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Úvod

Jednou z částí detektorového komplexu ATLAS (A Toroidal LHC Appara-
tuS ) připravovaného pro urychlovač LHC v CERNu je systém křemíkových
stripových detektorů (SCT – Semiconductor Tracker). Jedná se o součást
vnitřního detektoru, jehož hlavním úkolem je přesné určení dráhy nabitých
částic. Základní funkční jednotkou SCT jsou tzv. moduly. Celkem jich bude
při sestavování ATLASU použito asi 4000.

Laboratoř Van de Graaffova urychlovače UČJF MFF UK patří mezi pra-
coviště, která se zavázala otestovat kvalitu části vyrobených modulů pro
dopřednou část SCT. V době zadání této práce se již připravovala sériová
výroba těchto detektorových modulů a definoval postup jejich testování. Vli-
vem technologických potíží v dosahování potřebné kvality a účinnosti de-
tektorů došlo ke zdržení a hromadná výroba modulů začne až v létě tohoto
roku. Z tohoto důvodu se předkládaná práce zabývá přípravou pracoviště na
proces testování a zabezpečením bezpečnosti a správného průběhu všech po-
žadovaných testů. Samotné vyhodnocení kvality výroby modulů bude možné
až po spuštění sériové výroby modulů.

Cílem mé práce bylo navrhnout a realizovat systém kontroly parametrů
prostředí pro testování SCT modulů. Průběh vlastních elektrických testů
realizuje program SCTDAQ společný pro všechna pracoviště. Kontrolní me-
chanismus není připravován centrálně pro všechna testovací místa, protože
musí vycházet z konkrétních podmínek každé laboratoře.

Aktivně jsem se účastnila diskuzí o celkovém návrhu způsobu testování a
vlastnostech kontrolního systému. Při těchto diskuzích vznikl seznam veličin,
které je nutné monitorovat, a soupis k tomu potřebných přístrojů. Dále jsem
samostatně tento systém doplňovala o další nutné položky a hledala vazby
mezi jeho jednotlivými částmi. Jedním z mých úkolů bylo také připojení všech
senzorů ke kontrolnímu počítači a zprovoznění jejich vzájemné komunikace.

K mému zcela samostatnému přínosu patří vytvoření potřebného progra-
mového vybavení. Nejprve jsem napsala dva univerzální ovládací programy
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Úvod 2

pro nové přístroje (stabilizátor teploty a senzor teploty a vlhkosti). Tyto
programy budou v laboratoři sloužit i po skončení testování modulů SCT.

Pro vlastní testování jsem navrhla univerzální schéma kontroly a auto-
matického vyhodnocování měřených parametrů prostředí. Součásti mé práce
bylo převedení i tohoto návrhu do konkrétní softwarové podoby. Kromě vy-
tváření vlastních aplikací jsem se věnovala i hledání vhodných volně nebo ko-
merčně dostupných programů pro některé složitější úkoly (komunikace s UPS,
sdílení obrazovky, apod.) a jejich vhodným zapojením do celého systému. Vý-
sledný kontrolní systém je schopen sám rozpoznat některé závady a havárie
a v těchto případech bezpečně ukončit testování (tj. tak, aby nedošlo k po-
škození modulů). Stará se o pravidelné zálohování souborů s výsledky testů
a zapisuje podrobný záznam o průběhu testů. Dále disponuje prostředky pro
informování obsluhy a možnostmi vzdálené kontroly stavu testování i jeho
částečného řízení. Díky těmto vlastnostem významně ulehčí proces testování
na našem pracovišti.

Text celé práce je rozčleněn do pěti kapitol a několika příloh. První dvě
kapitoly slouží pro základní seznámení s celým detektorem ATLAS a základ-
ními principy funkce křemíkových detektorů. Tyto texty, a to hlavně první
kapitola, jsou svým charakterem určeny širší veřejnosti a najdou své uplat-
nění na internetových stránkách laboratoře. Druhá kapitola poskytne hlubší
obeznámení s fyzikou polovodičových detektorů.

Třetí kapitola popisuje proceduru testování modulů a detailněji se věnuje
předpokládanému průběh těchto testů v naši laboratoři. Dále jsou v této ka-
pitole shrnuty základní požadavky, kterým měl navrhovaný systém kontroly
prostředí vyhovět.

Detailním rozborem připraveného systému se zabývá čtvrtá kapitola. Nej-
prve jsou v ní popsány jednotlivé přístroje, jejich zapojení a vzájemná ko-
munikace, poté se text věnuje detailně programu DCS monitor, který bude
zajišťovat vlastní automatizované hlídání parametrů prostředí.

Poslední, pátá, kapitola je věnována několika předběžným testům chování
připravené aparatury za podmínek běžného provozu a hledání správného na-
stavení všech parametrů monitorovacího programu. Zároveň byla prověřena
schopnost systému reagovat na simulovanou havárii.

Jako přílohy jsou uvedeny uživatelské příručky obou vytvořených univer-
zálních programů. Třetí přílohu tvoří několik fotografií dokreslujících popis
celého systému. Ve vlastním textu se na tyto fotografie odkazuji.

Poznámka: Protože předpokládáme, že připravené programy může ob-
sluhovat i člověk, jehož mateřským jazykem není čeština, jsou popisy na
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panelech i ostatní textové výstupy všech programů anglicky. Dalším důvo-
dem pro volbu tohoto jazyka je i možnost lépe prezentovat způsob zajištění
kontroly podmínek prostředí ostatním pracovištím, které se podílejí na testo-
vání. Počešťování výstupů jednotlivých programů a obrázků, které přibližují
vzhled obrazovky při práci s těmito programy, by bylo samoúčelné. V této
práci jsou uvedeny v původní podobě.

Základním prostředkem výměny informací mezi jednotlivými pracoviš-
těmi a lidmi v této oblasti se stal internet. Většina dokumentů je publikována
pouze elektronicky. Také charakter mé práce vyžadoval vyhledání mnoha in-
formací, které jsou nejlépe dostupné v rámci této celosvětové sítě. Z těchto
dvou důvodů tvoří větší část citovaných pramenů v této práci odkazy na
webové stránky. Uvádím hlavně ty odkazy, ze kterých jsem čerpala infor-
mace pro tento text, nebo které byly velmi přínosné pro moji vlastní práci.



Kapitola 1

Detektor ATLAS

1.1 CERN a LHC

CERN (Centre Europeen pour Recherche Nucleare) – největší laboratoř
pro výzkum fyziky elementárních částic sídlí v blízkosti Ženevy ve Švýcar-
sku, ale poměrně velká část celého areálu se nachází také na francouzském
území. Tato mezinárodní organizace byla založena v roce 1954 a dnes zahr-
nuje 20 členských evropských států, mezi které patří od roku 1993 i Česká
republika. Na výzkumu se ale podílí i mnoho lidí z dalších 220 vědeckých
institucí nečlenských států z celého světa. CERN nemá mnoho stálých za-
městnanců, většina fyziků, kteří v něm pracují, má svá domovská pracoviště
ve svých zemích a v CERNu pouze provádějí experimentální část své práce,
získávají data, která pak zpracovávají a vyhodnocují.

Hlavním cílem experimentů připravovaných v CERNu je základní vý-
zkum v oblasti jaderné a subjaderné fyziky. Nachází se zde jeden z největších
urychlovačových komplexů na světě. V této instituci pracovalo pět nositelů
Nobelovy ceny za fyziku, byly zde objeveny bosony W± a Z, vytvořeny první
antiatomy. Jedná se i o místo, odkud vyrazilo do světa WWW (World Wide
Web). Původně byla tato služba vyvíjena jako prostředek pro komunikaci
mezi vědci. Později se ale ukázalo, že nabízí velké možnosti i pro další obory,
a tak si časem získala velmi velkou oblibu.

V současné době se zde intenzivně pracuje na výstavbě urychlovače LHC
(Large Hadron Collider), který bude umístěn do tunelu místo dnes již demon-
tovaného urychlovače LEP. Prstenec se nachází asi 100 m pod zemí a jeho
obvod je dlouhý 27 km. Výstavba urychlovače by měla být dokončena v roce
2007. Urychlovat bude nejprve protony, které se budou srážet s celkovou ener-
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CERN a LHC 5

gii až 14 TeV(a) a později zde budou obíhat jádra těžkých prvků, např. olova,
která získají celkovou energii až 1150 TeV. Ke srážkám částic bude docházet
každých 25 ns a očekávaná luminosita svazku(b) je 1034 s−1cm−2, což je asi
o dva řády více, než je zatím dostupné na současných urychlovačích. LHC
bude největším světovým urychlovačem.

