
ALFA – Absolute Luminosity For ATLAS 
Krzysztof Korcyl  

Detektory dedykowane:   
• pomiarowi absolutnej świetlności maszyny poprzez elastyczne 
rozpraszanie pp dla małych wartości t, 
• kalibracja innych luminometrów – pomiary względne. 

Detektory  240 m od punktu oddziaływania w rurze LHC (garnki rzymskie, 
dedykowane warunki pracy akceleratora)  -  precyzyjny pomiar małych 
kątów rozpraszania pozwala na badanie rozpraszania elastycznego i 
dyfrakcyjnego dla pp i pA 
 
 
 
 

Odpowiedzialność grupy krakowskiej: 
 

1. przygotowanie narzędzi dla analizy przypadków elastycznych i 
dyfrakcyjnych – symulacja transportu, odwikłowywanie energii  itp.,  

2. udział w testach aparatury i zbieraniu danych, 
3. analiza danych – licencjaty S. Czekierdy  (2013), G. Obrzuda (2014), 
4. badanie efektów systematycznych – głównie związanych z optyką 

maszyny, procesy tła. 
 

Grupa zaproponowała wspólne zbieranie danych przez detektory ALFA    i 
centralny detektor ATLAS  -  R. Staszewski, P. Lebiedowicz, M. 
Trzebiński,  J. Chwastowski, A. Szczurek,     
Exclusive  π+ π- Production at the LHC with Forward Proton Tagging ,  Acta Phys. Polon. 
B42 (2011) 1861 

   Dane zostały zebrane i są obecnie analizowane. 

Pomiar całkowitego przekroju czynnego -  
przygotowanie publikacji  
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ALFA – TDAQ and online monitoring 

Specjalizowane publikacje: 
• B. Allonge, J.Alozy, F. Anghinolfi, G. Blanchot, S.Franz (CERN), W. Iwanski, K. Korcyl (CERN, INP 
Cracow), S. Jacobsen (CERN, Copenhagen U.), V. Lorentzen (CERN & Sor-Trondelag Coll)  - The 
electronics system of the ALFA forward detector for luminosity measurements in ATLAS; Published 
in JINST 7 (2012) C02034. 

Zaprojektowanie, wdrożenie                     
i aktualizacja 
• system wyzwalania i akwizycji danych 
• system online monitoring  
• system Data Quality Monitoring  

Organizowane konferencje: 
International School of Trigger and Data Acquisition, Kraków, 2012 – CERN & PK, 
 
Habilitacja – XII.2012 (Design and modeling of the ATLAS TDAQ system) 
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Prace przy detektorze SCT 
Edward Górnicki, Piotr Malecki, Ewa Stanecka 

ZASILACZE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 

 Projekt i budowa systemu zasilaczy HV dla detektora SCT  

 (4088 kanałów  (~500 kart) , sterowanie –> rozproszony system ~4500 procesorów 

 System doskonale się sprawdził w czasie LHC Run-1 

 zdolność szybkiej, zdalnej konfiguracji w zależności od zmieniających się parametrów detektora SCT 
i parametrów wiązki  

 mechnizmy zabezpieczeń i ostrzegania na poziomie sprzętowym i programowym zapewniają 
stabilne i bezpieczne działanie detektora  

 dokładne pomiary prądu upływu modułów detektora SCT przy użyciu zasilaczy HV mają kluczowe 
znaczenie w monitorowaniu uszkodzeń radiacyjnych. 

 Prace w przerwie technicznej LS1: naprawy sprzętu oraz przygotowania do LHC Run-2, 
rozwój oprogramowania sterującego 

 Zobowiązania na okres LHC Run-2  - utrzymanie i naprawy sprzętu 

 

SYSTEM KONTROLI DETEKTORA SCT 

 Rozwój i utrzymanie systemu kontroli detektora DCS SCT podczas zbierania danych  

 Duża aktywność w LS1: migracja do nowych standardów oprogramowania:  

