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Σύνοψη

 Εισαγωγή και Αντικείμενο Μελέτης

 Ιδιότητες των Στοιχειωδών Σωματιδίων

 Ποιές ποσότητες μετράμε?

 Πώς τις μετράμε?

 Ανιχνευτές ΦΥΕ @ CERN

 Κύρια Ανιχνευτικά Συστήματα & Υποδομή

 Πείραμα ATLAS & Αναβάθμιση New Small 
Wheel



3

Μελέτη Αλληλεπιδράσεων

 Με σκέδαση

 Με εξαϋλωση

 και την παραγωγή νέων σωματιδίων

 ΟΛΕΣ οι αλληλεπιδράσεις παράγονται μέσω

 Πειραμάτων συγκρουομένων δεσμών ή

 Πειραμάτων σταθερού στόχου
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Υπάρχουν Ιδανικοί Ανιχνευτές?

 Ένας ιδανικός ανιχνευτής, μπορεί να καταγράψει
μια πλήρη αλληλεπίδραση, να μετρήσει όλες τις 
ιδιότητες όλων των παραγόμενων σωματιδίων, και 
να ανακατασκευάσει πλήρως το γεγονός της 
αλληλεπίδρασης.

 Αυτό δίδει την δυνατότητα να συγκρίνουμε τα 
πειραματικά αποτελέσματα απευθείας με 
θεωρητικές προβλέψεις χωρίς μεγάλες 
αβεβαιότητες.
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Ιδιότητες Σωματιδίων

 Τί ιδιότητες έχει ένα σωματίδιο?

 ενέργεια

 ορμή

 φορτίο

 μάζα

 χρόνο ζωής

 Ιδιοπεριστροφή (spin)

 Διασπάσεις

 Εσωτερικοί κβαντικοί αριθμοί

 Ποιά απ’ όλα αυτά είναι μετρήσιμα?
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Ιδιότητες Σωματιδίων

 Ποιές άλλες ιδιότητες μπορούμε να 
βρούμε?
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Αν μετρήσουμε 
την ενέργεια και 
την ορμή
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Ιδιότητες Σωματιδίων

 φορτίο

 Χρόνος ζωής
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Μέτρηση των Ιδιοτήτων των Σωματιδίων

 ορμή

 ταχύτητα

- χρόνος πτήσης
- RICH (Ring Cherenkov Imaging)

 ενέργεια

- θερμιδόμετρο

R
vmBvqF

2



pvmRBq
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Βασικές Αρχές των Μετρήσεων

 Η μέτρηση γίνεται μέσω της αλληλεπίδρασης
(ξανά…) του σωματιδίου με τον ανιχνευτή (υλικό)

 παραγωγή ενός μετρήσιμου σήματος

 Ιοντισμός

 Διέγερση/Σπινθηρισμός

 Αλλαγή της πορείας του σωματιδίου
 καμπύλωση μέσα σε μαγνητικό πεδίο, απώλεια ενέργειας

 σκέδαση, αλλαγή διεύθυνσης, απορρόφηση
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Ποιά Σωματίδια μπορούν να ανιχνευθούν?

 Φορτισμένα Σωματίδια

 Ουδέτερα Σωματίδια

 Διαφορετικά σωματίδια αλληλεπιδρούν 
πολύ διαφορετικά με το υλικό του 
ανιχνευτή.

