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ALICE experiment 
ITS, TPC, V0 

Mgr. Michal Mereš 

o LHC – Point 2 

o magnetické pole 0,5 T 

o štúdium QGP 

o nízke hybnosti častíc 

o vysoká početnosť dráh 

o detailné PID 



Mgr. Michal Mereš 

Kvalita dráh 

Počet TPC klastrov > 80 

< 3,5 

Počet ITS klastrov > 2 

Zásah v SPD1 || SPD2 Áno 

Výber primárnych (anti)protónov 

0,2 

PID kritérium 

< 3 

S-B: Metóda počítaná binov, Fit rozdelenou funkciou, 

Fit sumou Gaussovej funkcie a polynómu druhého 

stupňa.  

Rozdelenie invariantných hmotností: 

Výber dráh: 



Korekcie 
Absorpcia, GEANT3/FLUKA 

Mgr. Michal Mereš 

1. TPC v experimente ALICE je symetrická okolo centrálnej rapidity a pokrýva celý priestorový uhol. 

2. V dôsledku toho je viacero detektorových efektov rovnakých pre protóny a antiprotóny a v podiele sa vyrušia.  

Korekcia na absorpciu: 

o Pod absorpciou rozumieme interakciu 

protónu alebo antiprotónu s inou časticou, 

ktorá vedie k jeho zániku. 

o Tento mechanizmus je priamo prepojený s 

účinný prierezom interakcie protónu a 

antiprotónu s materiálom.  

 

 

Sekundárne dráhy pred GEANT3/Fluka: 

GEANT3/Fluka korekcia: 

o Transportný kód Fluka plne súhlasí s 

dátami. 

o Nesúlad medzi experimentálne 

nameranými bodmi a vstupnými krivkami 

Geant3. 

o Aplikujeme korekčný faktor získaný z 

lokálnej Fluka produkcie. 

 

 

 

Sekundárne dráhy po GEANT3/Fluka: 



 

 

Korekcie 
pozadie, účinný prierez pružnej interakcie 

Mgr. Michal Mereš 

1. TPC a ITS v experimente ALICE je symetrická okolo centrálnej rapidity a pokrýva celý priestorový uhol. 

2. V dôsledku toho je viacero detektorových efektov rovnakých pre protóny a antiprotóny a v podiele sa vyrušia.  

Efektivita výberových kritérií: 

o Rozdiel medzi pružným účinným prierezom 

protónov a antiprotónov a správnosť jeho 

popisu v rôznych transportných kódoch. 

o Častice podliehajúce pružnému rozptylu vo 

vnútorných častiach detektora môžu byť 

zrekonštruované v TPC, avšak s chýbajúcou 

referenciou v ITS. 

 



Systematické neistoty 
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o Rozloženie množstva materiálu v centrálnej časti detektoru. 

o Experimentálne určenie hodnoty účinného prierezu pre pružnú a nepružnú interakciu implementované do 

transportných kódov GEANT3 a FLUKA. 

o Aplikovanie korekcie na pozadie a sekundárne častice. 

o Topologický výber dráh, variácia výberových kritérií. 

o Procedúra extrakcie signálu pre hyperóny. 

Zdroj systematickej neurčitosti 

Rozloženie materiálu 0,5 % 

Nepružný účinný prierez 
0,8 % 

Hyperóny - 0,5 % 1,0 % 

Pružný účinný prierez 0,8 % - - - 

Výberové kritéria 0,4 % 0,7 % 0,6 % 3,2 % 

Extrakcia signálu - 0,6 % 0,5 % 2,0 % 

Korekcie 
Sekundárne p z materiálu 1,4 % - - - 

Sekundárne p z rozpadu 0,4 % 0,4 % - - 

1,9 % 1,5% 1,6% 4,0% 
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Rapidita: Priečna hybnosť: Hustota multiplicity: 
 

 

-6,730,13 7,881,97 -0,180,12 6,790,07 -0,130,08 

Interval rapidity: 
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Rapidita: Priečna hybnosť: Hustota multiplicity: 
 

 

-5,550,40 7,663,14 -0,180,10 5,760,06 -0,130,07 

Interval rapidity: 
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Rapidita: Priečna hybnosť: Hustota multiplicity: 
 

 

-5,510,78 1,273,51 -0,070,11 4,740,10 -0,140,08 

Interval rapidity: 
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Priečna hybnosť: Hustota multiplicity: 
 

 

-5,483,37 -2,448,40 -0,060,25 3,180,46 -0,160,02 

Interval rapidity: 



Súhrn  výsledkov 
porovnanie s pp a vzhľadom na podivnosť baryónov 
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0,9760,0020,019 0,9870,0010,015 0,9890,0050,016 0,9980,0120,040 

0,9770,0020,014 0,9790,0020,013 0,9820,0080,017 0,9640,050,044 



Závery 

Mgr. Michal Mereš 



Ďakujem za podporu 

Výsledky riešenia projektu „Baryón - antibaryónová asymetria v oblasti 

stredných rapidít v interakciách ťažkých iónov na LHC.“ boli dosiahnuté s 

podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci 

poskytnutia dotácie v zmysle § 8a zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii 

štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov v platnom znení. 


