
Programul/Subprogramul/Modulul 5/5.2/CERN-RO 

Tipul proiectului CD In continuare X Nou ☐  

Programul/Programele CERN la 

care se participă 

LHC/ALICE 

Titlul  proiectului / Acronimul Contributia IFIN-HH la Experimentul ALICE de la 

LHC/RONIPALICE 

Durata proiectului 2016-2018 

 
REZUMATUL PROIECTULUI 

 

Experimentul ALICE (A Large Ion Collider Experiment) de la CERN este un experiment dedicat studiului interactiei 

ionilor grei la energii ultra-relativiste pentru explorarea regiunii ultra-dense a diagramei de faza QCD (Quantum 

Chromodynamics), peste temperatura critica, unde se preconizeaza producerea de materie deconfinata formata din 

constituentii ei de baza, cuarci si gluoni. In afara de ionii grei, experimentul ALICE poate fi utilizat si pentru studiul 

ciocnirilor ionilor cu masa mai mica, p-A si pp. Asemenea studii, pe langa furnizarea de date de referinta pentru 

ciocnirile nucleu-nucleu, au evidentiat fenomene noi specifice ciocnirilor pp odata ce noile date au devenit disponibile 

in primele experimente la √s = 7 TeV.  La energii ultra-relativiste chiar si hadronii devin obiecte cu o structura 

complexa. La aceste energii, foarte probabil, un esantion de materie de dimensiunea protonului, cu o raza de cateva ori 

mai mare decat drumul liber mediu al partonilor in materia deconfinata, expandeaza hidrodinamic odata ce densitatea 

de energie este suficient de mare asa cum se asteapta sa fie in ciocniri cu parametru de impact mic – multiplicitati mari 

de particule incarcate. Rezultate preliminare obtinute in Run1 la care grupul nostru a avut contributii semnificative 

suporta un asemenea scenariu. Pe baza rezultatelor noastre anterioare, in urmatoarea perioada avem ca scop sa 

obtinem informatie suplimentara cu privire la proprietatile materiei formate in ciocniri pp si dinamica acesteia pana la 

formarea hadronilor. Un aspect important demn de a fi studiat este posibilitatea de a discrimina intre procese „hard” si 

„soft”. Studii preliminare privind posibilitatea de a selecta evenimente apropiate de izotropia azimutala folosind 

observabile globale care caracterizeaza forma evenimentului cum ar fi directivitate, sfericitate, „thrust” sau momente 

Fox-Wolfram au aratat performanta acestora in selectarea de evenimente „soft”, apropiate de izotropia azimutala. Desi 

corelatia fiecareia dintre aceste variabile globale cu multiplicitatea este destul de buna, la multiplicitatile cele mai mari 

variabilele globale care caracterizeaza forma evenimentului au o distributie destul de larga. Astfel, o conditionare 

bidimensionala in multiplicitate si diferite variabile care caracterizeaza forma evenimentului ar putea contribui 

semnificativ in selectarea evenimentelor cu o distributie azimutala specifica pentru o multiplicitate data. Distributia 

bidimensionala de particule in ƞ-φ si px-py
 
pentru

 
evenimente cu izotropie azimutala selectate folosind astfel de 

variabile care caracterizeaza forma evenimentului au confirmat asteptarile. Aceasta informatie joaca un rol crucial in 

intelegerea comportarii diverselor observabile in ciocnirile p-Pb si Pb-Pb la energiile LHC. Se va da o atentie speciala 

comparatiei diferitelor observabile ca functie de violenta ciocnirii intre cele trei sisteme.  

 

Grupul nostru va continua sa contribuie la operarea detectorului ALICE si achizitia de date in perioada Run2 prin ture 

la experimentul ALICE. Imbunatatirea pachetelor „software” legate de asigurarea calitatii calibrarii TRD-ului si al 

„tracking”-ului asociat si folosirea lor pentru obtinerea informatiei finale de analizat in fizica specifica urmarita sa fie 

extrasa din datele experimentale, este o continuare naturala a contributiei noastre anterioare, competitiva si vizibila, in 

acest segment de activitate, in cadrul Colaborarii ALICE. Centrul de date NIHAM va continua sa fie unul dintre cele 

mai eficiente componente Tier2 ale GRID-ului ALICE. Este de asemenea importanta mentinerea la acelasi nivel de 

performanta a configuratiei de analiza a NIHAM (NAF) folosita pentru dezvoltare de pachete „software” pentru 

calibrare, „tracking”, analiza de date, calcule microscopice de mare anvergura folosind diferite modele teoretice si 

analize locale rapide. Suntem implicati in programul de „upgrade” al ALICE cu asamblarea si testarea de OROC-uri 

(50%) pentru TPC bazate pe tehnologia GEM folosind infrastructura, experienta si manopera din Departamentul de 

Fizica Hadronica. Completarea infrastructurii laboratoarelor de detectori cu dotari specifice este necesara pentru 

aceasta noua activitate care va incepe in cursul anului 2016. In cadrul programului de upgrade al sistemului de 

procesare si trigger al experimentului ALICE vom fi implicati in dezvoltatrea reconstructiei informatiei TRD pentru 

rate mari de interactie pe baza informatiei prelucrate on-line la nivel de detector („tracklets”).  

 


