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Introdução

• Os aceleradores do CERN

• Vácuo – para quê ?

• Instrumentação:
• Sensores de pressão

• Bombas

• Arquitetura do sistema de controlo de vácuo

• Supervisão

• Arquivo histórico

• Conclusão





http://lhc-machine-outreach.web.cern.ch/lhc-machine-outreach/beam.htm

30 cm 1 mm 15 um1011

protões

7.5 m

25 ns

Frequência max. de cruzamento: 40 MHz (25 ns)
Frequência méd. de cruzamento : 30 MHz

Luminosidade : 1034 protões / cm2 / s

20 eventos (collisões inelásticas) / cruzamento
600 Milhões eventos /s

Energia do feixe: 300 MJ

LHC em números

http://lhc-machine-outreach.web.cern.ch/lhc-machine-outreach/beam.htm
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Vácuo num acelerador de partículas. Porquê ?







Vácuo para o feixe – Beam Vacuum

• Objetivo: reduzir colisões entre as partículas do feixe e gases

• Porquê ?
• Otimização da duração do feixe

• Menos instabilidade do feixe

• Mais luminosidade

• Menos ruído de interação para as experiências

http://home.web.cern.ch/about/engineering/vacuum-empty-interplanetary-space

http://home.web.cern.ch/about/engineering/vacuum-empty-interplanetary-space


Vácuo de isolamento térmico

• Para guiar o feixe de partículas, são necessários ímanes poderosos
• 1200 no LHC

• Campo magnético de 8T

• São necessárias correntes de 12kA

• Supercondutividade é necessária:
• 0 resistência elétrica 

• Tamanho reduzido das bobinas dos ímanes



Supercondutividade
• Consegue-se arrefecendo materiais a muito baixas temperaturas

• Temperatura crítica de NbTi = 10K

• Sistemas criogénicos mantêm a temperatura dos condutores a 1.9 K (-271 C) 
• hélio líquido

• Hélio: alta condutividade térmica 

• necessário para arrefecer mais de 36 000 toneladas de ímanes

• Vácuo é utilizado como isolante térmico para ímanes e para a distribuição de hélio

https://home.cern/science/engineering/cryogenics-low-temperatures-high-performance

https://home.cern/science/engineering/cryogenics-low-temperatures-high-performance






Caminho médio de moléculas de gás a temperatura ambiente, 1bar = 68nm

100nm

Influenza





Caminho médio de moléculas de gás a temperatura ambiente, sem colisões a 10−12 mbar = 100 000 Km

384 400 Km

¼ Da distância da terra à Lua



A pressão do LHC é entre 10−10 e 10−11 mbar

Equivalente à pressão na lua



Como se medem pressões tão baixas ?





Diferentes sensores são utilizados para diferentes gamas de pressão

Pirani – 103 a 10−4 mbar
Penning – 10−5 a 10−11 mbar
Bayard-Alpert – 10−5 a 10−12 mbar



Pirani Gauge – Conductividade térmica
• Utilizadas para medir pressões entre 1 bar e 10−4 mbar

• Controlador mantém resistência elétrica a 120 °C.

• A condutividade térmica de um gás varia conforme a pressão 1 mbar e 10−4 mbar

• A corrente necessária para manter a resistência a 120 °C é correlacionada com a pressão

Qrad

Qgas = f(p)

Enclosure

Support Support
Filament

Qend

Qconv

Qend

Em altas pressões a condutividade térmica do gás não varia com a pressão (1mBar)
Em baixas pressões não existem moléculas suficientes para transportar o calor (underrange)



Penning Gauge
• Utilizadas para medir pressões entre 10−5 mbar e 10−11 mbar

• Eletrões são emitidos do cátodo devido ao campo elétrico (3kV)

• O campo magnético (0.1T), faz com que os eletrões oscilem, e que caminho percorrido pelo eletrão seja maior,
aumentando a probabilidade de ionizar moléculas de gás (ionizados positivamente)

• As moléculas de gás ionizadas são atraídas para o cátodo

• A corrente gerada é uma medida da pressão (entre 1uA e 1pA)

Em altas pressões a corrente não é estável devido ao arco elétrico
Em baixas pressões não há corrente  

~ 500m



Bayard-Alpert
• Utilizadas para medir pressão entre 10−5 e 10−12 mbar

• Eletrões são emitidos pelo filamento aquecido (não necessita campo elétrico elevado)

• Campo elétrico dentro da grelha (150V) faz com que o caminho percorrido pelo electrão seja maior, aumentando a
probabilidade de ionizar moléculas de gás (ionizados positivamente)

• Iões são atraídos para o coletor

• A corrente dos iões (1uA..0.1 pA) é a medida da pressão



Como se conseguem pressões tão baixas ?





