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Майбутній експеримент PANDA (FAIR, м. Дармштадт) спрямований на вивчення взаємодії серед-

ньоенергетичних антипротонів з ядрами. Фізичні цілі включають вимірювання поперечного перерізу 
для дивних та чарівних баріонів, досліджень властивостей сильних і слабких взаємодій для подвійних 
гіперонних систем, які шукають модифікацію властивостей адрону в ядерних і кваркових глюонових 
середовищах тощо. Для вивчення надзвичайно рідкісних подій детектор PANDA розроблений для 
роботи на високочастотних взаємодіях та великих об'ємах потоків даних (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема експериментальної установки PANDA. 

Пучок анти-протонів налітає на детектор з лівого боку. 
 
Він повинен забезпечити реконструкцію в режимі реального часу фізичних подій. Акцент цієї тези 

робиться на впровадженні апарата фільтра Калмана для фітування треків у геометрії типу форвард-
них і барельних субдетекторів PANDA. Уперше алгоритми були написані для реконструкції треків, 
що пролягають через обидві частини (барельна та форвардна) детекторної системи. 

До детекторів, що беруть участь у циклі реконструкції, належить форвардна трекінгова система 
(FTS), трубчатий трекер (STT) та мікровершинний детектор (MVD). Кривизна вимірюваної траекторії 
частинки, що поширюється в магнітному полі (однорідне в барельній частині субдетекторів, неодно-
рідне в форвардній) досліджується для визначення її імпульсу та ідентифікації типу частинки. 

Параметри треку, обчислені в рамках розробленої процедури, використовуються для реконструк-
ції треків у рамках алгоритму кліткового автомату. Створений алгоритм реконструкції було паралелі-
зовано для більш швидкої обробки даних та реалізовано для різних суб-детекторів експерименту 
PANDA. Він забезпечує ефективність реконструкції треків понад 95 % і низькі показники клонів 
(менше 2 %) [1, 2] у прийнятний час опрацювання даних (таблиця). 
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Ефективності реконструкції треків 
у форвардній частині 

детекторної установки PANDA 
 

Track Type Efficiency, % Clone, % 
Primary 95,6 1,4 

All Tracks 81 1,6 
 

 
Реалізований алгоритм реконструкції треків є 

універсальним і може бути адаптований під експе-
рименти (такі як CBM і STAR) з різними типами 
детекторних установок і конфігураціями магнітних 
полів. 

 
1. M. Pugach, I. Kisel, M. Zyzak. Cellular Automaton 

tracking algorithm for PANDA Forward Tracking Sys-
tem. Verhandlungen der Deutchen Physikalischen Ge-
sellschaft. DPG-Fruehjarstagung 2017. Physik der 
Hadronen und Kerne, Strahlen und Medizinphysik, 
Teilchenphysik. Vortrag;Talk, Topic: Instrumentierung 
Muenster 27 - 31 March, 2017. HK 33.6, F072. p. 80.  

2. M. Pugach et al. for the PANDA-Collaboration. Track 
reconstruction within the Cellular Automaton approach 
for the PANDA Forward Tracking System. Verhand-
lungen der Deutchen Physikalischen Gesellschaft. 
DPG-Fruehjarstagung 2018. Physik der Hadronen und 
Kerne. 26. Februar - 02. März 2018. Ruhr-Universität 
Bochum. 

 

 
Рис. 2. Приклад реконструйованої події 

в форвардній частині детекторної установки (FTS). 
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