  ,,,, pee

 ,,, 0n
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Η σύνθεση ενός τυπικού ανιχνευτή

Σημείο

Αλληλεπίδρασης

Precision vertex 

detector

tracking

detector

Magnetic

spectrometer

Ανιχνευτής 
κορυφής

Ανιχνευτής 
τροχιών

Φασματόμετρο

Ηλεκτρομαγνητικό 
θερμιδόμετρο

Αδρονικό 
θερμιδόμετρο

Ανιχνευτές 
Μιονίων

Οι διαφορετικοί ανιχνευτές 
είναι συμπληρωματικοί!
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Διαμερίσεις των Υπο-ανιχνευτών
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Διάβαση των Σωματιδίων

 Ηλεκτρόνια

 Φωτόνια

 Αδρόνια

 Μιόνια

 Μεσόνια



Παράδειγμα: Ανιχνευτής CMS
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Ανιχνευτές Τροχιών

 μέτρηση των τροχιών των παραγόμενων
σωματιδίων

 προσδιορίζουν

 φορτίο και

 ορμή

σε συνδυασμό με το μαγνητικό πεδίο

 Οι τροχιές ανακατασκευάζονται από τα 
μετρηθέντα σημεία του χώρου:

ΔΕΝ

χρησιμοποιείτα

ι πυκνό υλικό!



16

Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές τροχιών?

 Δύο βασικές αρχές

 Ανιχνευτές Ιοντισμού

 Geiger-Müller counter

 MWPC

 TPC

 silicon detectors

 Ανιχνευτές Σπινθηρισμού

Πολυ-Σύρματος Αναλογικός Θάλαμος

Multi-Wire Proportional Chamber

Θάλαμος Προβολικού Χρόνου

Time Projection Chamber
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t = 0

Ανιχνευτές Ιοντισμού

+ HV

signal

Κάθοδος

Σωλήνας γεμάτος μ’ ένα ευγενές αέριο
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καταιγισμός
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Δημιουργία σήματος
στο ανοδικό σύρμα 
κατά την κίνηση των e
και ιόντων 
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Θάλαμοι μιονίων Monitored Drift Tubes (made in Greece)
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Ανιχνευτές Μικρολωρίδων Πυριτίου

Η ακρίβεια μέτρησης περιορίζεται από την 

απόσταση των μικροταινιών

10 - 100 m (εξαιρετική ακρίβεια)

Σχηματισμός ζευγών ηλεκτρονίων-

οπών

από ιοντίζουσα ακτινοβολία

Ίδια αρχή με τους ανιχνευτές αερίου

Ανιχν. πυριτίου

0.2 - 0.3 mm



20

Λειτουργούν κάπως έτσι:
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Ανιχνευτές Μικροταινιών Πυριτίου ....

ALEPH VDET
OPAL VDET

Ανιχνευτής τροχιών ATLAS
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Ανιχνευτές Σπινθηρισμού

Φωτοπολλαπλασιαστής: μετατρέπει το
φώς σε σήμα ηλεκτρονίων

Υλικό

σπινθηρισμούl

Ολική Ανάκλαση

Χρησιμοποιώντας πολλές οπτικές 
ίνες πολύ κοντά

--> Γίνεται η τροχιά ορατή
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Θερμιδόμετρα
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Θερμιδόμετρα - Βασική Αρχή Λειτουργίας

 Κατά την αλληλεπίδραση του σωματιδίου με πυκνό υλικό
ΟΛΗ, σχεδόν η ενέργειά του μετατρέπεται σε δευτερογενή
σωματίδια ή σε θερμότητα.

 Η ενέργεια χάνεται από τον σχηματισμό Η/Μ ή αδρονικών
καταιγισμών (παραγωγή δευτερογενών σωματιδίων) στο υλικό 
του ανιχνευτή
 Ηλεκτρομαγνητικά θερμιδόμετρα

 Αδρονικά θερμιδόμετρα

 Τα φορτισμένα δευτερογενή σωματίδια ιονίζουν ή διεγείρουν 
το υλικό του θερμιδόμετρου
 Παραγωγή φωτονίων

 Απελευθέρωση ηλεκτρονίων ιονισμού

 Ανιχνευτές καταγράφουν και μετράνε αυτά προϊόντα 



Η/Μ Αλληλεπιδράσεις
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Ηλεκτρομαγνητικοί Καταιγισμοί

Block of Matter,
e.g. lead

Lead atom
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Αδρονικοί Καταιγισμοί
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Πώς μετράμε τα δευτερογενή σωματίδια?

