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Opis pracy:
MPD (Multi Purpose Detector) jest wielozadaniowym detektorem przeznaczonym do rejestracji cząstek emi-
towanych w zderzeniach ciężkich jonów. Jest on częścią kompleksu eksperymentalnego NICA (Nuclotron-
based Ion Collider fAcility) budowanego obecnie w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dub-
nej. W pracach tych uczestniczy grupa z Wydziału Fizyki PW.
MPD jest multi-detektorem, w skład którego wchodzi wiele układów detekcyjnych, między innymi detektor
czasu przelotu cząstki TOF (Time-Of-Flight). Złożone procesy fizyczne prowadzące do formowania sygnałów
elektrycznych sprawiają, że skład i parametry środowiska gazowego mają zasadniczy wpływ na możliwości
rejestracyjne tego układu. Warunkiem koniecznym do prawidłowego działania detektora jest czystość dostar-
czanej do niego mieszanki gazowej. Szczególnie ważne jest utrzymanie zawartości cząstek wody na poziomie
poniżej 100 ppm (parts per milion) oraz cząstek tlenu na poziomie poniżej 1000 ppm.
Student będzie uczestniczył w pracach grupy, której zadanie polega na przygotowaniu w środowisku Lab-
VIEW oprogramowania modułu analizy zanieczyszczeń Systemu Gazowego dla detektora TOF/MPD, reali-
zowanego obecnie przez nasz zespół w Laboratorium Fizyki Wysokich Energii w ZIBJ. Głównym zadaniem
studenta będzie zaprojektowanie oraz napisanie oprogramowania pozwalającego operatorowi na analizę gazu
z wybranych punktów Systemu Gazowego. Pobieranie próbek z wielu punktów systemu pozwoli na szybsze i
łatwiejsze zlokalizowanie źródeł ewentualnych zanieczyszczeń. Mieszanka, w zależności od wyniku pomiaru,
może być ponownie dodana do obiegu lub wypuszczona do atmosfery. Efektem pracy powinien być panel op-
eratora wyświetlający i zapisujący do plików informacje o aktualnym trybie pracy i stanie systemu. Ponadto
rezultaty przeprowadzonej analizy muszą zostać przekazane domodułu oczyszczania. Tryb pracymoże zostać
zmieniony automatycznie, zgodnie z opracowaną sekwencją lub ręcznie przez operatora. Przygotowane opro-
gramowanie zostanie zaimplementowane na platformie czasu rzeczywistego – NI CompactRIO.

Uwagi:
• Część pracy obejmująca implementację oprogramowania na stanowisku oraz wykonanie testów,
wykonywana będzie w Dubnej.
• Realizacja tego tematu jest uzgodniona ze studentem: Michał Staniszewski

W ramach swojego udziału w pracach grupy, student otrzyma do wykonania zadania cząstkowe, które
będą dotyczyły:
1. Przygotowania stanowiska pracy – konfiguracji NI CompactRIO, wyboru odpowiednich kaset do



komunikacji z elementami Systemu Gazowego, instalacji kaset i środowiska programistycznego.
2. Połączenia elementów elektronicznych Systemu Gazowgo z kasetami NI CompactRIO.
3. Przygotowania projektu aplikacji – wyboru architektury oprogramowania, wyznaczenia zmiennych wejś-
ciowych i wyjściowych, ich typów, częstotliwości próbkowania, wyboru protokołów i interfejsów do komu-
nikacji z peryferiami.
4. Napisania sterowników wykorzystywanych urządzeń i zapisania ich jako niezależnych SubVI.
5. Wykorzystując przygotowane SubVI i algorytmy sterowania, napisania programu pozwalającego na po-
bieranie i analizę próbek z wybranych punktów systemu, z zadaną częstotliwością.
6. Rozwoju oprogramowania poprzez implementację maszyny stanów, pozwalającej na pracę modułu Analy-
sis w innych trybach: Fail-safe, Purge, Sample All, Sample One, Jump to One.
7. Wykonania testów i przygotowania dokumentacji.
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