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Oponentský posudok 

  
na habilitačnú prácu RNDr. Tibora Ženiša, PhD 

 

Kontrola kvality dát a kalibrácia detektora TileCal v perióde Run 1 

 a meranie Boseho-Einsteinových korelácií na experimente ATLAS 

pri energii 7 TeV    
 

 

Habilitačná práca Tibora Ženiša pojednáva o kalibrácii a monitorovaní kvality dát 

z kalorimetra TileCal v detektore ATLAS na Veľkom hadrónovom kolajderi LHC 

v CERN-e. Autor sa v práci venuje aj štúdiu Boseho-Einsteinových korelácií 

v zrážkach protónov na LHC. Práca popisuje výsledky dosiahnuté na experimente 

ATLAS v rámci Run 1 v rokoch 2010 – 2012 pri protón-protónových interakciách s 

energiou 7 – 8 TeV.  

 

Zvolená téma je aktuálna, keďže kalibrácia a podrobná kontrola kvality primárnych 

dát je nevyhnutnou podmienkou pre štúdium a fyzikálnu interpretáciu údajov 

získaných z detektora Tile-Cal v experimente ATLAS. Štúdium Bose-Einsteinových 

korelácií patrí k štandardným úlohám na experimentoch vo fyzike vysokých energií. 

Výsledky z experimentu ATLAS autor porovnáva z výsledkami z iných 

experimentov.  

 

Práca je napísaná v slovenskom jazyku a skladá sa z úvodu, troch častí, záveru a 

zoznamu použitej literatúry. Členenie práce je formálne logické na časti o hlavných 

črtách detektora ATLAS, o kontrole dát a kalibrácii hadrónového kalorimetra TileCal. 

V tretej časti sa autor venuje štúdiu Bose-Einsteinových korelácií na experimente 

ATLAS. V závere prehľadne zhrnul výsledky prác a opísal prínos autora. Predložená 

práca obsahuje ako prílohy dva články so spoluúčasťou autora, kde sú postupy a 

výsledky podrobne popísané.  

 

Najdôležitejšie výsledky habilitačnej práce: 

  

K najdôležitejším výsledkom práce patrí významný príspevok autora do procesu 

kalibrácie hadrónového kalorimetra TileCal na experimente ATLAS. Podrobne sa 

zaoberal optimalizáciou rekonštrukcie signálov z kalorimetra. V práci popisuje 

použité iteratívne a neiteratívne metódy optimálnej filtrácie, na ktorých pracoval. 

 

Ďalej sa významne podieľal na kontrole kvality vstupných dát (row data) 

z kalorimetra TileCal. Popisuje dve úrovne kontroly dát, rýchlu a dlhodobú. Tieto 

kontroly zabezpečili, že efektivita TileCal bola počas Run 1 lepšia ako 99,2%. Ďalej 

popisuje straty na kvalite spôsobné poruchami na nízkonapäťových zdrojov, kvôli 

čomu museli vyradiť z prevádzky 1 – 2,9% registračných kanálov.     

 

V tretej časti predloženej práce autor popisuje svoj vklad do merania Bose-

Einsteinových korelácií v pp interakciách pri energii 7-8 TeV na experimente 

ATLAS. Popisuje konštrukciu korelačnej funkcie ako pomer rozdelenia signálov 

a referenčného rozdelenia. Uvádza faktory ovplyvňujúce správnosť určenia BEC. 

Popisuje parametre kompenzačnej funkcie. BEC efekt študovali na štatistike 10 
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miliónov pp interakcií pri energii 7 TeV. Venuje sa aj analýze systematických chýb 

pri meraní BEC. Výsledkom bolo určenie efektívneho polomeru hadronizačnej oblasti 

R a parametra miery korelácií λ. Získaný parameter RG autor porovnal s výsledkami 

iných experimentov a konštatoval, že tieto výsledky sú vo vzájomnom súlade.   

  

Práca je vypracovaná kvalitne. Našiel som v nej niekoľko preklepov. K práci mám 

otázky a pripomienky:  

 

1. V práci sa uvádzajú výsledky meraní vykonaných na LHC v rámci Run 1 

v rokoch 2010 – 2012, prečo až po toľkých rokoch? 

 

2. Na obr. 2 sa uvádzajú BEC získané na rôznych experimentoch, pričom 

hodnoty RG sú v rozptyle od 0,3 po 1,3. Autor píše o zhode, na pohľad to tak 

nevyzerá. 

 

3. Na experimente ATLAS namerali najväčšiu hodnotu RG, prečo? Súvisí to 

s energiou, pri ktorej pp interakcia prebehla? 

 

4. Čo sa dá povedať o procese hadronizácie na základe výsledkov meraní BEC?  

   

Napriek uvedeným otázkam považujem predloženú prácu za vhodnú na obhajobu. 

Práca je napísaná zrozumiteľne a logicky jasne. Autor preukázal dobrú prípravu 

a schopnosť zrozumiteľne prezentovať dosiahnuté výsledky. Výsledky práce boli 

publikované vo viacerých karentovaných periodikách, z ktorých autor uviedol 

v predloženej práci dve a tiež boli prezentované na niekoľkých zahraničných 

konferenciách.   

  

Predložená habilitačná práca demonštruje, že RNDr. Tibor Ženiš PhD významne 

prispel ku kalibrácii a kontrole kvality dát z kalorimetra TileCal na experimente 

ATLAS na LHC v CERN-e e tiež ku určeniu Bose-Einsteinových korelácií v pp 

interakciách pri energii 7 TeV. Autor je podľa môjho názoru odborne zdatný, 

a spôsobilý na výkon funkcie docenta. Navrhujem, aby predložená práca bola 

akceptovaná ako habilitačná práca a po jej úspešnej obhajobe, aby  RNDr. Tibor 

Ženiš, PhD. bol menovaný za docenta.  

  

  

 

V Bratislave 2.3.2022 

 

                Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. 

               Oponent 

 

 

 


