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1. Jeśli jeszcze nie uruchomi leś pakiet ROOT na swoim komputerze lub na serwerze
fatcat, wykonaj polecenia (na serwerze fatcat)
cat ~adamczyk/stat/projekt_1/rootsetup >> ~/.bashrc

source ~adamczyk/stat/projekt_1/rootsetup

To zdefiniuje zmienne środowiskowe potrzebne do korzystania z pakietu ROOT.
Polecenia te należy wykonać tylko raz. Nast ιepnym razem jak zalogujesz si ιe na
serwer fatcat zmienne te zostan ιa zdefiniowane automatycznie. Czasami konieczne
jest odkomentowanie niektórych komend w pliku .bash_profile . Jeśli używasz
innego shella pliki mog ιa mieć inn ιa nazw ιe.

Plik ~adamczyk/stat/przyklad_1.C zawiera krótki program w ROOT, który tworzy
plik z histogramami. W tej samej kartotece znajduje si ιe program przyklad_2.C.
Skopiuj te pliki do swojej kartoteki.

• Spróbuj zrozumieć co wykonuje każda komenda w programie przyklad_1.C.
Wykonaj ten program w trybie nieinterakcyjnym
root -q -b przyklad_1.C

• Wykonanie programu przyklad_1.C utworzy lokalnie plik z histogramami
przyklad_1.root.
Wywo laj program ROOT
root
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Klikaj ιac mysz ιa w systemie menu otwórz plik przyklad_1.root Narysuj his-
togramy które on zawiera. Korzystaj ιac z menu edytora zmień sposób
prezentacji histogramu (zakres, b l ιedy , ...)

• Spróbuj zrozumieć co wykonuje każda komenda w programie przyklad_2.C.
Wykonaj ten program w trybie interakcyjnym
root

.x przyklad_2.C

Porównaj histogramy (b l ιedy) zaprezentowane po lewej i po prawej stronie
okna graficznego. Skomentuj różnice.

2. Korzystaj ιac z pakietu ROOT prosz ιe wygenerować seri ιe N = 103, 105, 108

przypadków z rozk ladu p laskiego z przedzia lu (0, 1). Wygenerowane przypadki
prosz ιe przedstawić w postaci histogramów o n = 50 binach. Na kadym his-
togramie prosz ιe narysować ci ιag la lini ιa przewidywan ιa wartość liczby przypadków
w każdym binie. Prosz ιe wykonać dwie serie rysunków: pierwsz ιa na której
histogram przedstawiony jest w postaci s lupków, i drug ιa gdzie liczba wej́sć
w każdym binie zaznaczona jest symoblem (np. dużym punktem, kó leczkiem,
kwadracikiem itp.) wraz z b l ιedem.

3. Korzystaj ιac z metody (a) odwracania dystrybuanty; (b) akceptacji-odrzucania
przypadków, prosz ιe wygenerować N = 108 przypadków z rozk ladu:

f(x) ∝
1

1 + x
, 0 ≤ x ≤ 2
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Prosz ιe przedstawić wyniki graficznie w postaci histogramu i na lożonej linii przed-
stawiaj ιacej teoretyczn ιa funkcj ιe g ιestości prawdopodobieństwa. Funkcj ιe g ιestości
należy unormować do liczby wygenerowanych przypadków.

4. (RN 2.7.13) Ten problem należy rozwi ιazać zarówno analitycznie jak i numerycznie.
Wyniki symulacji prosz ιe przedstawić na histogramie wraz z na lożon ιa krzyw ιa
otrzyman ιa analitycznie.
Mezon π+ o masie mπ i czasie życia τ rozpada si ιe na dodatni lepton µ+ o
masie mµ oraz bezmasowe neutrino νµ: π+ → µ+νµ. Ponieważ mezon π

jest bezspinowy, rozk lad k ιatowy emitowanego neutrina w uk ladzie środka masy
mezonu π jest izotropowy. Wyobraź sobie wi ιazk ιerelatywistycznych mezonów π+

podróżuj ιacych z zadanym p ιedem p wzd luż tunelu o d lugoci L i rozpadaj ιacych
si ιe. Na końcu tunelu znajduje si ιe detektor badaj ιacy oddzia lywania neutrin. a)
Znajdź wyrażenie na g ιestość punktów trafień neutrin w detektor w zależności od
odleg lości r od osi wi ιazki mezonów w p laszczyánie prostopad lej do osi tej wi ιazki.
b) Jaki jest rozk lad energii neutrin rejestrowanych w detektorze w punkcie r?
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