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Az LHC nyalábjai

7x1012 eV Nyaláb energia
1034 cm-2 s-1 Luminozitás
2808 Csomagok száma nyalábonként
1011 Protonok száma csomagonként

27 km kerület
9300 szupravezető mágnes
1232 dipólmágnes (15m)

Hőmérséklet: 1.9 K

Proton

Proton

Csomagok 
keresztezése: 40 MHz LHC órajele

Proton-ütközések: ~2 GHz

Részecske-ütközések

Ritka részecskék megjelenése: adatrögzítés ~100 Hz

Rendkívüli kihívás a detektoroknak!
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Az LHC a következő évtizedben

• A fizikusok részéről folyamatos igény az ütközések számának és energiájának növelésére

• Kihívást jelent az LHC mérnökeinek: az LHC folyamatos szoftveres és hardveres fejlesztés 
alatt áll – az átépítéseket az ún. Long Shutdown alatt végzik el

• Magasabb részecskeszám a detektorok nagyobb sugárkárosodásához vezet – a kísérletek 
folyamatosan újítják a detektoraikat (kb. 5-10 éves projektek kb. 5 éves eltolással)

Többszörös pp ütközésAz ütközések számának további növekedése
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CMS – Compact Muon Solenoid

Beérkező protonok

Beérkező protonok

Ütközési pont

• Hűtés:
• Szupravezető mágnesek
• Minden detektor más 
hőmérsékleten (néha változik is)!

•Konstrukció:
• Sokrétű gépészeti munka
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A CMS detektor egy szelete

Pixel
detektor

Elektromágnes
es kaloriméter

Hadronikus
kaloriméter

Szupravezető
mágnes

A mágnes fegyverzete
És a közé illesztett müon-

kamrák
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A Pixel „nyomkövető” detektor

• Read-out chipek speciálisan erre a 
feladatra tervezve

– LHC-hoz illeszkedő kiolvasási logika
– Nagy sugárállóság

• Tervezési szaktudás főként a Paul Sherrer 
Institut (PSI) svájci intézetben van jelen

– Jó kapcsolatot ápolunk, elvi lehetőség 
kutatók/mérnökök kiküldésére svájci 
finanszírozásból (SciEx)

• Gyártást a szokásos chipgyártók végzik

• 3 (2) mérő réteg, legbelső 4.3 cm-re az 
ütközési ponttól!

• 66 millió pixel, 1312 száloptikai kiolvasó
kapcsolat

• 100 μm x 150 μm pixel méret

ROC
52x80

8 ROC
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A Pixel detektor karbantartása az LS1 alatt (2012-14)

A PSI mérnökei végzik a karbantartási munkákat a CERN-i tisztaszobában

Supply Tube

Szenzorok
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Az új Pixel detektor (LS2: 2017)

• ROC tervezése: PSI

• Modulok építése: DESY és PSI

• Modulok tesztelése: DESY, más 
német intézetek, PSI

• Nagy pontossággal méretezett 
mechanikai struktúra építése: 
University of Zurich

• Új digitális szenzor, gyorsabb, 
párhuzamosított adatkiolvasás 
(400 Mbit/s)

• Kisebb tömeg (kevesebb 
másodlagos szóródás)
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A Pixel detektor áramellátása (Aachen)

• Áramellátás és Supply Tube vezérlése száloptikán 
keresztül

• I2C protokoll megvalósításával, CERN által 
fejlesztett CCU chip

• DCDC átalakítók ki- és bekapcsolátsa a CCU soros 
lábain 

DCDC átalakítók 10 V-ról 2.6 V-ra
Supply Tube
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A Pixel detektor vezérlőelektronikája
• Új szenzor chip új vezérlő- és 

kiolvasó elektronikát igényel

• Sector A: áramellátás (Aachen, 
Németország)

• Sector B: optikai 
átalakítók 
(Wigner FK)

• Sector B/C: detektor vezérlése és 
programozása, jelek elosztása és 
időzítése (Winger FK)

• Prototípus elkészítése még 2013-ban
(magyar forrásból 1-1.5 MFt)

• Várható összköltség
44 MFt

Vezérlőelektronika
prototípus szelete

Speciálisan módosított I2C 
protokoll megvalósítása
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Relatív páratartalom mérése a CMS detektorban

A hideg nyomkövető szilícium detektorokban levegő
páratartalmát alacsony értéken kell tartani.

• Páratartalmát és hőmérsékletét mérés
– 0 Co alatti hőmérsékleten
– kis tömegű szenzorral, ami
– érzéketlen a mágnese térre
– nagy sugárdózisnak ellenáll 

• Fiber Bragg Grating szenzorok: optikai szál 
magjában visszeverődő fény hullámhossza 
feszültség hatására eltolódik

• A mechanikai feszültséget páratartalom 
megváltozására méretváltozással reagáló
poliimid bevonat okozzaKalibráció két független klímakamrában
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A müon-kamrák lehetséges torzulásai

• Müon-rendszer alakja torzulhat saját súlyától, összerakáskor, és a mágneses tér hatására

• Müon-pályák alakja jelentősen függ a lendületüktől, fontos a kamrák pontos helyzetének ismerete

~10mm

~5mm~5mm

~2.5mm* ~2.5mm*
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A müon-kamrák helyzet-meghatározó rendszere

A C
MS

 gy
űrű

i

Müonkamrák

Mágnesvas

Videoszenzorokat tartó
szénszálas struktúrák

Diagonális mérések 
fényútjai

A müonkamrákra szerelt 
LED-ek mérésének 
fényútjai

Lencse+diafragma

LED

Video ‐
szenzor

L= 500 – 3000 mm
(384 x 288 px
1px = 12 x 12 μm
8‐bit)20,30,70 mm

Elemi mérés

250 kamra, 9000 LED, 600 szenzor
Párhuzamos kiértékelés 36 miniszámítógépen

0.2 – 0.4 mm pontosság

ATOMKI és Debreceni 
Egyetem irányításával,

Wigner FK 
együttműködésével
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A CMS nyomkövető detektorainak egymáshoz illesztése

• A belső nyokövető pozícióját a Wigner FK munkatársai ütközéses adatokból kinyert 200k 
paraméter illesztésével végzik

Endcap

Link

Barrel

A müon-rendszer
pozícionálása

A müon-rendszer
illesztése a belső
nyomkövetővel
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Mérnöki fejlesztések és alkalmazások

• Nagy finomságú áramkörök tervezése 
egyedi feladatokra

• Új mérési technológiák kidolgozása

• Szoftverfejlesztés

• Nagypontosságú mechanikai 
struktúrák építése

• Adatgyűjtő rendszerek fejlesztése
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A nyomkövető detektorok lehetséges torzulásai
• A nyomkövető detektorok torzulásai direkt befolyással 

bírnak a fizikai analízisekre

• Torzulást okozhat a CMS egységeinek mozgatása, a 
hőmérsékletnek vagy a mágneses térnek a hirtelen 
változása 

• Rendszeres szoftveres javításához kozmikus müonokat
és ütközéses adatot használunk (Winger FK)

Hirtelen elveszített hűtés
hatása

Rekonstruált Z-csúcs függése a
CMS forgástengelye mentén

200 k szabad paraméter

A Pixel
torzulásai
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