Bombas primárias

• Utilizadas para bombear a partir de pressão atmosférica ou como auxiliares de bombas turbo moleculares

• Para atingir pressões até 10−4 mbar

Courtesy of Pfeiffer



Bombas Turbo Moleculares

• Movimento rápido do rotor (30k-70k rpm) empurra as moléculas em direção à saída de escape

• Utilizada juntamente com bomba primária para atingir high-vacuum - 10−10 mbar

Courtesy of Leybold





Grupos de bombagem

Processo automático com a seguinte ordem:

1. Ligar bomba primária

2. Abrir válvula intermédia (VVI)

3. Esperar até que se obtenha baixa pressão na turbo

4. Ligar a bomba turbo molecular

5. Esperar que a bomba turbo molecular atinja a velocidade nominal

6. Abrir válvulas VVR1 e VVR2 

Grupo de bombagem

Válvulas:
VVT – Venting bomba Turbo Molécular
VVP – Venting bomba Primária
VVD – Detecção de fugas
VVR1 e VVR2 – Ligam o grupo à câmara de vácuo



Bombas iónicas
• Para atingir pressões ainda mais baixas (10−12mbar)

• Mesmo princípio de sensores penning

• Eletrões presos na célula devido a combinação entre campo elétrico e campo magnético

• Ionização de gás dentro da bomba

• Iões são atraídos para o cátodo

• Ao colidirem com o cátodo, Ti é libertado e forma uma camada no ânodo que prende gases (adsoption)

• Várias células penning em paralelo

• Volume bombado é retido dentro da bomba – sem outlet

Courtesy of Agilent

Courtesy of Leybold



Sectorização 

• Instalação de vácuo é sectorizada por vários motivos:
• Isolamento de fugas de vácuo 

• Redução do tempo de pump-down após intervenções

• A separação entre os sectores é feita através de válvulas de sector
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L2,L3,
SPS LHC beam LHC insul.

other
TOTAL

PSB,PS facilities

length [km] 2 16 59 50 1 128

log (P [mb]) -7..-10 -7..-9 -8..-11 -5..-7 -4..-10 -4..-11

PLC master 5 8 28 3 44

PLC other 0 10 7 0 17

PLC slave 0 0 100 155 255

VGM 0 0 10 231 0 241

VGR 102 113 428 348 61 1052

VGP 122 128 649 364 66 1329

VGF 0 13 4 0 0 17

VGI 28 0 167 0 16 211

VPGF 7 3 14 179 51 254

VPI 370 1429 825 0 69 2693

VPS 48 0 0 0 0 48

VVS 76 87 305 39 13 520

VVF 0 11 0 0 0 11

VVW 0 5 0 0 0 5

Mais de 6000 instrumentos para serem controlados e monitorizados remotamente

Equipamento de vácuo instalado

• 130 km de camaras de vácuo:
• 3000 sensores de pressão
• 250 grupos de bombagem
• 2700 bombas ionizadoras
• 500 válvulas de sector



Como se monitoriza e controla tudo isto ?







Supervisão

Controlo

Campo

Arquitectura do sistema de controlo de vácuo



Camada de campo

• Equipamentos diretamente ligados ao processo de vácuo:
• Sensores de pressão 

• Bombas 

• Grupos de bombagem

• Válvulas de sector

• Etc..



Supervisão

Controlo

Campo

Arquitectura do sistema de controlo de vácuo



Camada de controlo

• Controladores de dispositivos da camada de campo
• Interpretam dados analógicos de sensores e bombas e transmitem valores para PLCs

• Atuam nos sensores e bombas

• PLCs – Programmable Logic Controller – Computadores Industriais
• Recebem informação dos controladores de equipamento

• Enviam informação para a camada de supervisão

• Transmitem comandos da camada de supervisão para controladores



Supervisão

Controlo

Campo

Arquitectura do sistema de controlo de vácuo



Camada de supervisão

• SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition

• Comunicação em tempo real com controladores (através de PLCs)

• Representa os processos de vácuo a partir de interfaces gráficas para que operadores possam:
• Verificar o funcionamento do equipamento de vácuo

• Serem alertados em caso de anomalias

• Interagir com dispositivos

• Arquivo de dados históricos:
• Permite ver o passado



Funcionalidades de um SCADA



Vista principal



Sinópticos



Perfil de pressão



Device List



Alarmes SMS



Histórico de estados



Histórico de pressões



Arquivo histórico
• 2 anos de arquivo histórico de vácuo disponível no SCADA

• Aquisição de dados a cada segundo para todos os dispositivos

• Não se pode guardar tudo:

• Tempo de acesso aos dados aumenta com a quantidade de dados

• Não interessa guardar ruído

• Armazenam€nto de dados limitado



Arquivo de valores analógicos

• Valores Analógicos
• Pressões, correntes, temperaturas, etc..

