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ALICE
Физика, детектор, софтуер и обработка 
на данните
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Кварки → адрони ~10-6 s след Големия Взрив

Вселената е непрозрачна, преки наблюдения не са възможни.

=> изследвания на ускорители



Изисквания към детектора ALICE

4

 Измерване импулсите на заредени частици в широк 
диапазон

 Идентификация на заредени частици

 Измерване енергията на фотони

 Регистрация на мюони и измерване на техния импулс

 Регистрация на разпадите на странни, очаровани и 
прелестни частици

 Възстановяване положението на всеки сблъсък

 Измерване на прицелния параметър на сблъсъците



5

Размери: 16 x 26 m

Тегло: 10,000 t

Детектор ALICE
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Колаборацията ALICE

- 41 държави
- 177 института и лаборатории
- 1800 индивидуални членове (техници, физици, инженери, студенти) 



“План” за PbPb данни

 Около 16,000 частици минават през детектора при всеки PbPb
сблъсък; броят частици достига  90 на cm2 в близост до точката на 
взаимодействие!

 Всяка частица се измерва индивидуално: траектория, 
идентификация, 4-импулс; 

 Определяне точката на взаимодействие с точност няколко µm;

 Идентификация на интересни редки събития в рамките на 100 µs;

 Запис на данни до 10 GB/s и 10 PB/година

 Достъп до данните за всички членове на колаборацията
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L3 магнит - соленоидално магнитно поле до 0.5T
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Магнитно поле

Определяне на заряда

Измерване на импулса

Голям импулс

Малък импулс
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Вътрешен тракер

~ 10 m2 Si , 6 слоя: пикселен,

дрейфов, двустранен лентов 

Лентов

SSD

Дрейфов

SDD

Pixels

Вътрешен силициев тракер

Пикселен

SPD
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Вътрешен тракер

 ITS: 6 слоя Si диоди в затворено състояние, формират 2D структура

 При преминаване на заредена частица обеднената зона се йонизира и 
зарядите създават токов импулс

 Подобна технология има в съвремененните цифрови фотоапарати

300 mm

Si-p
Si-n

-HV

+
+
+-

-
-



TPC ALICE

Регистриращи камери

18 трапецовидни сектора

всеки покрива 20 градуса

E
E

E
E

Газов обем

88 m3

Дрейфов газ

90% Ne - 10%CO2

Pb P

E

E

5 m

5.6 m

1.6

400 V / cm

NE / CO2 88 s

Регистриращи камери

Централен електрод

Дрейфов обем

CO2 изолация
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Тест на TPC електрониката

Космически тест 

12/2007
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TPC: принцип на работа

 1 камера
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Детектор по време на прелитане (TOF)
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Камери с резистивни плоскости

Измерва времето на прелитане от точката на сблъсък до детектора:  ~4 m = 13 ns (скорост = c) 
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TOF супермодул TRD супермодул
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PHOton Spectrometer (PHOS)

Фотонен спектрометър (PHOS)
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Фотонен спектрометър

 Плътен като олово и прозрачен като кристал

• Фотоните предизвикват 
каскади от електрони и 
позитрони

• Електроните възбуждат 
атомите на кристала

• Възбудените атоми 
излъчват в ултравиолетовия 
спектър

•Ултравиолетовото излъчване 
се регистрира от едната 
страна на кристала от 
фотодиод

PbW04 кристал
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(Дву)мюонен спектрометър

Разделителна способност:                                      
70 MeV @ J/Ψ , 100 MeV @ Υ
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От волт към байт

 Сигналът от всяка клетка (~16 милиона) се 

обработва от високо интегрирана електроника;

 Електрическият сигнал се оцифрова, за да се 

обработи след това от компютър;

 Информацията се предава по оптически кабели.
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LTU

HMPI

D

LTU

MUON CTP

Система за 

събиране на 

данни

Тригер

Тригер от високо 

ниво
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Поток от данни
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миграция

оптически
кабели

Тригер

Детектори Части от събития композиране на
пълни събития

дисков буфер

Бърза реконструкция
Компресиране
Тригер от високо ниво

оптически
кабели

Реконструкция
Моделиране
Анализ

Детектор V0

G
R

ID



Архитектура на GRID

“Комуникация и безопасност”

“Разпределяне на ресурси”:    

Предоставяне на достъп, 

контрол на използването

“Координация на множество от 
разпределени ресурси”

“Локален контрол”: Локален 

достъп и контрол над 

ресурсите

Мрежа

Ресурс

Система

Приложение

Компютърен 
център

К
о

м
п

ю
т
ъ

р
е
н
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е
н
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Архитектура на GRID - условна класификация 
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Архитектура на GRID - условна класификация 
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Т0 - ЦЕРН - всички експерименти прехвърлят 
данните си от DAQ до ЦЕРН IT, данните се 
записват на магнитна лента за дългосрочно 
съхраняване 
Т1s - Големи регионални центрове - част от 
данните от ЦЕРН се прехвърлят в Т1s, където 
се обработват
Т2s - Средни  по големина регионални 
центрове - използуват се предимно за 
симулация и анализ



Мрежова инфраструктура
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GRID - количество ресурси (ALICE)
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12300

24230
29160

36600
43000

+97% +20% +26% +17%

годишен 
растеж +43%

61360

LS1 LS1

74380

+21% +46%

108500



Обработка на данни

Сработили

канали
(x1,y1,z1, t1)

(x2,y2,z2, t2)

...