Díky takto vysoké energii i četnosti srážek bude možné pozorovat fyzikální
děje s velmi malou pravděpodobností vzniku a posunout tak naše porozumění
fungování mikrosvěta. Dnes nejpropracovanější a nejpoužívanější teorie ele-
mentárních částic je známa jako Standardní model. Ale ani ona není schopna
odpovědět na všechny naše otázky. Jednou z těchto otázek je: „Odkud plynou
velikosti hmotností elementárních částic?ÿ Vysvětlení by měl dán tzv. Higg-
sův mechanismus, který předpokládá existenci částice nazvané Higgsův bo-
son. Fyzikové předpokládají, že pokud tato částice existuje, energie srážek
na LHC by měla být dostatečná k jejímu experimentálnímu nalezení. Dalšími
fyzikálními cíli, s kterými je urychlovač LHC stavěn, jsou například studium
narušení CP symetrie v procesech s b kvarkem, podrobné měření vlastností
t kvarku, studium vnitřní struktury částic, pátrání po nových částicích, hle-
dání experimentálních podkladů pro teorie „za standardním modelemÿ (jako
je např. teorie supersymetrie) a mnoho dalšího.

Pro tento urychlovač se zde připravují čtyři velké detektory (viz obr. 1.1),
uvnitř kterých bude docházet k vlastním srážkám. Jsou to detektory: ATLAS
(A Toroidal LHC ApparatuS ), ALICE (A Large Ion Collider Experiment),
CMS (The Compact Muon Solenoid) a LHCb (The Large Hadron Collider
beauty experiment). Ve všech čtyřech případech se jedná o komplikované
soustavy mnoha různých detektorů a dalších zařízení, parametry každého z
nich jsou optimalizovány pro jiný účel.

Mnoho dalších podrobných informací o CERNu, jednotlivých urychlova-
čích a experimentech lze nalézt na webových stránkách této organizace [1].

(a)1 eV je energie, kterou získá částice s nábojem e po průchodu rozdílem potenciálů
1 V, v částicové fyzice se tato jednotka používá velmi často, 1 TeV = 1012 eV≈ 1, 6 ·10−7 J,
což je přibližně kinetická energie letící mouchy, LHC je zajímavé tím, že tuto energii umí
zkoncentrovat do mnohonásobně menšího objemu.

(b)Luminosita je fyzikální veličina, která udává kolik částic proletí za jednotku času
jednotkovou plochou v místě srážky. Udává tedy jakousi „intenzituÿ svazku.
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Obrázek 1.1: LHC

Obrázek 1.2: Detektor ATLAS
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Obrázek 1.3: Schematické znázornění interakcí částic v subdetektorech

1.2 Charakteristika detektoru ATLAS

ATLAS je komplikovaný detektorový systém pro detekci částic vzniklých
při srážkách vstřícných svazků pp na urychlovači LHC v CERNu [2]. Celý
komplex je válcově symetrický, dlouhý 44 m a vysoký 22 m. To znamená,
že rozměry se blíží k pětipatrové budově. Umístěn bude v jedné z jeskyň
vybudovaných na urychlovačovém prstenci. Jeho dokončení je plánováno na
rok 2007.

Od tohoto složitého systému očekáváme, že nám dovolí měřit s dostateč-
ným rozlišením průběh dráhy a energie částic vzniklých při srážce, umožní
jejich identifikaci a následnou rekonstrukci celého procesu. Odezva, kterou
získáme z detektoru po průletu částice, závisí jak na jejím typu, tak i na
zvolené detekční metodě, proto je celý ATLAS sestaven z detektorů různých
typů (viz obr. 1.2 [3]). Každý subsystém nám poskytne trošku jinou infor-
maci o prolétávajících částicích a teprve složením všeho dohromady získáme
obrázek, ve kterém bude možné hledat odpovědi na otázky položené v 1.1.

Na obr. 1.3 jsou schematicky znázorněny vrstvy celého detektorového
systému a interakce jednotlivých typů částic v každé z nich. Pomocí tohoto
obrázku si lze udělat představu, jak se podle odezvy celého detektoru pozná,
jaké částice vznikly při srážce, ale také pochopit, proč je ATLAS konstruo-
ván právě takto a jaké požadavky klademe na jednotlivé jeho části. Podobnou
základní strukturu mají všechny velké detektorové systémy na urychlovačích
vstřícných svazků. V následující podkapitole se nachází stručný popis jed-
notlivých částí detektoru ATLAS.

Životnost ATLASu je plánována na 10 let. Pokud vezmeme v úvahu in-
tenzitu záření uvnitř detektoru plynoucí z vysoké luminosity svazku i velké
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frekvence srážek, musí být všechny jeho části radiačně velmi odolné, aby
vydržely měřit s požadovanou přesností po tak dlouhou dobu. Tento poža-
davek klade velké nároky na vývoj nových odolnějších detekčních materiálu
i elektroniky.

1.3 Hlavní části detektoru ATLAS

Vnitřní detektor

Vnitřní detektor se nachází nejblíže místu srážky protonů a vzniku vel-
kého množství částic. Vyplňuje vnitřní válcovou dutinu kryostatu elektro-
magnetického kalorimetru, která je 690 cm dlouhá a má průměr 230 cm. Jeho
úkolem je zaznamenat přesné souřadnice procházejících částic s pseudorapi-
ditou |η| < 2, 5(c). Plánovaná pracovní teplota vnitřního detektoru je -7◦C a
celý bude umístěn v solenoidu s podélným magnetickým polem 2 T tak, aby
ze zakřivení drah nabitých částic bylo možné určit jejich hybnost a energii.

Vnitřní detektor se skládá ze tří částí – křemíkových pixelových detek-
torů, křemíkových stripových detektorů (SCT – Semiconductor Tracker) a
detektorů přechodového záření (TRT – Transition Radiation Tracker). Každá
část se skládá z několika souosých válců (barrel) umístěných kolem urychlo-
vačové trubice. Válce jsou na obou stranách uzavřeny disky (forward nebo
end-cap). Toto je typické uspořádání i pro ostatní subdetektory ATLASu.
Protože se na tomto urychlovači budou srážet stejné částice, je „předníÿ i
„zadníÿ část všech systému stejná, proto se většinou hovoří o dvou předních
částech. Přesné prostorové uspořádání jednotlivých částí vnitřního detektoru
je patrné z obrázku 1.4 a některé zajímavé technické parametry jsou uvedeny
v tabulce 1.1. Tyto údaje jsou převzaty z [4] a [5].

Nejblíže k místu interakce jsou pixelové detektory, jedná se o tenké destičky
křemíku rozdělené na malé obdélníčky, jejichž rozměry (50 × 300 µm2) ur-
čují prostorové rozlišení. Prostřední část tvoří podobné křemíkové detektory,

(c)Pseudorapidita je fyzikální veličina, která kinematicky popisuje částici vylétavající
z místa interakce. Jestliže ϑ je úhel, který svírá směr rychlosti částice se směrem svazku,
potom pseudorapidita η je definována vztahem

η = − ln tan
ϑ

2
.

V našem případě to znamená, že vnitřní detektor musí spolehlivě zaznamenat částice,
které vylétávají z interakčního bodu pod úhlem 9◦ a větším.
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Obrázek 1.4: Vnitřní detektor

ale tentokrát jsou křemíkové destičky segmentovány do dlouhých proužků
(stripů) vzdálených od sebe 80 µm.

Částice, která projde křemíkovou vrstvou, v ní vytvoří elektrický signál.
Získaný signál určí, který obdélníček nebo proužek těchto detektorů byl čás-
ticí zasažen, a podle toho je zrekonstruována její dráha. Přesnost je tak velká,
že je možné rozlišit, zda částice vznikla přímo při interakci dvou protonů,
nebo pochází až z následného rozpadu jiné částice s velmi krátkou dobou
života. Tento rozpad probíhá typicky jen o několik milimetrů vedle.

Detailní popis stavby modulu křemíkového stripového detektoru je v pod-
kapitole 1.4 a popisu principu funkce křemíkových detektorů se věnuje kapi-
tola 2.

Protože křemíkové detektory jsou velmi nákladné, nevyplňují celý vnitřní
detektor, i když nejlépe splňují naše požadavky. Třetí část vnitřního detek-
toru tvoří detektor přechodového záření (TRT - Transition Radiation Trac-
ker). Jedná se o soustavu plynem plněných kovových trubiček s průměrem
4 mm obklopených materiálem, který vyvolává vznik přechodového záření.
Přechodové záření je rentgenové záření, které emituje částice pohybující se
téměř rychlostí světla při přechodu mezi prostředími s různým indexem lomu.
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Plocha Rozlišení Objem dat
Část Komponenta [m2] σ [µm] σ [µm] [106] kanalů
Pixelové 1 válec (odstranitelný) 0,2 Rφ =12 z = 66 16
detektory 2 válce 1,4 Rφ =12 z = 66 81

4 disky (na každé straně) 0,7 Rφ =12 R = 77 43
Stripové 4 válce 34,4 Rφ =16 z = 580 3,2
detektory 9 disků (na každé straně) 26,7 Rφ =16 R = 580 3,0
TRT válcová část 170 (na trubičku) 0,1

koncová část 170 (na trubičku) 0,32

Tabulka 1.1: Parametry jednotlivých komponent vnitřního detektoru

Díky své malé hmotnosti se elektrony pohybují rychlostí mnohem bližší rych-
losti světla než protony nebo miony se stejnou energií, a proto elektrony vyza-
řují přechodové záření i při nižších energiích než těžší částice. Tato skutečnost
se využívá při identifikaci elektronu. Směs plynů v trubičkách obsahuje xe-
non, který převádí fotony přechodového záření na elektrický signál. Na drát,
procházející středem trubiček je přivedeno vysoké napětí, které nutí náboj
vytvořený prolétavající částicí dojít na tuto elektrodu. Odkud je veden dál do
vyčítací elektroniky. Z přesného určení času, kdy signál dojde k elektronice,
lze určit místo, kudy částice prolétla trubičkou. V centrální válcové části jsou
trubičky rovnoběžné s osou svazku a v koncových částech mají radiální směr.