• Valores são sujeitos a filtro (deadband)

• Filtro pode ser configurado individualmente por equipamento

• Tipos de filtros:
• Value

• Time

• Value AND time

• Value OR time 

• Filtro é ajustado dinamicamente
• Dispositivos mais ruidosos têm maior deadband



Arquivo de valores digitais

• Valores Digitais
• Estado de dispositivos (Ligado, Desligado)

• Código de erro

• Código de aviso

• Alarmes

• Guardados sem filtro

• Todos os valores são interessantes !



Configuração de sistemas de controlo de larga escala



Supervisão

Controlo

Campo

Arquitectura do sistema de controlo de vácuo



Memória PLC

status

Ion Gauge 
“VG1”

Controller 1

Memória SCADA

VG1.status

VG1.residualPressure

VG1.emissionCurrent

VG1.collectorCurrent

VG1.modulationFactor

VG1.sensitivity

VG1.gain

VG1.degasTime

VG1.gridVoltage

VG1.pressure pressure

residualPressure

emissionCurrent

collectorCurrent

modulationFactor

sensitivity

gain

degasTime

gridVoltage

warningsVG1.warnings

(…)

VG1

VG2

VG1.status

VG1.pressure

Controller
(…)

Instrument
(…)



É impossível configurar o mapa de memória entre SCADA e PLC manualmente 

Há cerca de 100 000 de valores a serem monitorizados, só no LHC





PLCPLC

Vacuum Controls Configurator (vacCC)
• Utilizadores adicionam e modificam equipamento através da interface gráfica

• Aplicação gera automaticamente ficheiros de configuração para SCADA e PLC
• Incluindo mapeamento de memória SCADA <-> PLC

• Ficheiros de configuração SCADA são importados no SCADA

• Ficheiros de configuração PLC são importados para os PLCs

• Comunicação é iniciada:
• PLCs iniciam a comunicação com os controladores

• Estado e controlo de equipamento disponível no SCADA

SCADA 
configuration 

files

PLC Software

export
Mapeamento de 

memória

PLC



Conclusão – matéria para exame
• Diferentes tipos de sensores são utilizados para diferentes gamas de pressão

• Diferentes tipos de bombas são utilizadas para obter diferentes níveis de pressão

• O sistema de vácuo está sectorizado:
• Isolar fugas

• Permitir intervenções sem afetar outros sectores 

• Reduzir o tempo de pump-down após intervenções 

• A arquitetura de sistemas de controlo de vácuo do CERN tem 3 camadas: 
• campo 

• controlo

• supervisão

• O SCADA é o software que permite aos operadores interagirem com o processo e analisar o passado

• Nem todos os valores históricos são armazenados. 
• Valores analógicos: filtros permitem arquivar apenas o essencial 

• Todos os valores de estado são armazenados

• Para configurar sistemas de controlo de grande escala é necessário software específico



Obrigado
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2 460 m

170 m170 m

270 m270 m

Sector = 3.3 km

LHC  :  colisionador de protões (& iões) : 27 km 
8 sectores de 3.3 km



User Interface Event Manager Driver Manager PLC

check field value

Value change ?
No

check field value

Value change ?
No

check field value

Value change ?
Yes

Valve is closed

Valve is closed

Update widget

Get current valve state

Req. change notification

Valve is open

check field value

Valve is open

Exemplo prático



O que mudou ?

• Capacidade computacional

• Preço da computação

• Desenvolvimento de redes industriais de comunicação

• Desenvolvimento de linguagens de programação

• Frameworks de software:
• Abstrações de camadas de software – simplificação

• Reutilização de código

• Software de distribuição livre - Open source
• Partilha de código = produtividade

• Não é necessário reinventar a roda..



SCADA: arquitectura de software

Driver Managers – gerem a comunicação entre a 
camada de supervisão e a camada de controlo

Process Image and History – estado actual e 
histórico do processo

Control (CTRL) – Scripts customizados (ex: alertas SMS)
(API) – Interfaces com outros sistemas

Interfaces gráficas

EVENTDB

CTRL

DRIVER DRIVER DRIVER

API

Database

• Modular: cada funcionalidade é gerida por uma unidade, chamada de Manager
• Arquitetura construída à volta do Event manager:

• Mantém as variáveis em memória e distribui para outros managers



ControladorControlador

PLCPLCPLC

Controlador

Sensor 1

Pressão: 10e-9 mbar

Pressão Sensor 1: 10e-9 mbar

Pressão Sensor 2: 10e-6
...

Dados provenientes de controladores são 
guardados na memória dos PLCs

SCADA lê dados dos PLCs


