011. Am definit criterii de selectie pentru a indeparta atat evenimentele produse de 

bioluminiscenta ramase in datele experimentale, cat si evenimentul de tip multi-

miuon. Dupa eliminarea acestor evenimente, conditia de selectie finala optimizata 

(C2c) a permis indepartarea fondului de miuoni atmosferici si calcularea sensibilitatii 

detectorului. Aceste rezultate preliminare imbunatatesc limitele superioare pentru un 

flux de nucleariti descendenti, obtinute dintr-o analiza anterioara a datelor 

experimentale ANTARES din 2007 si 2008, prezentata in etapele din 2011, 2012 si 

2013 ale proiectului.  
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Q-balls 

Cautarea Q-balls in telescopul pentru neutrini ANTARES si extensie la 

KM3NeT. 
 

Aceste particule au aparut cel mai probabil in timpul Universului timpuriu in urma 

supernovelor sau datorita coliziunilor stelare formate din materie de tip “strange”. 

         In fizica nucleara si teoretica un Q-ball reprezinta un soliton non-

topologic. Pentru acesti solitoni pierderea de energie dominanta se manifesta prin 

ciocniri elastice si cvasi-eleastice cu atomii din mediul tranversat. Avand in vedera ca 

pierderea de energie este calculata atunci cand Q-balls are o viteza de β≈ 10 -3 atunci 

 

 
      
  
 
unde ρ este densitatea apei =1g/cm3, σ este sectiunea eficace geometrica, si v = β *c 

(c reprezinta viteza luminii). 

 Pierderea de energie totala pentru  SECS (Supersymmetric Electrically 

Charged Solitons) reprezinta suma pierderii de energie  electronica (prin ionizari) si 

nucleara. Pentru a calcula pierderea de energie electrica avem 

 
                         
                                  pentru 

  
 
 
 
unde Zq reprezinta sarcina unui Q-balls, Z este numarul atomic efectiv al mediului ( 

pentru apa este 7.42),  este constanta razei Bohr, Ne este densitatea electronilor din 

mediu.  

 Pentru a calcula pierderea de energie nucleara avem: 

 



unde Mq reprezinta masa unei particule de tip Q-balls, M este masa nucleului tinta; 

Zq si Z reprezinta sarcina lor. Dupa ce calculam pierderea de energie totala a unei 

particule Q-balls care interactioneaza cu apa putem calcula numarul total de fotoni 

produsi in urma interactiei prin: 

 
 

               
 
 
 
unde  iar energia estimata a fotonilor este aproximativa egala cu 3.14eV. Aparent sunt 

doua conditii: cand masa unei particule Q-ball este mai mare de , atunci sectiunea 

eficace geometrica  va deveni si pentru Q-balls cu o  masa mai mica atunci sectiune 

eficace geometrica este . 

 Termenul η reprezinta eficacitatea luminoasa ,   este densiteatea unei particule 

Q-ball. In fig1 este reprezentata numarul total de fotoni pe unitatea de parcurs, emisi 

de catre o particula de tip Q-ball in urma interactiei cu apa,in functie de masa unui Q-

ball.  

                                                           



 
Fig 24. Producerea de lumina de catre SENS ( Supersymmetric  Electrically Neutral 
Solitons) 
 
 
  SENS reprezinta un VEV (Vacuum Expetation Value) de s-cuarci. Daca un 

nucleon interactioneaza cu o regiune de  deconfinament, acesta  se disociaza in 3 

cuarci, iar acestia poti fi absorbiti intr-un condens supersimetric si vor rezulta diferite 

procese nucleare: 

 
 

        
 
iar in practica utilizam: 
 

 
          
si pionul va prelua sarcina nucelonului absorbit . 

 Energia eliberata intr-o interactie de acest gen este aproximativ aceiasi cu 

procesele hadronice tipice (1GeV pe nucleon) iar aceasta energie va fi preluata de 

catre pionii produsi in interactie (2 sau 3 pioni). Pionii produsi sunt particule 

relativiste si vor produce diferite interactii in apa cum ar fi efectul Cherenkov. 

Numarul de fotoni produsi in urma acestui efect poate fi determinat prin:  

 
 



 
                           
unde Θ este unghiul Cherenkov  si z este sarcina electrica a unui pion pozitiv (+ 1 ) . ,   

sunt selectati fotonii care vor avea o lungime de unda in domeniul vizibil (400-

700nm) pentru a  oferii  o  eficacitate foarte buna de masurare a energiei si pentru a 

determina numarul fotonilor  cat mai precis.  