Pixelové a stripové křemíkové detektory by měly poskytnout 6 velmi přes-
ných bodů na trajektorii každé částice. Z TRT bychom měli získat asi 36
dalších, ale již méně přesných bodů (viz tabulka 1.1).

Kalorimetry

Kalorimetr je detektor, ve kterém se pohltí (a tedy může změřit) veš-
kerá energie prolétávající částice. Částice procházející materiálem mu pře-
dává svoji energii a tím vytváří tzv. spršku z méně energetických částic
(elektronů, fotonů, protonů, atd.). Energie původní částice je úměrná ener-
gii pohlcené v celém objemu spršky. V kalorimetru se většinou nachází dva
druhy prostředí – absorbátor = materiál, který podporuje rozvoj spršky, a
aktivní materiál, který zajišťuje detekci vytvořeného signálu.

V ATLASu jsou kalorimetry dva - elektromagnetický, ve kterém se pohltí
elektrony a fotony, a hadronový, který měří energii protonů, neutronů, pionů,
kaonů a dalších těžkých částic. V elektromagnetickém kalorimetru a v obou
dopředných částech hadronového kalorimetru je absorbátorem olovo a jako
aktivní detekční prostředí slouží tekutý argon. Ve válcové části hadronového
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kalorimetru slouží k detekci tenké desky plastového scintilátoru proložené
železem jako absorbátorem.(d)

Mionový spektrometr

I když mion stejně jako elektron interaguje s materiálem převážně elek-
tromagneticky, díky své 200× větší hmotnosti se mnohem méně rozptyluje
na atomových jádrech materiálu, a proto nevytváří tak velké spršky v elek-
tromagnetickém kalorimetru . Jak je vidět z obrázku 1.3, mion nezastaví ani
velké množství materiálu v obou kalorimetrech, a proto jsou mionové komory
umístěny nejdále od místa interakce.

Mionový spektrometr má proměřit energii a znaménko náboje mionů
mnohem přesněji, než to dokáže vnitřní detektor. Ke splnění tohoto úkolu je
zapotřebí silné magnetické pole, které na ATLASu zajišťuje silný supravo-
divý toroidní magnet se vzduchovým jádrem (air-core), indukční čáry tohoto
pole jsou soustředné kružnice se středem v ose svazku.

Základ detektoru tvoří hliníkové trubky naplněné speciální směsí plynu.
Tyto trubky mají průměr 3 cm a jejich osou také prochází drát, na který
je přivedeno vysoké napětí. Prolétávající mion vytvoří v plynu ionty, které
postupně putují k elektrodám a vytvoří na nich elektrický pulz. Pomocí
přesného měření času objevení pulzu lze určit polohu mionu s přesností
asi 0,1 mm. Jedná se o tzv. driftové detektory (Monitored Drift Chamber
– MDT). V místech příliš blízko trubice se svazkem nelze MDT použít, pro-
tože je zde příliš vysoké pozadí. Z tohoto důvodu zde budou použity rychlé
proporcionální komory s katodou segmentovanou na proužky (Cathode Strip
Chambers - SCS).

Trigger, DAQ a DCS

Ke srážkám částic bude v ATLASu docházet s frekvencí 40 MHz s lu-
minozitou svazku 1034 s−1cm−2. To znamená, že dojde k několika desítkám
nepružných srážek dvou protonů každých 25 ns. Celkový objem dat z celého
detektoru je 10–100 MB. Není možné ukládat veškeré naměřené hodnoty pro
pozdější zpracování. O tom, zda v dané srážce došlo k hledanému fyzikálně
zajímavému procesu, rozhoduje přímo při měření tzv. trigger na základě
údajů z velmi rychlých, ale méně přesných detektorů. Jeho hlavním úkolem
je omezit množství dat ukládaných pro další analýzu.

(d)Veškeré použité železo (zhruba 2500 t) dodaly Válcovny Králův Dvůr u Berouna.
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Trigger pro ATLAS je třístupňový [6]. Nejnižší stupeň (LVL1) využívá
informace ze speciálně upravených částí kalorimetru a mionového spektro-
metru. Vyhodnocuje každou srážku (40 MHz), na vyhodnocení a rozeslání
výsledku má asi 2 µs. Během této doby jsou naměřené hodnoty dočasně
uskladněny v posuvných registrech (pipeline) přímo u detektorů. Maximální
frekvence, se kterou může označit událost za zajímavou, je 100 kHz. Toto
omezení je dané kapacitou druhého triggerovacího stupně (LVL2) a kapaci-
tou systému vyčítání naměřených hodnot z detektoru.

LVL2 se rozhoduje již podle detailnější analýzy naměřených dat. Do to-
hoto stupně jsou zahrnuty i některé výsledky z vnitřního detektoru, ale vy-
hodnocení se zaměřuje pouze na oblasti detektoru označené předcházejícím
stupněm. Na rozhodnutí má LVL2 1–10 ms a omezuje frekvenci událostí až
na 1 kHz.

Pokud jsou data akceptována předchozími stupni, jsou veškeré údaje z ce-
lého detektoru postoupeny třetí úrovni triggeru (LVL3), tzv. „tvořiči udá-
lostiÿ (event builder), který během asi 1 s zrekonstruuje celý proces a ještě
více zredukuje objem ukládaných dat.

Nastavení podmínek, podle kterých se jednotlivé stupně rozhodují, závisí
na právě hledaném fyzikálním procesu. Je připravováno a ověřováno pomocí
simulací metodou Monte Carlo. Pokud by byla kriteria rozhodování jednotli-
vých stupňů triggeru nastavena špatně, docházelo by ke ztrátám cenných dat
nebo zbytečnému ukládání nezajímavých případů. Na druhou stranu právě
použití správného triggerovacího systému umožňuje měřit i velmi málo prav-
děpodobné procesy (např. očekávaná frekvence vzniku Higgsova bosonu za
podmínek LHC je asi jedou za 3 s [7]).

Na trigger přímo navazuje systém, který bude naměřené údaje z jednotli-
vých subdetektorů číst a zapisovat do počítačů (DAQ – Data Acquisitions).
Kromě samotného vyčítání zajišťuje také nastavení všech parametrů detek-
torů, kalibrace, časovou synchronizaci a mnoho dalších parametrů. Součástí
tohoto komplexu je také hlídání pracovních podmínek detektoru (DCS – De-
tector Control System), jako je např. teplota, intenzita magnetického pole,
ale i přesného umístění a rozměrů jednotlivých detektorů.

Tyto tři složky vytvářejí velmi komplikovanou strukturu a souhrně se
nazývají Online Software. Tento systém musí být dost univerzální, aby byl
schopen se přizpůsobit změně v konfiguraci jednotlivých subdetektorů.
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Obrázek 1.5: Umístění SCT modulů v rámci celého vnitřního detektoru

Rekonstrukce dat

Kromě programů, které jsou nezbytné přímo při běhu ATLASu, jsou už
dnes připravovány programy a prostředí, ve kterých bude možné zrekonstru-
ovat z naměřených údajů příslušné interakce a získávat tak nové poznatky o
chování částic. Připravené programy se používají při práci se simulovanými
daty nebo při vyhodnocování údajů z testů jednotlivých komponent (tzv.
offline analysis).

Další části

V předcházejících odstavcích jsou vyjmenovány pouze hlavní součástí ce-
lého detektorového komplexu ATLAS. Velká pozornost je ale věnována i dal-
ším spíše podpůrným systémům, jako je chlazení jednotlivých detektorů a
magnetů, technická realizace konstrukce nebo např. otázka bezpečnosti ob-
sluhy.