Търсене на следи +

Оценка на параметрите --->

Следа 1

Следа 2

Event 1
Event 2

Оцифроване/

Реконструкция --->

Аналогов

сигнал

Частица

Детектиращ елемент

Съхраняване на информацията

За всяко събитие и следа

<-------

Магнитно поле B:

px

p =    py

pz

Импулс на 
частицата

Спирала
(R, d0, z0)

x

y
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Видове обработка

 Реконструкция
Заредени частици: обединяване на 

сработилите канали в следи
За всяка следа: импулс и идентификация

Неутрални частици: енергия в калориметрите

 Моделиране (Monte Carlo): характеристики 
на детектора и корекции на резултатите

 Анализ
Получаване на физическа информация
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Ресурси по вид обработка
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Организиран 
анализ:  17%

Симулация:  70%

Реконструкция:  10%

Индивидуалнен
анализ:  3%



Характеристики на реконструцията

 Ефективност = (Брой реконструирани 
частици) / (Брой на всички частици) 

 Разделителна способност = (Измерена 
стойност – Истинска стойност)/ 
Истинска стойност

 Точност на реконстукцията

 Процент фалшиви = (Брой каони 
реконструирани като пиони) / (Брой 
каони)

 Колко често един реконструиран обект 
изглежда като друг обект

Важно за физическия анализ
i) Висока ефективност и разделителна способност, нисък процент фалшиви
ii) Добра оценка на ефективността, разделителната способност и процента 

фалшиви
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Моделирне (MonteCarlo)

Z0

q

q

e
+

e-

Моделиране на физически
процес

-Резултатът е енергия и 
импулс на родените 
частици, в случая на 
електрон-позитронната 
двойка от разпада на Z. 

Моделиране на детектора
-Моделиране на 
преминаването на електрони 
през детектора:
-Отклоняване на 
траекторията в магнитно 
поле;
-Йонизация на 
чувствителните елементи;
-Взаимодействие с 
веществото на детектора;
-Електромагнитни лавини.

particle

detector

element

Моделиране на 
електрониката
-Отклик на 
чувствителните елементи 
в резултат на 
йонизацията.

-Моделиране на ЕМ 
импулс и електронните 
елементи.

-Резултатът е подобен на 
истинските данни + МС 
истина.
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Физически анализ
 Използваме резултатите на реконструкцията
 Избираме събития на базата на реконструираните 

характеристики
 Често изчисляваме нови величини, например масата на 

комбинация от частици
 Селекцията на събития цели да подобри например отношението 

сигнал/фон

 Оценки
 Ефективност на селекцията
 Количество фонови събития след селекцията
 Може да използваме симулация и данни за оценка на грешките

 Окончателната фигура показва
 Сравнение с теорията
 Корекция за ефективност и фон
 Статистически и систематически грешки

~TB

~kB
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 Устойчиво ядро с възможност за разширение
 Геометрически пакет, E/B полета, стек за частици

 Богат избор от физически модели (обикновено 2 алтернативи)
 e-/e+/gamma 10s eV до TeV

 Адро-ядрени взаимодействия до 1 TeV

 Неутронни взаимодеиствия от термализация до 1 TeV

 Йон-йонни взаимодействия от 100s MeV/n до 10 GeV/n

 Оптически свойства, слаби разпади и радиоактивност

 I/O, визуализация, скриптове
 Основен инструмент

 Над 2000 цитирания за описанието на G4 NIM A (2003)

 Повече от 90 автори
 Използване: HEP (75%), биология/медицина (15-20%), космически 

изследвания (5-10%).

 Отворен код, разпространяван през Уеб. G4 лицензия 2006. 
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Софтуер - моделиране - Geant4



Експерименти
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Така изглежда “типично” Хигс събитие (и още
~25 “неинтересни” събития)

Само в малка част от протонните сблъсъци O(10−11)

се раждат Хигс бозони

Моделирано събитие с бозон на Хигс
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ROOT: система за анализ на данни
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 Съхранение на данни. Сериализация/десериализация на
C++ обекти в ефективни структури от данни,
оптимизирани за бързо четене.

 Достъп до данни. Самоописателни структури от данни 
(ROOT файлове) с възможност да бъдат организирани във
вериги.

 Обработка на данни. Хистограми, апроксимация на 
функции, минимизация, мат. функции, статистика.

 Визуализация на резултати. Добре развита графична (GUI)
подсистема.

 Интерактивна разработка на приложения. С++ 
интерпретатор, бързо и лесно създаване на прототипи 
(С++ макроси) и тяхното компилиране.

 Геометрически пакет, псевдослучайни числа и др.



ROOT: система за реконструкция
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 Реконструкционните и програмите за анализ на данни 
в ALICE са написани използувайки системата ROOT.

 Тази система се използува широко и в другите LHC 

експерименти



В заключение - много петабайти
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 В основата на анализа на данни в LHC е възможноста 
да се реконструират и обработват петабайти 
информация 

 Вече споменахме че ALICE събира и обработва 
десетки петабайти данни за една година (умножи по 
четири за общата сума)

 Тези данни се обработват и четат многократно, 
стандартното отношение писане/четене е 1:15

 Катo резултат, количеството прочетени данни за един 
ден в ALICE е ~2 петабайта!



В заключение - много петабайти

41

+10% +40% +40%

154PB

53PB 

WAN

217PB

12PB WAN

LS1 LS1

370PB

16PB 

WAN

614PB

20PB 

WAN

годишен 
растеж



Бъдещето обещава да е интересно 
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 LHC ще завърши тази година Run 2, следва пауза от 2 
години за поправка и подобряване на ускорителя и 
експериментите 

 Run 3 започва в 2021, ALICE ще има нов хардуер и 
софтуер, също така и нова  физика

 Количеството данни за обработка и анализ ще 
нарастнат около 50 пъти…

 Run 4 (HL-LHC) ще донесе нарастване на светимостта 
на снопа и голямо повишаване на количеството данни 
от ATLAS и CMS

 Този период е все още в стадий на планиране 