 1.   Με τα θερμιδόμετρα δειγματισμού:
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Δομή Sandwich !!!

Το συνολικό ποσό 
σημάτων είναι 
ανάλογο της 
προσπίπτουσας 
ενέργειας

Αλλά χρειάζεται να 
βαθμονομηθεί με 
δέσμες γνωστής 
ενέργειας!

ATLAS ’Accordion’ sampling liquid argon calorimeter
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 2.   Με ομογενή θερμιδόμετρα, όπως τα θερμιδόμετρα
κρυστάλλων:

Σήμα

Φωτόνια

Φωτο-Δίοδος

Κρύσταλλος (BGO, PbWO4,…)

Πώς μετράμε τα δευτερογενή σωματίδια?
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Διάταξη Θερμιδομέτρων στα πειράματα 

 Τα Αδρονικά σωματίδια (πρωτόνια, νετρόνια, πιόνια) μπορούν να 
διέρχονται από τα ηλεκτρομαγνητικά θερμιδόμετρα (Η-ΜΘ). Μπορούν
επίσης να αλληλεπιδρούν μέσω πυρηνικών αντιδράσεων !

 Κανόνας: Τοποθετείται ένα θερμ. δειγματισμού μετά το Η-ΜΘ
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ALEPH ECAL

Πιόνια Ηλεκτρόνια
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Ταυτοποίηση Σωματιδίων

 Βασικές Αρχές:
 μέσω διαφορετικών αλληλεπιδράσεων με την ύλη

 με την μέτρηση της μάζας από τα προϊόντα 
διάσπασης

 με την μέτρηση της ταχύτητας και ανεξάρτητα (!)
της ορμής

 Μετρήσεις που σχετίζονται με την ταχύτητα:

 Μέση απώλεια ενέργειας

 Ακτινοβολία Cherenkov
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Μέση Απώλεια Ενέργειας 

 Τα σωματίδια που διέρχονται από ένα αέριο χάνουν ενέργεια, π.χ. μέσω 
ιοντισμού:

Elost ~ ποσό ιοντισμού ~ μέγεθος σημάτων στα ανοδικά σύρματα

Eαπώλ. / Μήκος Διαδρομής ~ Ταχύτητα Σωμ. ~ v/c )

Η σχεδίαση ως προς
ταχύτητα (v) και όχι 
ως προς ορμή (p) θα 
έδινε ΟΛΕΣ τις ζώνες 
πάνω στη ίδια θέση!
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E = 7-8 TeV
L = 

5x1033cm-2s-1

H
L-

L
H

C

 Το ηλετρικό σήμα 
που παράγεται από 
τους ανιχνευτές 
από το διερχόμενο 
σωματίδιο πρέπει να
 Ενισχύεται
 Μορφοποιείται
 Ψηφιοποιείται
 Καταγράφεται 

προσωρινά 
(buffered)

 Αποστέλλεται σε ένα 
υπολογιστικό 
σύστημα μέσα σε 
ένα πακέτο 
δεδομένων σε 
συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή 

Ηλεκτρονικά ανάγνωσης σήματος
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E = 7-8 TeV
L = 

5x1033cm-2s-1

H
L-

L
H

C

Ηλεκτρονικά ανάγνωσης

Ανιχνευτής

Αναλογικό σήμα στην έξοδο των 
ηλεκτρονικών από κοσμικά μιόνια

Ηλεκτρονικά ανάγνωσης σήματος

V
o
lt
a
g
e

time



Ηλεκτρονικά ανάγνωσης σήματος – Σύστημα συλλογής δεδομένων
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E = 7-8 TeV
L = 

5x1033cm-2s-1

H
L-

L
H

C

Ανιχνευτής

Ηλεκτρονικά ανάγνωσης Καταγραφή ψηφιοποιημένου 
σήματος στον υπολογιστή
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Ηλεκτρονικά ανάγνωσης σήματος
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E = 7-8 TeV
L = 