1.4 Konstrukce modulu SCT

Jak už bylo napsáno výše, SCT je jednou částí vnitřního detektoru a
dělí se na dvě části – válcovou (barrel) a dopřednou (end-cap). Obě dvě
budou seskládány z jednotlivých modulů. O přesné poloze SCT v rámci celého
vnitřního detektoru dává dobrou přestavu obrázek 1.4, umístění jednotlivých
modulů v rámci celého SCT přibližuje obr. 1.5. Celkem bude použito pět typů
modulů – jeden pro válcovou a čtyři různé typy pro dopřednou část (viz obr.
1.6).
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Vnìjší (Outer)
Zkrácený  støední

(Short Middle)
Vnitøní (Inner)

End-cap modul
v testovací krabièce

Fotografie barrel modulu

Znázornìní jednotlivých
typù modulù pro end-cap

Støední (Middle)

Obrázek 1.6: Jednotlivé typy SCT modulů
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(bondy)
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Polohovací bod,
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Obrázek 1.7: Složení end-cap modulu
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Poloměr válce Počet Plocha
[mm] modulů [ m2]
300,0 12 x 32 2 x 3,13
373,0 12 x 40 2 x 3,91
447,0 12 x 48 2 x 4,70
520,0 12 x 56 2 x 5,48

Délka válce: 1493,4 mm
Rozteč stripu: 80,0 µm
Počet modulů: 2112
Celková plocha: 34,4 m2

Počet kanálů: 3 244 032
Celkový příkon: ∼ 13 kW

Tabulka 1.2: Válcová část SCT

Každý modul se skládá z jednostranných křemíkových stripových detek-
torů (principu jejich funkce je věnována část 2.7), příslušné elektroniky a
dalších mechanických součástí nutných k chlazení a upevnění modulu v detek-
toru. Jednotlivé komponenty sestaveného modulu jsou popsány na obr. 1.7.

Na každém modulu jsou 2 nebo 4 křemíkové detektory o rozměru asi
6 × 6 cm2. U modulů se čtyřmi detektory jsou stripy dvou detektorů vždy
propojené tenkými drátky (bondy) tak, aby se dosáhlo efektivní délky stripu
12 cm. Tento přístup je dán technologickými potížemi vyrobit příslušně vel-
kou destičku z dostatečně čistého křemíku. Na každém detektoru je 768 aktiv-
ních stripů. Na obou okrajích je ještě jeden nevyčítaný strip a další křemíkové
struktury, které zajišťují správný tvar elektrického pole.

Detektory jsou připevněny stranami bez stripů k sobě a jsou vzájemně
pootočeny o úhel 40 mrad. Tato konfigurace umožňuje měřit i podélnou, resp.
radiální souřadnici dráhy částice s dostatečnou přesností. U barrelových mo-
dulů jsou stripy vzájemně rovnoběžné a na jedné straně modulu mají směr
osy válce. Stripy na forwardových modulech se rozbíhají a v rámci vnitřního
detektoru mají radiální směr (opět jenom na jedné straně).

Dostatečnou mechanickou pevnost a odvod tepla od detektorů zajišťuje
kostra ze speciálního grafitu. Tento materiál je dostatečně pevný, má velkou
tepelnou vodivosti, ale i radiační délku(e).

Vyčítání zajišťuje dvanáct čipů navržených speciálně k tomuto účelu.
Umožňují kalibraci, jemné doladění prahu pro každý strip (trimming), spolu-
pracují s vnější časovou synchronizací a v rámci vnitřního posuvného registru
(pipeline) o velikosti 128 buněk uchovávají naměřené hodnoty po dobu asi
3 µs, tedy po dobu rozhodování nejnižší úrovně triggeru ATLASu. Vyčítání
těchto modulů je binární, to znamená, že pokud je sebraný náboj větší než
je nastavená prahová hodnota (threshold, typicky 1–5 fC), je do registru za-
psána jednička, v opačném případě nula. Informace o amplitudě signálu se

(e)Radiační délka je vzdálenost, kterou musí částice v materiálu urazit, aby její energie
poklesla e-krát. Velká radiační délka kostry modulu znamená, že energie částice nebude
příliš ovlivněna průletem tímto „detekčně mrtvýmÿ materiálem.
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Vzdálenost Poloměr Počet
od středu vnitřní/vnější modulů

[mm] [mm] (I/M/O)
835,0 259 / 560 40 / 40 / 52
925,0 336 / 560 - / 40 / 52
1072,0 259 / 560 40 / 40 / 52
1260,0 259 / 560 40 / 40 / 52
1460,0 259 / 560 40 / 40 / 52
1695,0 259 / 560 40 / 40 / 52
2135,0 336 / 560 - / 40 / 52
2528,0 401 / 560 - / 40 / 52
2788,0 440 / 560 - / - / 52

Rozteč stripů (min/max) [µm]
Inner: 54,53/69,43
Middle: 70,48/94,74
Outer: 70,92/90,34

Počet modulů: 1976
Celková plocha: 26,7 m2

Počet kanálů: 3 035 136
Celkový příkon: ∼ 12 kW

Tabulka 1.3: Dopředné disky SCT

na rozdíl od analogového vyčítání nezaznamenává. Vzhledem k celkovému
počtu vyčítaných kanálů by objem dat totiž přesáhl realizovatelnou mez.

Čipy jsou připevněny na tzv. hybridu - kaptonové destičce, která zajišťuje
hlavně odvod tepla. Zde je místo, kam je přiváděna chladicí kapalina (cooling
point). Na hybridu se také nacházejí další elektronické součásti vyčítací elek-
troniky a přípojky na vnější kabely. Hybrid od detektoru odděluje skleněný
přechodový člen (fan-in), jehož hlavní funkcí je zajistit vodivé spojení mezi
čipy a stripy a čipy tepelně oddělit od detektorů.

Dále jsou na každém modulu určeny místa sloužící k přesnému umístění
modulu na konstrukci. Přesnost určení dráhy částice závisí na polohové a
rozměrové stabilitě celého detektoru.

Parametry jednotlivých částí SCT jsou uvedeny v tabulkách 1.2 a 1.3 a
mnohem podrobněji v [8].



Kapitola 2

Princip křemíkového detektoru

2.1 Základní vlastnosti polovodičů

Polovodiče jsou látky ze IV.A skupiny periodické soustavy prvků, mají
tedy čtyři valenční elektrony. Jejich charakteristické polovodivé vlastnosti
jsou důsledkem jejich pásové struktury (viz obr. 2.1). Zaplněný valenční ener-
getický pás je oddělený od neobsazeného vodivostního pásu podobně jako
u izolátorů, ale šířka zakázaného pásu není tak velká (∼1–3 eV [9]). K je-
jímu překonání stačí elektronům energie tepelného pohybu. Při přechodu
elektronu z valenčního do vodivostního pásu vzniká ve valenčním pásu volné
místo, tzv. díra, do které může přeskočit jiný valenční elektron a díra se tak
efektivně pohybuje. Vznikne tak kladně nabitý elektrický proud pohybující
se opačným směrem než proud elektronů. Hlavním a technologicky nejdůle-
žitějším představitelem polovodiče je křemík. Jeho vlastnosti jsou uvedeny v
tabulce 2.1 (hodnoty převzaty z [10]).

Pro koncentraci vlastních nositelů náboje n platí vztah [9]

n =
∫ ∞

Eg

De(E)fe(E)dE , (2.1)

kde De(E) je hustota stavů s energií E, pro kterou platí:

De(E) =
1

2π2

(2me

h̄2

)3/2

(E − Eg)1/2 (2.2)

a fe(E) je Fermi-Dirakova rozdělovací funkce

fe(E) =
1

e
E−EF

kT + 1
≈ e

EF−E

kT pro pokojovou teplotu. (2.3)

17
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Obrázek 2.1: Energetický pásový model

V předchozích vztazích znamená E energii elektronu (měřenou od hrany va-
lenčního pásu), EF Fermiho energii (chemický potenciál elektronu excitova-
ného do vodivostního pásu), Eg šířku zakázaného pásu, T teplotu, k Bolt-
zmannovu konstantu, h̄ Plancovu konstantu a me efektivní hmotnost elek-
tronu v polovodiči (úměrná druhé derivaci energie podle hybnosti).