 Windows -> Linux; PVSS -> WinCC OA 3.11; Canbus 

 Szychty eksperckie na telefon i udział specjalnych “runach” diagnostycznych. 
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Systemy kontroli ID DCS 
Ewa Stanecka 

 Koordynacja grupy projektów wchodzących w skład ID DCS (zespół projektów 
zapewniających optymalne warunki pracy dla wszystkich trzech komponentów 
detektora wewnętrznego  - SCT, Pixel, TRT): 

    - kontrola systemu chłodzenia detektorów krzemowych  

    - monitorowanie parametrów środowiska – wilgotność,   temp., przepływ gazu,  

    - zapewnienie izolacji termicznej pomiędzy detektorami krzemowymi działających w 
temperaturze ujemnej, a TRT w temperaturze pokojowej 

    - monitorowanie stabilności wiązki LHC i wczesne ostrzeganie detektorów krzemowych w 
wypadku niestabilności 

    - monitorowanie składu gazu “środowiskowego” detektora pod kątem wycieków gazów 
chłodzących i/lub ksenonu z TRT 

 

 Rozwój ID DCS przy użyciu najnowocześniejszych technik informatycznych ; migracja do 
nowych standardów oprogramowania w czasie LS1 
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Prace przy detektorze TRT  
E. Banaś,  Z. Hajduk,  J. Olszowska 

okresowa współpraca: D. Derendarz, B. Kisielewski 

2011-2012  - dwa lata nabierania danych przy świetnej pracy LHC 

– Żadnych strat danych z powodu awarii systemu DCS 

– Do rutynowych czynności obsługowych należał  regularny serwis systemów operacyjnych 
i oprogramowania produkcyjnego  komputerów monitorujących  

– Wprowadzano na bieżąco ulepszenia programowe (HV,LV, gaz) mające na celu 
polepszenie działania (prędkości) i funkcjonalności 

– 7/24 dyżury nadzorujące prace systemu kontroli i monitoringu infrastruktury aparatury 
detektora 

– W sumie : 2011 – 3.11 os/lat (297  dyżurów), 2012 – 3.4 os/lat  (254 dyżury) 

– Równolegle - prace na systemach testowych ewaluujące rozwiązania programowe i 
sprzętowe w ramach modernizacji przewidywanej na LS1 
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• 2013 - rok przygotowań do Run2 (LS1) 

– Całkowita przebudowa i rekonfiguracja systemu DCS TRT 

– Wszystkie 11 komputerów – nowy sprzęt oraz migracja z Windows XP do Linux (SLC6) 

– Gdzie Windows niezbędne – instalacja   Virtual Windows 2008   pod systemem  Linux  

– Przejście z  narzędzi PVSS 3.8  do WinCC 3.11 (przemysłowego oprogramowania  SCADA ) -  
dotyczy wszystkich programów  produkcyjnych (monitorujących/kontrolnych) 

– Wymiana wszystkich sprzęgów na sterowane z USB /na komputerach 1U trudno zamontować 
więcej kart PCIex niż 2/ 

–  Przejście ze standardu OPC DA (opartego o DCOM)  na nowy standard OPC UA 
(wieloplatformowy, certyfikaty SSL) 

– Przebudowa serwera HV z DA na UA i wbudowanie modyfikacji obsługujących najnowszy 
firmware w systemie 

– Pełna przebudowa  systemu sterowania LV – porzucenie własnego DLL na rzecz obsługi przez 
CANOpen UA serwer 

– Pełna integracja oraz ostateczne uruchomienia jeszcze przed nami 

– Wszystkie wymiany/konfiguracje i ulepszenia były wykonane równolegle do działającego stale 
starego systemu, zachowując prawie pełną kontrolę i nadzór nad aparaturą ( 2.67 os/lat -147 
dyżurów) 

• Prace  w dziedzinie popularyzatorskiej (Noce Naukowców, Festiwale Nauki, transmisje z CERN) 

• Udział w 3-ch sympozjach/konferencjach międzynarodowych (5 referatów) oraz 
wystąpienia na spotkaniach współpracy TRT i ID ATLAS (~30) 

Prace przy detektorze TRT c.d.  
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