5x1033cm-2s-1

H
L-

L
H

C

 Τα ηλεκτρονικά ανάγνωσης είναι εξίσου σημαντικά 
με τους ανιχνευτές στα πειράματα ΦΥΕ

 Απόδοση
 Χαμηλός ”θόρυβος” σε σχέση με τα μετρήσιμα σήματα
 Καλή απόδοση (π.χ. χρονική διακριτική ικανότητα)

 Ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία
 Συνεχής λειτουργία σε περιβάλλον με πολύ υψηλά επίπεδα 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών

 Όπως και οι ανιχνευτές, τα ηλεκτρονικά στα 
πειράματα ΦΥΕ είναι πρωτότυπα και αναπτύσσονται 
από τα πανεπιστήμια / ερευνητικά κέντρα 
αποκλειστικά για το πείραμα και τον ανιχνευτή που 
θα χρησιμοποιηθούν
 Δεν έχουν όλα τα πειράματα και όλοι οι ανιχνευτές τα ίδια 

χαρακτηριστικά και τις ίδιες ανάγκες



Πείραμα ATLAS
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E = 7-8 TeV
L = 

5x1033cm-2s-1

H
L-

L
H

C

 General purpose high-Luminosity experiment @LHC

 Precise measurements of elementary particles and discovering the 
unexpected!

 Cylindrical structure with several detection layers

 Different detector technologies with different duties

 Superconducting magnet system for bending charged particles

 Measure the particles' momenta
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Τι βλέπουν οι ανιχνευτές του πειράματος?

 p bunches colliding 
every 25ns (BC)

 ~40 p-p interactions / 
BC

 200 p-p interactions 
/BC in HL-LHC

 Combine information 
from all the detectors 
to

 Determine useful 
events

 Reconstruct and 
measure properties of 
particles originating 
from the IP

A candidate Z boson event in the dimuon decay with 25 reconstructed vertices



Πείραμα ATLAS – Σύστημα σκανδαλισμού (trigger)
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E = 7-8 TeV
L = 

5x1033cm-2s-1

H
L-

L
H

C

 The trigger system is a critical component 
of the ATLAS experiment

 Impossible to reconstruct and/or store 
every collision

 Need to filter out (reject) orders of 
magnitude of not interesting events

 2-level trigger (filtering) system that 
performs fast processing of the data to 
accept/reject the event

 Collisions @40MHz

 L1 @100kHz

 Hardware : Custom made boards 
with FPGAs

 HLT @1kHz

 Software : Commercial CPUs

 The trigger needs to decide within 2.5μs 
(L1) and 500ms (HLT) which events to 
store and which to reject

 Note that full reconstruction takes 
about 30 sec



Πείραμα ATLAS – Θάλαμοι μιονίων
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E = 7-8 TeV
L = 

5x1033cm-2s-1

H
L-

L
H

C

φ

 4 different gaseous detector technologies (few k of muon chambers)

 Cathode Strip Chambers (CSC)

 Monitored Drift Tubes (MDT)

 Resistive Plate Chambers (RPC)

 Thin Gap Chambers (TGC)

 Muon momentum is determined by calculating the muon track curvature due 
to the magnetic field

 Single point position resolution better than 0.1mm (MDT, CSC) results in 
relative accuracy better than 10% for pT=1TeV

 Muon reconstruction efficiency with the current system >98%

Trigger

Acceptance hole
Misaligned chambers



Αναβάθμιση New Small Wheel για το πείραμα ATLAS

oOne of the largest among the ATLAS 
upgrades concerns the replacement of the 
Muon Small Wheels with completely new 
detectors

1.Performance limitations of the current 
detectors at increased particle rated
1. Replace with NEW detectors that retain their 

inherent excellent characteristics even at high 
particle rates

2.Muon trigger rate will exceed the available 
bandwidth
1. Current muon trigger uses only Big Wheel 

information

2.Include the new detector system in the 
muon trigger to kill the fake triggers in 
the endcap region (|η|>1.3)