Po dosazení 2.2 a 2.3 do 2.1 a integraci získame vztah pro rovnovážnou
koncetraci elektronů

n = 2

(
mekT

2πh̄2

)3/2

e
EF−Eg

kT . (2.4)

Zcela analogicky lze získat i vztah pro rovnovážnou hustotu děr (energie díry
se určuje také od hrany valenčního pásu)

p = 2

(
mhkT

2πh̄2

)3/2

e
−EF
kT . (2.5)

kde mh je efektivní hmotnost děr v polovodiči. Součin obou koncentrací

np = 4

(
mhkT

2πh̄2

)3

e
−Eg
kT (2.6)

nezávisí na Fermiho energii. Pro koncentrace nositelů náboje ni, pi ve vlast-
ních polovodičích (polovodiče bez nečistot a příměsí) platí:

ni = pi =
√

np = 2

(
kT

2πh̄2

)3/2

(memh)3/4e
−Eg
2kT . (2.7)

Vlastní polovodiče jsou ale velmi málo používané, protože se velmi ob-
tížně dosahuje potřebné čistoty. Častěji se do polovodičů naopak záměrně
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atomové číslo Z 14
atomová hmotnost M 28,08
atomová hustota 4, 99 · 1028 m−3

hustota ρ 2329 kg m−3

mřížková konstanta a (diamantová mřížka) 0, 5431 nm
teplota tání 1392 ◦C
tepelná vodivost 156 W m−1K−1

koeficient lineární tepelné roztažnosti 2, 56 · 10−6 K−1

průrazné napětí ∼ 3 · 107 V m−1

relativní permitivita εr 11, 9
měrný elektrický odpor 23 Ω m
šířka zakázaneho pásu Eg 1, 11 eV
teplotní změna šířky zakázaného pásu dEg/dT −2, 3 · 104 eV
koncentrace vlastních nositelů náboje ni 1, 02 · 1016 m−3

střední energie potřebná k vytvoření
elektron-děrového páru

3, 63 eV

efektivní hmotnost elektronů me/me0 1, 18
efektivní hmotnost děr mh/me0 0, 81
pohyblivost elektronů µe 0, 145 m2 V−1 s−1

pohyblivost děr µh 5, 05 · 10−2 m2 V−1 s−1

Hallova pohyblivost elektronů µH
e 0, 167 m2 V−1 s−1

Hallova pohyblivost děr µH
h 3, 70 · 10−2 m2 V−1 s−1

difuzní konstanta pro elektrony De 3, 46 · 10−3 m2 s−1

difuzní konstanta pro díry Dh 1, 23 · 10−3 m2 s−1

radiační délka X 9, 36 cm
21, 82 g cm−2

Fano faktor F 0, 115

Tabulka 2.1: Základní vlastnosti křemíku (při T = 300 K)

dodává určité množství atomů prvku s přebytkem valenčních elektronů (do-
nory) nebo naopak s jejich nedostatkem (akceptory). Tyto polovodiče na-
zýváme příměsové nebo nevlastní a podle typu příměsi je rozlišujeme na
polovodiče typu n s převážně elektronovou vodivostí a na polovodiče typu
p s dominantní vodivostí děrovou. Pokud je dopování příměsí velké, označu-
jeme materiály symbolem n+, resp. p+. Přítomnost příměsi v polovodiči se
projeví vznikem energetických hladin v zakázaném pásu a změnou Fermiho
energie.

Počet nositelů náboje u polovodiče s dominantní příměsí jednoho typu je
určen počtem atomů příměsi ND, resp. NA, a lze ho vyjádřit [10]:

nn = nie
−En

F
−En

i
kT ≈ ND

pp = nie
−E

p
i
−E

p
F

kT ≈ NA ,
(2.8)
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Obrázek 2.2: Vznik hladin v zakázaném pásu u nevlastních polovodičů

kde En
i , resp. Ep

i je Fermiho energie polovodiče před přidáním příměsi a En
F ,

resp. Ep
F je Fermiho energie dopovaného polovodiče. Velikost ni je určena

vztahem 2.7.

Při odvozování vztahu 2.6 jsme nikde nepoužili předpoklad, že se jedná
o vlastní polovodič. Tento vztah platí i pro polovodič nevlastní. Přidáním
příměsi se zvyšuje koncentrace jednoho typu nositele náboje, ale zároveň
se podle uvedené rovnosti snižuje koncentrace nositele náboje druhého typu.
Vhodným dopováním lze velmi podstatně snížit celkovou koncentraci volného
náboje n + p, které je úměrná elektrická vodivost. Jestliže podíl donorových
a akceptorových příměsi je přibližně stejná, mluvíme o tzv. kompenzovaném
polovodiči.

2.2 Pohyb nosičů náboje v polovodiči

Elektrony ve vodivostním pásu jsou téměř volné, jejich střední kinetická
energie je přibližně rovna

< Ekin >=
3
2
kT . (2.9)

To znamená, že střední rychlost elektronů je přibližně 105 m s−1. Elektrony se
rozptylují hlavně na poruchách mřížky, typická střední volná dráha je 10−7 m
a střední doba mezi dvěma srážkami τc ≈ 10−12 s.
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. . . v elektrickém poli

Při nulovém vnějším poli je střední přemístění částice nulové. Vnější elek-
trické pole usměrní pohyb elektronů a děr a urychlí je na rychlost o velikosti

ve = − eτc

me
E = −µeE

vh = eτc

mh
E = µhE ,

(2.10)

kde e je velikost elementárního náboje a µe, resp. µh elektronová, resp. děrová
pohyblivost (mobilita). Pomocí pohyblivosti lze vyjádřit vodivost materiálu
vztahem

σ = neµe + peµh . (2.11)

Tento pohyb se nazývá drift.

Pokud je rozložení náboje v materiálu nerovnoměrné, dochází v důsledku
tepelného pohybu k difuzi náboje z míst s větší koncentrací do míst s menší
koncentrací. Takto vzniklý tok

−→
Fe lze vyjádřit vztahem

−→
Fe = −De

−→∇n, (2.12)

kde De je difuzní koefient pro elektrony a
−→∇n je gradient jejich koncentrace.

Obdobně lze vyjádřit difuzní tok
−→
Fh pro díry.

. . . v magnetickém poli

V magnetickém poli působí na pohybující se nabitou částici Lorentzova
síla −→

F = q(
−→
E +−→v ×−→B ) , (2.13)

která způsobí její odchýlení od původního směru. Tím se zmenší proud, který
tekl polovodičem před přiložením magnetického pole a objeví se elektrické
pole kolmé na směr pohybu nabitých částic, tzv. Hallův jev. Úhel odchýlení
částic od původního směru (Lorentzův úhel) lze vyjádřit jako

tan ϑe = µH
e B

tan ϑh = µH
h B ,

(2.14)

kde µH
e , µH

h je tzv. Hallova pohyblivost.
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2.3 Vznik volných nosičů náboje, interakce
záření v polovodičích

Volné nosiče náboje vznikají v polovodiči tak, že je elektron z valenčního
pásu vyzvednut do vodivostního pásu a ve valenčním pásu se tak uvolní místo
(díra), které se chová efektivně jako kladný náboj. Potřebnou energii může
elektron získat například z tepelného pohybu (tepelná excitace), přijetím
energie světelného γ kvanta (optická excitace) nebo interakcí s procházející
ionizující částicí.

Ke vzniku tepelných excitací není zapotřebí žádný budící impuls. K to-
muto jevu dochází již při pokojové teplotě (kT ≈ 0, 026 eV) a ulehčuje ho
existence hladin v zakázaném pásu, které způsobují nepravidelnosti krysta-
lické mřížky, příměsi a nečistoty. Tepelné excitace způsobují šum, a proto je
nutné detektory z polovodičů s malou šířkou zakázaného pásu (např. germa-
niové detektory) chladit. Křemíkové detektory mají tepelný šum dostatečně
nízký i při pokojové teplotě.

Při optické excitaci dojde při absorbci fotonu ke vzniku jednoho páru
elektron-díra, protože energie viditelného světla je srovnatelně velká s šířkou
zakázaného pásu (400 – 700 nm ⇔ 3 – 1 eV). Tento efekt je základem fotodiod
a solárních článků.

Na rozdíl od tepelné a optické excitace při průchodu ionizující částice
polovodičem se vytváří velké množství elektron-děrových párů podél celé
dráhy částice. Jejich počet je úměrný energii, kterou částice ztrácí. Tvar
vzniklého oblaku náboje závisí na typu částice.

Při průchodu materiálem těžká nabitá částice (např. částice α), ztrácí
nejprve svoji energii mnohonásobným rozptylem na malé úhly na atomových
jádrech. Jakmile jeji energie v důsledku těchto srážek dostatečně poklesne,
začne ztrácet energii také tím, že excituje a ionizuje atomy materiálu. Závis-
lost středních ionizačních ztrát těchto částic na energii popisuje tzv. Bethe-
Blochova formule [11]. Průběh této závislosti je znázorněn na obr. 2.3 vlevo.
Pro praktické účely se někdy nahrazuje závislost ionizačních ztrát na ener-
gii tzv. Braggovou křivkou, což je závislost ionizačních ztrát na délce dráhy,
kterou částice již v materiálu urazila. Z jejího průběhu (obr. 2.3 vpravo) je
vidět, že nejvíce ionizační energie částice ponechá v místě, kde se zastaví.
Průměrnou ionizační ztrátu částice po průchodu materiálem dané tloušťky
získáme z Bethe-Blochovy formule nebo Braggovy křivky integrací. Polovo-
dičové detektory jsou vyrobeny většinou z velmi tenkých vrstev materiálu
(≈ 300 µm), proto je zapotřebí uvažovat i statistické fluktuace (ionizační
ztráty se řídí Laundauovým rozdělením).
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Obrázek 2.3: Bethe-Blochova formule (vlevo) a Braggova křivka (vpravo) [11]

Lehké nabité částice (např. elektrony) ztrácejí svoji energii při průchodu
materiálem také ionizací, excitací a rozptylem. Podstatnou část své energie
ale vyzáří ve formě tzv. brzdného záření, které je dominantní hlavně pro
vysokoenergetické elektrony. Pro ionizační ztráty platí vztah velmi podobný
Bethe-Blochově formuli [11]. Kvalitativně se ale projeví mnohonásobně menší
hmotnost a dvakrát menší náboj oproti α částici. Na rozdíl od α částice se
elektrony pružně rozptylují na stejně těžkých částicích, a proto se mnohem
pravděpodobněji rozptýlí na velké úhly. Elektrony také pronikají hlouběji do
polovodiče.