 Numarul de fotoni si lungimea de unda al acestora vor depinde de lungimea de 

unda si de viteza pionilor.  In Fig2. Este prezentat numarul de fotoni produsi pe 

unitatea de parcurs in functie de viteza pionilor produsi in urma ciocnirii unei 

particule de tip Q-ball cu apa.   

 

                                                               
 

Fig.25 
 

 Mecanismele de interactie a Q-balls, atat cele neutre cat si cele incarcate, 

presupun un termen similar nuclearitilor (supra-incalzirea materiei strabatute prin 

ciocniri quasi-elastice si deci producere de radiatie de corp negru). In cazul Q-balls 



neutri se adauga procesul de captura in materia stranie a protonilor din vecinatate, 

proces ce mimeaza dezintagrarea protonului (ca in cazul monopolilor GUT). Acest 

proces poate, din punct de vedere experimental, sa permita separarea unui candidat de 

Q-ball neutru de un candidat de nuclearit. Cum in cadrul Obiectivului 2 nu a fost 

observat nici un candidat de nuclearit, putem concluziona ca limita obtinuta pentru 

fluxul de nucleariti (Fig. 23) este direct aplicabilasi pentru Q-balls, indiferent de 

starea acestora de sarcina. 

 
 

O4. Ivestigarea impactului rezultatelor proiectului asupra fizicii dincolo de 

Modelul Standard si cosmologie. 

Activitatea in cadrul acestui obiectiv s-a focalizat pe posibilitatea determinarii cu un 

telescop de neutrini special conceput a ierarhiei de masa a neutrinilor, in particular 

asupra consecintelor pe care o astfel de descoperire le-ar avea in cosmologie. 

Determinarea in cursul anului 2012 a unghiului de mixing ϑ31 de catre experimente de 

reactor si accelerator au creat posibilitatea determinarii ierarhiei de masa a neutrinilor, 

masurand oscilatia neutrinilor atmosferici intr-un telescop submarin cu pragul de 

energie minima in jurul a 10 – 15 GeV. Colaborarea KM3NeT a decis construirea 

unui astfel de dispozitiv de mare densitate in Faza 2 KM3NeT, urmand ca dupa 

determinarea ierarhiei de masa telescopul sa fie recuperat si re-utilizat, prin cresterea 

distantei intre etaje si linii, pentru scopul initial al KM3NeT (astronomie cu neutrini). 

In ANTARES am analizat posibilitatea de a instala acest telescop dens in interiorul 

ANTARES, acesta actionand ca detector de veto pentru muonii de energie superioara 

domeniului de interes. Acest proiect nou urmeaza a fi pus in practica in 2017, sub 

numele de ORCA (Oscillation Research with Cosmics in Abyss). In cazul ierarhiei 

directe exista o specie de neutrini masivi si doua de masa aproape nula, pe cand in 

ierarhia inversata exista doua specii masive si una de masa aproape zero. Cunoasterea 

ierarhiei implica astfel modificarea masei totale a speciilor de neutrini, parametru ce 

joaca un rol esential in mecanismul de inflatie cu implicatii in interpretarea datelor 

furnizate de PLANCK si de viitoarea misiune ESA Euclid.  

Alt aspect de mare interes corelat cu acest obiectiv reprezinta ipoteza ca o parte din 

particulele exotice supermasive (nucleariti sau Q-balls) sa contribuie semnificativ la 

densitatea de materie obscura din Galaxie (monopolii magnetici sunt exclusi ca astfel 

de candidat ca rezultat al limitei Parker, dedusa din conservarrea campului magnetic 



galactic). Limitele de flux pentru nucleariti si Q-balls, determinate in cadrul acestui 

proiect (Fig. 23) sunt cu 7 – 10 ordine de marime inferioare limitei teoretice 

corespunzand ipotezei ca aceste particule ar constitui componenta principala a 

materiei obscure in galaxie. In consecinta, putem elimina cu certitudine ipoteza ca 

asemenea particule pot contribui semnificativ la “masa lipsa” a Universului, cel putin 

la momentul actual. 

 

Concluzii. 

 Consideram ca prezentul Proiect de Cercetare si-a atins obiectivele initiale. 

Intarzierea in inceperea proiectului cat si dilatarea acestuia din cauze ne-imputabile 

echipei de cercetare (din cauza reducerilor de finantare in timpul anilor de derulare) 

au facut dificila sarcina echipei, prin limitarea posibilitatii de participare la reuniunile 

de colaborare (deci intarzieri in procedurile de un-blinding) cat si prin evolutii in 

cadrul Colaborarii ANTARES care au condus la necesitatea de re-adaptare a unor 

activitati, aceasta insa fara a afecta fundamental atingerea obiectivelor propuse initial. 

 

    Director de proiect,  

 
  

    Dr. Vlad Popa 
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