η=1.3

Small Wheels

MDT efficiency vs Rate

Construction of the current Muon Small Wheel

B-field
42



Οι παλιοί “μικροί” τροχοί του πειράματος ATLAS

10m
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NSW Detector System
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o The NSW combines 2 new detector technologies

sTGC : small-strip Thin Gap Chambers (primarily for 
triggering)

MM : resistive strip Micromegas (primarily for tracking)

o 16 sectors with 16 detection layers per sector

Provision against loss of a layer or detector element 

Total detector surface of 2400 m2 IP HO
MM Double Wedge



Detector Requirements for the New Small Wheel
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 High rate capability: 10–15 kHz/cm2 (n, γ, p, µ) at small radii

 Spatial resolution: ≤100 µm independent of track angle

 Efficiency: ≥95% per plane

 Trigger capability (25 ns bunch identification)

 Radiation tolerance: (100 kRad/year) for ≥10 years

 Affordable costs



NSW Detectors

MM

o Novel detector technology based on MPGD, first time used in such 

a large scale and at high-rate environment

Asymmetric drift and amplification regions

o Fast ion evacuation and high amplification achieved with 

reasonable voltages

An additional layer of resistive strips makes the detector tolerable to 

discharges (high-rate capable)

o Excellent spatial resolution (0.1mm) due to the very fine strip pitch
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sTGC

• Based on the well-proven legacy TGC system of the ATLAS 

detector

• Finer strip pitch of 3.2mm (improved resolution)

• Resistive coating with lower resistivity (improved rate capability)

• Excellent timing properties (fast signals) due to small gas gap and 

strong electric field (all signals arriving with 25ns)



Micromegas technology – History & Birth
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Micromegas (MICRO-MEsh GASeous Structure)

Belongs to the family of Micro-Pattern Gas Detector (MPGD), 

the gaseous detector family born in the 1988 with the Micro-

Strip Gas Chamber (A. Oed). 

MM are parallel-plate chambers where the amplification (up to 

105) takes place in a thin gap, separated from the conversion 

region by a fine metallic micro-mesh, supported by ~100 µm 

high insulating pillars. 

Charge is collected on the anode readout board, generally 

realized with suitable segmented standard PCB.

Funnel field lines 

electron transparency

very close to 1

Small gap 

fast evacuation of the 

positive ions (~100 ns)

Y.Giomataris, 

Ph.Rebourgeard,                

JP Robert                   

and G. Charpak,

NIM A 376 (1996) 29-35

“….our detector combines most of the qualities required for 

a high-rate position-sensitive particle detector: excellent 

resolution can be obtained with fine strips printed on a thin 

G10 substrate or a thin kapton foil.”
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NSW Electronics

o2.5M readout channels in total

Huge scale-up compared to the 100k of the 

old system

o5.6k frontend boards with custom ASICs

4kW power consumption per sector (water-

cooled electronics)

oHundreds of auxiliary cards on the 

detectors as well as on the wheel structure

oOff-detector ATCA-housed trigger 

processor blades with FPGAs 
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Counting roomDetector cavern
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Readout Electronics Design in Greece
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Readout Electronics Design in Greece – Installed and working

L1DDC



The NSW R&D Phase

oBefore we get into the construction phase of the project we went through a long R&D phase for the 

detectors and the electronics 

oTesting the performance of detector prototypes with different size/properties/designs

Finalise the detector characteristics

oTesting different versions of front-end electronics

Find problems/issues to improve in the next revisions

oStudies to validate the detector performance under different conditions 

Performance inside magnetic field (<0.4T for the NSW)

Performance under high background irradiation

o Ageing studies
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The NSW R&D Phase - Test Beams (2008-2016)
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CERN, PS