Elektrony mohou být urychleny až na relativistické energie. Pro takové
částice je ionizace téměř nezávislá na energii. Vysoce energetické nabité čás-
tice proletí detektorem s téměř nezměněnou rychlostí. Hustota vytvořených
volných nositelů náboje je konstantní podél celé jejich dráhy. Navíc jejich
hustota nezávisí na energii částice, ale pouze na druhé mocnině jejího ná-
boje. Pro nerelativistické nabité částice je hustota ionizace nepřímo úměrná
energii a také úměrná druhé mocnině náboje.

Interakce vysokoenegetického fotonu s látkou je bodová. Foton vytvoří
v polovodiči volný náboj ve velmi malém prostoru. Signál v polovodičovém
detektoru může vyvolat i prolétavající neutron. Pravděpodobnost těchto pro-
cesů je ale velmi malá, proto se polovodiče k detekci těchto částic nepoužívají.

Pokud je k polovodiči přiložené napětí, vytvoří se v něm elektrické pole,
které urychluje vytvořené volné nosiče náboje. Je-li pole dostatečně silné,
mohou elektrony ve vodivostním pásu získat takovou energii, která jim stačí
k vytvoření dalšího elektron-děrového páru. Dochází tak k lavinovitému zná-
sobení (multiplikaci) původního náboje. Podobně se chovají i díry ve valenč-
ním pásu. Pravděpodobnost vytvoření dalšího páru je pro elektrony a díry
různá. Velikost tohoto napětí je ale již velmi blízko průraznému napětí, při
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kterém hrozí poškození polovodiče.

Na druhou stranu po vytvoření nerovnováhy v počtu nosičů náboje se
systém po nějakém čase vrátí zpět do rovnovážného stavu. Přebyteční mi-
noritní nositelé náboje rekombinují s majoritními. Tento proces je popsán
rekombinační dobou života τr.

2.4 Vlastnosti p-n přechodu

Přechod p-n je spojení polovodičů s opačným dotováním. V oblasti pře-
chodu difundují elektrony z n oblasti do p oblasti, díry naopak a vzájemně
rekombinují. V oblasti těsně kolem p-n přechodu se nenacházejí téměř žádné
volné nosiče náboje. Z původně neutrálních oblastí vzniknou místa s přebyt-
kem záporného, resp. kladného náboje. To vede k vytvoření elektrického pole
a elektrického potenciálu Vi (tzv. vnitřního napětí).

Použitím vztahu pro rovnovážnou hustotu nositelů náboje 2.8 v obou
polovodičích a faktu, že v rovnovážném stavu dojde k vyrovnání Fermiho
energie na obou stranách p-n přechodu, lze vypočítat velikost vnitřního
napětí Vi [10]

Vi =
Ep

i − En
i

q
=

kT

q
ln

NAND

n2
i

, (2.15)

kde q je jednotkový náboj. Znázornění vzniku p-n přechodu v pásovém mo-
delu je na obr. 2.4 vlevo.

Pro detekci částic je důležité, aby oblast bez volného náboje byla co nej-
větší, protože právě tato oblast je detekčně citlivá. Tuto oblast lze ještě zvětšit
přiložením napětí Vext v závěrném směru. Velikost potenciálové bariéry je po-
tom celkově V = Vi + Vext. Rozložení elektrického pole podél p-n přechodu
je dáno jako řešení jednodimenzionální Poissonovy rovnice:

d2V (x)
dx2

= −qN(x)
ε

, (2.16)

kde ε je elektrická permitivita křemíku. Šířku vyprázdněné vrstvy d lze při
použití „modelu náhle změnyÿ (obr. 2.4 vpravo) a předpokladu celkově ne-
utrálního krystalu (tj. dpNA = dnND) určit z 2.16 [10]

dn =
√

2ε
q

NA

ND(NA+ND)V

dp =
√

2ε
q

ND

NA(NA+ND)V

d = dn + dp =
√

2ε(NA+ND)
qNAnD

V

(2.17)
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Obrázek 2.4: Vznik p-n přechodu v pásovém modelu (vlevo) a v modelu
„náhle změnyÿ (vpravo)

kde dn, dp jsou šířky vyprázdněných oblastí v příslušném typu krystalu. Od-
tud je vidět, že pokud je míra dopování obou polovodičů velmi rozdílná,
mnohem větší část vyprázdněné oblasti se nachází v polovodiči s menší hus-
totou příměsi.

I v plně vyprázdněné oblasti krystalu dochází ke vzniku elektron-děrových
párů a vzniku tzv. zpětného proudu (leakage current). Jedním mechanismem
vzniku tohoto volného náboje jsou tepelné excitace, které probíhají v ce-
lém objemu polovodiče. Narozdíl od situace, kdy vyprazdňovací napětí není
na krystal přiloženo, je v tomto případě jen velmi malá pravděpodobnost, že
dojde ke zpětné rekombinaci, protože elektrony a díry se pohybují (driftují)
opačnými směry pod vlivem přiloženého napětí. Tento příspěvek ke zpětnému
proudu je úměrný objemu vyprázdněné oblasti a je velmi silně teplotně zá-
vislý (∆T ≈ 7◦C odpovídá zdvojnásobení zpětného proudu). Dále se do této
oblasti dostávájí volné náboje difuzí z nevyprázdněné oblasti. Tento proud
závisí na difuzní konstantě a rekombinační době života příslušného nosiče
náboje a je úměrný ploše přechodu.
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2.5 Porovnání polovodičových detektorů s ostat-
ními typy

Polovodičové detektory se používají ve fyzice vysokých energii hlavně pro
přesné určení dráhy částice. Jejich přesnost umožňuje určit i polohu sekun-
dárních vrcholů, ve kterých se rozpadají krátce žijící častice. V této kapitole
jsou shrnuty hlavní výhody a nevýhody polovodičových detektorů v porov-
nání s ostatními. Uváděné konkrétní hodnoty jsou vztaženy ke křemíku a lze
je také nalézt v tabulce 2.1.

• Průměrná energie potřebná k vytvoření jednoho páru volných nositelů
náboje (≈ 3, 6 eV) je asi desetkrát menší než ionizační energie plynů
používaných v plynových detektorech. Dochází tedy k vytvoření většího
počtu částic, což vede k menším relativním fluktuacím jejich počtu a
většímu rozlišení.

• Díky vysoké hustotě a velkému atomovému číslu křemíku v porovnání
s plyny jsou ionizační ztráty poměrně velké, takže je možné použít
velmi tenký detektor, ve kterém bude generován měřitelný signál. Navíc
krátký dolet sekundárních elektronů (tzv. δ-elektronů) umožňuje velmi
přesnou lokalizaci pulzu (≈ µm).

• I přes velkou hustotu mají elektrony i díry v polovodičích velkou po-
hyblivost (i ve srovnání s pohyblivostí elektronů v kovech). Elektrický
náboj tedy může být velice rychle sebrán (≈ desítky ns). Z tohoto
důvodu mají tyto detektory výborné časové rozlišení a velmi nízkou
mrtvou dobu.

• Díky krystalické struktuře mají polovodiče vhodné i mechanické vlast-
nosti. Je možné z nich konstruovat detektory bez dalších složitých pod-
půrných mechanických systémů.

• Pomocí dotování lze velmi přesně řídit prostorové rozdělení náboje a
vytvářet různé prostorové struktury. Takto lze dosáhnout velmi přes-
ného prostorového rozlišení.

• Na rozdíl od plynových detektorů nedochází v polovodičových detek-
torech k zesílení signálu multiplikaci primárně vytvořených nosičů ná-
boje. Signál musí být zesílen elektronicky.

• Lze je použít i v místech se silným magnetickým polem, což neplatí pro
např. pro fotonásobiče.
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• Nezanedbatelnou výhodou je velmi hojné používání křemíku pro elek-
tronické účely. Metody jeho zpracování a nové technologie vyvinuté
pro průmyslové účely mohou být převzaty pro vývoj křemíkových de-
tektorů. Dále je možné začlenit část potřebné elektroniky přímo do
detektoru.

• Výhodou křemíku oproti germaniu je jeho větší šířka zakázaného pásu,
která vede k menším tepelným excitacím, tedy i k menšímu šumu kře-
míkových detektorů oproti germaniovým. Křemíkové detektory lze po-
užívat i při pokojových teplotách bez chlazení. Na druhou stranu ger-
maniové detektory umožňují přesnější měření.