Fermilab

CERN, SPS CERN, SPS

CERN, SPS DESY



NSW MM Chamber Construction

o Detector parts are partially 

industrialised

(LARGE) Readout PCBs produced by 

2 companies

o Chamber assembly and testing split in 

different sites across Europe

o First time of MM production at such 

large scale  Many challenges and 

difficulties to overcome
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NSW sTGC Chamber Construction

o Readout (cathode) boards are produced in industry

Size up to 2.2x1.2m continuous within a module plane

o Chamber assembly and testing is split over 5 different 

sites (5 continents) 

o Chamber QA/QC tests

X-ray measurements for measuring gain uniformity

Cosmic-ray tests for validating the chamber 

performance
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Chile

China

Canada, Israel

Israel

Canada

Russia

X-ray scan Cosmic-ray validation
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NSW MM Wedge Integration

oAssemble the MM modules into wedges, install services and 

electronics, validate the performance of the wedge with cosmic rays 

(@CERN)

Wedge production line : About 20 people occupied daily, distributed to 

the different tasks

oOptimised throughput for integration and testing of 1 sector every 10 

days

Activity parallelisation and testing automation

5

6

MM wedge integration facility @CERN



Installation of the first NSW sector
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The design and implementation of all the mechanics required a huge 

engineering effort
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Celebrating the installation of the first sector on the NSW

December 2019



Ολοκλήρωση του 1ου NSW
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May 2021



Εγκατάσταση του 1ου NSW
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July 2021



Ολοκλήρωση του 2ου NSW
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June 2021
September 2021

Aναμένεται να εγκατασταθεί στο ATLAS την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου
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BACKUP SLIDES
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Θάλαμος Προβολικού Χρόνου (Time Projection Chamber)

MWPC

μετρά r, f

E

B

-
-

-
-

-
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+

+
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+

+
+

-
--

- - - -

z = vdrift t
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ALEPH TPC



PLC 20J. Schukraft65

ALICE: PID 
detectors

TPC dE/dx 

s ≈5-6%

Vertex 
detector

pT(min)<100
MeV

TOF 
150k 

channels!
s ≈ 90 ps

No vertex cut !

65
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Τώρα είμαστε έτοιμοι να ανιχνεύσουμε τις ακτινοβολίες:
Cherenkov και Διέλευσης
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Ακτινοβολία Cherenkov

 Τα σωματίδια μέσα σε 
ένα υλικό ταξιδεύουν
με ταχύτητα
μεγαλύτερη από 
εκείνη του φωτός
και εκπέμπουν 
ακτινοβολία:

Ακτινοβολία

Cherenkov
sina =

c

v
=
c0

n

1

v
Þ
c0

n

1

v
= 0.5 Þ

v =
c0

1.5

1

0.5
=

2c0

1.5
> c0

Αν έστω sinα=0.5 (α=300)
και η=1.5
c0 = ταχύτητα φωτός στο κενό

Φώς Cherenkov

Μέτωπο κύματος
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Scram jet

Ίσως και τα 
αντίστοιχα των 
ψαριών?

http://www.newscientist.com/lastword/answers/lwa674bubbles.html

http://www.pbs.org/wgbh/nova/barrier/

Ακτινοβολία
Cherenkov 

και
άλλα

κρουστικά
κύματα

Τα κρουστικά κύματα
αλλοιώνουν τον 
προσανατολισμό των πουλιών



ATLAS
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70Μέσος χρόνος ημι-ζωής του ταυ t=290 x 10-15 sec !! -->  ct = 87 mm !