• Nevýhodou použití polovodičových detektorů jsou poměrně vysoké po-
řizovací náklady a jejich nízká radiační odolnost, a tedy i životnost.

2.6 Charakteristiky polovodičového detektoru

K detekci záření se používají hlavně zcela vyprázdněné p-n přechody.
Šířku vyprázdněné vrstvy v závislosti na přiloženém napětí v závěrném směru
udávají vztahy 2.17.

Vlastní přechod tvoří kombinace vysoce čistého materiálu typu n (vlastní
nebo kompenzovaný polovodič) a tenké vrstvy vysoce dopovaného materiálu
typu p+. Většinou se ještě opačná strana pokrývá n+ materiálem, který
zmenší počet minoritních nositelů náboje. Tato struktura býva označována
p - i - n. Dnes jsou technicky dostupné vrstvy silné 0,1-2 mm.

Důležitým parametrem každého detektoru je jeho šum. O principech
vzniku zpětného proudu, který se podílí na vzniku šumu přímo v detektoru,
jsme se zmínili už v části 2.4. K tomuto šumu se přidávají ještě fluktuace
v připojené vyčítací elektronice. Pro jednotlivé detektory se jako jejich para-
metr uvádí poměr signálu a šumu, který se označuje S/N .

2.7 Stripový detektor

Polovodičové detektory umožňují získat výborné prostorové rozlišení. K
tomu lze využít například rozdělení elektrody na dvě části a polohu částice
počítat z odporového rozdělení náboje. Pokud se na povrch mezi elektrody
nanese odporová vrsta, lze ze signálů S1 a S2 na elektrodách určit polohu
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materiál: křemík, p - i - n napětí: 100 V, max. 500 V
tloušťka: 285 µm signál MIPu: 25 000 elektronů

zpětný proud: < 6 µA při 150 V
stripy: hliníkové 768 účinnost: 99%

délka: 62 mm elektronika:
rozteč: ∼80 µm příkon: ∼5 W
šířka: 18 µm šum: < 1500 elektronů

mezistrip. kapacita: ∼1,2 pF/cm šum. hitů: < 5 · 10−4

Tabulka 2.2: Parametry křemíkového detektoru pro SCT ATLAS

částice x podle vztahu [12]

x =
S2

S1 + S2
d (2.18)

a chyba určení polohy je přibližně rovna

∆x ≈ ∆S1 + ∆S2

S1 + S2
d =

N

S
d . (2.19)

Z předchozího vztahu je vidět, že chyba určení polohy roste se šumem a
vzdáleností elektrod d. Elektrody bývají vzdálené od sebe typicky centimetry
a lze takto dosáhnout rozlišení zlomků milimetru.

Výhodnější je rozdělit elektrodu na menší plošky o rozměrech desítek až
stovek µm. Používaná dělení jsou obdélníčky (pixely) a proužky (stripy).
Prostorové rozlišení závisí na rozteči jednotlivých segmentů a typu vyčítané
informace. Při analogovém vyčítání (z detektoru je získáván údaj o ampli-
tudě signálu na každé elektrodě) je rozlišení dáno stejně jako při pouhém
prostorovém dělení rovnicí 2.19, segmentací se navíc snižuje vliv nelinearity
a útlumu signálu při driftu k elektrodě. Při analogovém vyčítání lze dosáh-
nout prostorového rozlišení v řádu mikrometrů.

Schematický postup výroby stripového detektoru je na obrázku 2.5, kon-
krétní provedení závisí na jeho použití. Základní charakteristiky detektorů
pro ATLAS SCT jsou uvedeny v tabulce 2.2.

Díky tomu, že elektrony a díry driftují k opačnými směry, je možné vy-
užít segmentace elektrod na obou stranách detektoru. Tuto konstrukci ale
komplikuje akumulace elektronů mezi n+ stripy. To je nutné řešit například
přidáním blokovacího p stripu mezi každé dva stripy nebo implantace celé
kompenzační p vrstvy.

Vyčítací elektroniku (příslušný zesilovač) lze připojit k elektrodě přímo
nebo přes kondenzátor. Kapacitní připojení má tu výhodu, že elektronikou
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Obrázek 2.5: Výroba stripového detektoru

procházejí pouze změny proudu a není třeba provádět korekce na posuv nu-
lové úrovně (pedestal shift) způsobený zpětným proudem. Kondenzátory a
odpory jsou implantované přímo na detektorech.

2.8 Radiační poškození

Jak už bylo zmíněno v části 1.2 křemíkové stripové detektory budou vy-
staveny velmi silné a dlouhodobé radiaci, která bude měnit jejich vlastnosti.
Záření, které prochází křemíkem, může způsobit vytržení atomu z krystalové
mřížky za vzniku bodové poruchy (vakance nebo intersticiála). Dále může
docházet záchytu neutronu nebo jaderné reakci. Míra poškození je ale silně
závislá na druhu záření a jeho energii.

Defekty mění elektrické vlastnosti křemíku. Stávají se centry rekombi-
nace, záchytu volného nositele náboje (trapping) a mění rozložení hustoty
náboje. Tyto změny se projeví např. vyšším napětím, které je nutné přilo-
žit k vyprázdnění detektoru, zvětšením šumu, vzrůstem zpětného proudu a
zhoršením prostorového rozlišení detektoru.

Poškození detektoru se ale může časem ztrácet (annealing). Toto „uzdra-
vováníÿ křemíku je intenzivnější při vyšších teplotách.

Vliv ozáření se samozřejmě zkoumá i pro SCT detektory. Pro testovací
účely bylo několik modulů ozářeno dávkou 3 · 1014 protonů/cm2, která by
měla způsobit stejné poškození, jako plánovaných deset let provozu ATLASu
(s 50% rezervou). Příkladem změny parametru po ozáření je vzrůst vyprazd-
ňovacího napětí z původních 100 V na 500 V.
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Rutinní testování modulů

Konstrukce každé komponenty budoucího modulu křemíkového detektoru
pro ATLAS SCT prošla dlouhým vývojem, který směřoval k zlepšení jejich
vlastností. Modul jako celek musí splnit velmi náročná kritéria týkající se
jeho kvality a životnosti. Tyto požadavky jsou dány funkcí, kterou má SCT
v rámci celého ATLASu. Už během výroby je u všech jednotlivých dílů velmi
pečlivě testována jejich kvalita. Po celkovém složení projde každý modul další
řadou různých testů, které mají prokázat jeho kvalitu, a zároveň zjistit jeho
parametry.

End-cap moduly se vyrábějí a testují na sedmi místech na světě (viz
tabulka 3.1). V Praze bude otestováno celkem 400 středních modulů vyro-
bených v Mnichově. Testování se zde připravuje na dvou místech, na UČJF
MFF UK a FJFI ČVUT, obě pracoviště by si měla celý úkol rozdělit rovným
dílem. Praha je z hlediska zajištění kvality (QA – Quality Assurance) end-
cap modulů dosti důležitým místem, protože koordinátorem těchto aktivit v
rámci celého SCT End-Cap je RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. z UČJF MFF UK.

pracoviště počet modulů
Manchester, Glasgow, Liverpool 600
Valencia, Barcelona 220
NIKHEF Amsterdam 100
Freiburg 160
Mnichov, UK Praha, ČVUT Praha 400
Geneva, CERN 600
Melbourne, Sydney 120

Tabulka 3.1: Organizace testování end-cap modulů

30
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3.1 Standardní posloupnost testů

V této části je stručně popsán průběh všech testů, kterým musí projít
každý kompletně postavený modul. Jednotlivé kroky na sebe musí navazovat
v uvedeném pořadí a každý krok zahrnuje také specifikaci přísných podmínek,
kterým musí každý modul vyhovět. Tyto pravidla jsou zatím chápána jako
předběžná a budou ještě upravena podle zkušeností získaných během začátku
testování.

Jednotlivé testy (dle [13])

1. kontrola metrologie
Po sestavení modulu jsou nejprve zkontrolovány jeho mechanické vlast-
nosti a přesnost umístění jednotlivých prvků.

2. voltamperová charakteristika
Toto je základní test funkčnosti křemíkových detektorů na modulu.
Jedná se závislost zpětného proudu na přiloženém vyprazdňovacím na-
pětí, a to až do 500 V. Měření bude prováděno při 20 ◦C nebo musí být
velikost proudu na tuto teplotu normalizována. Zjištěné hodnoty budou
porovnány s charakteristikami naměřenými na samostatných detekto-
rech.

3. teplotní cyklováni
Jedná se opět o test mechanických vlastností modulu. Každý modul
projde deseti teplotními cykly, kdy bude ochlazen na -30◦C a potom
zahřát na 50◦C. Každá změna teploty potrvá půl hodiny a mezi nimi
bude stejně dlouhá prodleva. Při tomto testu nebude na modul přilo-
ženo žádné napětí.