71Results presented here based in many cases on whole data sample recorded 
until the beginning of ICHEP

Overall data taking efficiency (with full detector on): 95% 

(stable beams)

Integrated luminosity vs time
(from first √s =7 TeV collisions on 30 March to beginning of ICHEP on 22 July)

Peak luminosity in ATLAS 
L~1.6 x 1030 cm-2 s-1

Luminosity detectors calibrated
with van der Meer scans. 
Luminosity known today to 11% 
(error dominated by knowledge 
of beam currents)

1st W

1st top-quark 
candidate  

1st Z 

2.55 TeV mass  
di-jet event



~ 10-45 tracks with pT >150 MeV per vertex
Vertex z-positions : −3.2, −2.3, 0.5, 1.9 cm (vertex resolution better than ~200 μm)

Event with 4 pp interactions in the same bunch-crossing

Max peak luminosity:  L~1.6 x 1030 cm-2s-1

 average number of pp interactions per bunch-crossing: up to 1.3 

 “pile-up” (~40% of the events have > 1 pp interaction per crossing)
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1-prong τ-candidate
Passes tight τ-selection cuts, fails loose e cuts

Second hardest track: pT ~ 3 GeV

W  τν candidate
W  τν signal more difficult to observe due to softer 
spectrum and larger backgrounds (jets, W eν, Z ττ):

signal efficiency < 1%, S/B ~ 7
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Searches for excited quarks: q* jj Full data sample analysed

Looked for di-jet resonance in the measured M(jj) distribution
 spectrum compatible with a smooth monotonic function  no bumps

 Experimental systematic uncertainties included: luminosity, JES (dominant), background 

fit, ..

 Impact of different PDF sets studied  with CTEQ6L1: 0.4 < M (q*) < 1.18 TeV  

0.4 < M (q*) < 1.29 TeV excluded at 95% C.L.  
Latest published limit:
CDF: 260 < M (q*) < 870 GeV

q* model simulated 
with Geant4

1.29 TeV



The “golden” +jets candidate July 18
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Age distribution of the ATLAS 
population 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Male

Female

All 2690 (< 35 y    47.2%)

Male 81.8% (< 35 y    44.0%)

Female 18.2% (< 35 y    61.3%)

(Status 1.1.2010)

More than 1000 PhD students
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Υποδομή ενός πειράματος

• Τα πειράματα ΔΕΝ είναι μόνο ανιχνευτές

• Χρειάζονται:

– Σύστημα αυτομάτου ελέγχου των ανιχνευτών

– Λήψη δεδομένων ΕΚΤΟΣ και 

παρακολούθηση

– Ανάλυση των δεδομένων που κατεγράφησαν

– …
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ATLAS: εγκατάσταση υποδομής
Πλήρης κρυογενικός σταθμός

Υπόγεια κοιλότητα υποδοχής του ανιχνευτή 2003
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H

L

T

D
A
T
A
F
L
O
W

40 MHz

75 kHz

~2 kHz

~ 200 Hz

120 GB/s

~ 300 MB/s

~2+4 GB/s

Event Building N/work
Dataflow Manager

Sub-Farm Input

Event Builder
EB

SFI

EBNDFM

Lvl2 acc = ~2 kHz

Event Filter N/work

Sub-Farm Output

Event Filter
Processors EFN

SFO

Event Filter
EFP

EFP
EFP

EFP

~ sec

~
4
 G

B
/s

EFacc = ~0.2 kHz

Trigger DAQ

RoI Builder
L2 Supervisor

L2 N/work
L2 Proc Unit

Read-Out Drivers

FE Pipelines

Read-Out Sub-systems

Read-Out Buffers

Read-Out Links

ROS

120     GB/s

ROB ROB ROB

LV
L1

D
E
T 

R/O

2
.5

 
s

Calo 
MuTrChOther detectors

Lvl1 acc = 75 kHz

40 MHz

RODRODROD

LVL2 ~ 10 ms

ROIB

L2P

L2SV

L2N

R
oI

  
  

 

RoI data = 1-2%

RoI 
requests

ATLAS: Σκανδαλισμός, Λήψη Δεδομένων

και Σύστημα αυτομάτου ελέγχου
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Σκανδαλισμός & Λήψη Δεδομένων

Κλίμακα 1:8 του
συστήματος λήψης 
δεδομένων (preseries)
εγκατεστημένων στο Point 
5, δοκιμάζοντας την 
τελική λειτουργικότητα και 
την συνήθη επίδοση

Μεγάλη προσπάθεια τον 
τελευταίο χρόνο για να 
λειτουργήσει το σύστημα 
λήψης δεδομένων 
χρησιμοποιώντας 
πρότυπες μονάδες και 
ομοιοποιητές
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Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου @ LHC

Supervision

Process

Management

Field

Management

Technologies

Experimental equipment

LAN

WAN

Storage

O
th

e
r 

s
y
s
te

m
s

(L
H

C
, 

S
a
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ty

, 
..

.)

Configuration DB,

Archives,

Log files, etc.

Controller/

PLC VME

Field Bus

LAN

Node Node

Based on an original idea from LHCb

Layer Structure

Sensors/devices

Field buses & Nodes

PLC/UNICOS

OPC

Communication Protocols

SCADA

VME

DIM

FSM

Commercial Custom
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Σύστημα Ασφάλειας Ανιχνευτή

• Κοινό Σύστημα για:

– Ασφάλεια του ανιχνευτή του πειράματος

– Ανάπτυξη σε καθιερωμένη τεχνολογία

• Χαρακτηριστικά

– Ανεξάρτητο σύστημα (front-end) ικανό να 

λειτουργεί από μόνο του για να παρακολουθεί 

και να εξασφαλίζει τον ανιχνευτή

– Συνοπτικό σύστημα (back-end) για να 

πληροφορεί άμεσα τους υπεύθυνους

ασφάλειας
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Σπινθηριστές Ανόργανοι Κρυσταλλικοί Σπινθηριστές

Ο πιο κοινός ανόργανος σπινθηριστής με ευρύτατη χρήση στην έρευνα και τις 
εφαρμογές είναι το Ιωδιούχο Νάτριο ενεργοποιημένο με ίχνη Θαλίου [NaI(Tl)].

Οι Ενεργειακές ζώνες με προσμίξεις σε ενεργοποιημένο κρύσταλλο
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Ταυτοποίηση Σωματίδίων
με

DELPHI 
TPC

και
RICHes

Για δεδομένα:

p από L 

K από F D*

 από Ko

http://delphiwww.cern.ch/delfigs/export/pubdet4.html

DELPHI, NIM A: 378(1996)57



ATLAS Muon Spectrometer Alignment System
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Alignment Data Analysis : 
Displacement from 
nominal positions for one 
of the endcap wheels

• To achieve the required accuracy in the measurement of the muon transverse momentum 

the sagitta (curvature) error should be better than 0.05mm

–The uncertainty in the position of each detector element within its ecosystem should be 

O(few 10μm)

–BIG CHALLENGE to align (heavy) objects with size orders of magnitude larger than the 

required precision

• Optical alignment system that keeps track of movements and/or deformations producing 

alignment constants that are applied to the reconstruction software

–Most of the muon chambers are aligned within 0.05mm!

Endcap 
Alignment 
System 
Layout

Barrel 
Alignment 
System 
Layout



NSW sTGC Wedge 
Integration

oProduction line similarly to the MM (@CERN)

nDifferent detectors thus some different/detector-specific steps

nQuite busy as well with a lot of people on the ground on daily basis

oWell-synched with the MM Wedge Integration schedule

nWorkflow optimisation has been applied here as well towards 

increasing the efficiency and catching up with delays due to 

unexpected issues

8

6



NSW Services

o Big detectors, Millions of electronic channels mean kms of 

pipes, cables on the wheel structure

n Space is limited, placement and routing of services needs to 

be optimised to stay within the allocated envelopes

n Most of the work needs to be done before the installation of 

the detectors on the NSW structure

o Huge amount of work 

n Team of >10 people dedicated into this for years

8
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NSW Xmas Gift

8

8

December 2019