Velkým problémem tohoto testu je výběr vhodného materiálu pro rá-
mečky, do kterých budou moduly během cyklování umístěny. Daný
materiál musí mít tepelnou roztažnost velmi podobnou roztažnosti mo-
dulu, aby nedošlo k jeho poškození. Vhodným materiálem je např. hli-
ník. Dále musí být vzduch v testovací komoře dostatečně suchý, aby
ani při ochlazení nebylo dosaženo rosného bodu.

4. metrologická kontrola
Předchozí test by měl ukázat mechanickou odolnost modulů vůči změ-
nám teploty, proto po něm následuje opět pečlivá kontrola jeho geome-
trických parametrů.
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5. voltamperová charakteristika
Jedná se o krok shodný s krokem 2. Měl by prokázat, že při teplotním
cyklování nedošlo ke změnám v elektrických vlastnostech modulu.

6. základní test elektrické funkčnosti (Confirmation Sequence)
Provádí se pouze některé ze všech elektrických testů tak, aby byly
rychle proměřeny základní charakteristiky modulu.

7. test stability zpětného proudu
Po dobu 24 hodin bude modul připojen na vyprazdňovací napětí 150 V
a jeho elektronika bude napájena. Teplota měřená termistorem na hyb-
ridu musí být během tohoto testu 10±5◦C. Dále musí být možné kont-
rolovat relativní vlhkost při testování. Zpětný proud je měřen každých
15 minut.

8. test elektrické stability
Tento test probíhá paralelně s předchozím. Jeho cílem je ověřit funkč-
nost modulu při nízké teplotě a stabilitu jeho parametrů. Vždy jed-
nou za několik hodin bude spuštěna tzv. Confirmation Sequence (viz
krok 6). Tento postup umožňuje sledovat časové rozložení výskytu po-
ruch na modulech, podle kterého bude možné případně upravit délku
obou dlouhodobých testů.

9. elektrická charakterizace (Characterisation Sequence)
V závěrečném kroku se provedou měření veškerých elektrických vlast-
ností modulu, které jsou potom nahrány do databáze v CERNu.

Pro elektrické testování modulů je zapotřebí mít potřebné vybavení hard-
warové i softwarové. Čtení dat z modulů zajišťuje několik speciálních karet
(CLOAC, MuSTARD a SLOG), které jsou s počítačem propojeny přes sběr-
nici systému VME. Dále je nutné mít napájecí karty - opět speciálně připra-
vené pro tyto moduly. Tyto karty jsou dvě - SCTHV zajištuje vysoké napětí
na detektor a SCTLV nízké napětí pro vyčítací elektroniku.

Při rutinním testování všech modulů se budou provádět dvě série elek-
trických testů - úplná (Characterisation Sequence), která zahrnuje celkem 10
částí, a zkrácená (Confirmation Sequence), při které se provádějí pouze čtyři
z nich. Jednotlivé testy se týkají např. měření kalibrační křivky, šumu, zisku,
jemného doladění účinnosti kanálů (trimming) apod. Všechny jsou detailně
popsány v [14].

Vybrané moduly budou dále podrobovány dalším specializovaným tes-
tům. Např. v Praze budou některé moduly testovány pomocí zářiče β a la-
seru. Při běžných testech modulů je signál ve stripech vytvářen „vstříknutímÿ
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nábojového pulzu přímo do stripu. Při uvedených testech je modul ozařován
reálnými částicemi. Touto metodou může být např. odhalena chyba v připo-
jení detektorů k čipům. Přípravou aparatury pro tyto testy se na pracovišti
UČJF MFF zabývá Pavel Řezníček v rámci své diplomové práce.

3.2 Program SCT DAQ a databáze výsledků

Obrázek 3.1: Základní schéma programu SCTDAQ

Kromě nutného přístrojového vybavení zmíněného v minulém odstavci,
je nutné mít pro testování nainstalovaný i příslušný software. Pro testování
hybridů a celých modulů je připraven SCTDAQ [15] – balík dynamických
knihoven a maker psaných v Microsoft Visual C++ a ROOTu. ROOT je nové
prostředí pro analýzu dat pomocí maker v jazyce C++ vyvíjené v CERNu
[16].

Systém SCTDAQ umožňuje pomocí jednoduchého grafického menu pro-
vádět veškerá nastavení a spouštět jednotlivé elektrické testy pro jeden i více
modulů. Obsahuje standardní testovací sekvence i specializované nebo detail-
nější testy určené pro další zkoumání vlastností modulů. Výsledkem každého
testu je textový soubor, histogram nebo graf přímo ve formátu ROOT a tento
obrázek uložený ve formátu .ps. Schematické znázornění jednotlivých částí
SCTDAQ a jeho vazeb je na obr. 3.1.



Certifikace jednotlivých testovacích míst 34

Po skončení celé testovací sekvence musí být výsledky veškerých testů i
zjištěné parametry každého modulu uloženy do centrální databáze v CERNu.
K automatickému nahrání příslušných souborů s výsledky je připraveno webové
rozhraní [17].

3.3 Certifikace jednotlivých testovacích míst

Před začátkem testování musí každé pracoviště projít tzv. certifikací, při
níž prokáže, že je na testování dostatečně připravené. Příprava na testo-
vání modulů zahrnuje zajištění přístrojového vybavení, softwaru a školeného
personálu. Dále musí být připravené veškeré dokumenty, které se budou při
testování používány. K nim patří stručný popis posloupnosti konkrétních
kroků, které musí obsluha testovací aparatury dělat, a formulář, do kterého
je zaznamenáván „životopisÿ modulu (tzv. traveller document) [18].

Každé testovací místo také musí prokázat, že je schopno zaručit vhodné
podmínky okolního prostředí (teplotu, vlhkost) během celého testování. Sys-
tém pro tuto kontrolu není připravován jednotně, ale je na každé instituci,
aby si ho vytvořila podle svých podmínek. Přípravou právě tohoto systému
pro naše pracoviště se zabývá tato práce.

Průběh certifikace:

Každé pracoviště obrží materiál na sestavení pěti modulů. Nejprve pro-
vede přejímací testy těchto komponent a potom z nich sestaví moduly, které
podrobí standardní posloupnosti testů (včetně zapsání údajů do databáze).
Výsledky některých modulů budou přeměřeny na jiném pracovišti. Alespoň
čtyři z těchto modulů musí vyhovět nárokům na geometrickou přesnost a
elektrické vlastnosti. Koordinátor týmu připraví zprávu s výsledky, podle
které je potom rozhodnuto o výsledku certifikace.

3.4 Organizace testování v Praze

Jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly bude na pracovišti UČJF MFF
UK v průběhu roků 2003–2004 otestováno 200 modulů pro end-cap SCT. Pro
tyto účely zde byla vybudována čistá místnost (fotografie 2), která se nachází
ve 2. patře budovy těžkých laboratoří v Tróji. Jedná se místnost, do které je
přiváděn vzduch zbavený prachu, má kontrolovanou stálou teplotu a vlhkost.
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Časová Lidská
Operace Poznámka náročnost náročnost
vizuální inspekce vč. vybalení 5 h x 200 = 25 pracov.

6 prac. týdnů týdnů
voltamperová
charakteristika v rámci zahoření
test včetně V-A, 26 h x200/6/70% = 2 h x 200
stability data run 25 dní stroj. času = 10 prac. týdnů
(zahoření) 3,6 týdne
administrativa příjem, expedice, 2 h x 200

balení, celnice 10 prac. týdnů
CELKEM 10 týdnů 45 prac. týdnů =

0,87 osoby/rok

Tabulka 3.2: Odhadovaná časová a lidská náročnost testování 200 modulů

Před vstupem dovnitř je nutné se převléci do speciálního oblečení. V této a
vedlejší místnosti (tzv. „šedáÿ, fotografie 1) se připravuje celá aparatura pro
testování.

Nebude zde probíhat celá sekvence testů uvedená v podkapitole 3.1, pro-
tože zde není dostatečné vybavení pro teplotní cyklování. Navíc je výhodnější
první testy funkčnosti provádět přímo na místě, kde byly moduly vyrobeny,
protože tam mohou být v případě nutnosti opraveny. Jedná se hlavně o ta-
kové závady jako chyby v propojení (bondování), výměny vadných čipů a
podobně. Kroky 1-5 posloupnosti testů budou provedeny v Mnichově, potom
budou moduly přivezeny do Prahy, kde proběhnout zbývající kroky. Následně
budou odeslány do NIKHEF v Amsterdamu, kde budou namontovány na prs-
tence a dále testovány.

V tabulce 3.2 se nachází kalkulace očekávané náročnosti otestování 200
modulů [19] a dále je uveden podrobněji popsaný pracovní postup (zpraco-
váno dle [20]).

Detailnější popis pracovního postupu při testování:

Vybalení a vizuální kontrola
Moduly budou vybaleny v čisté místnosti a zkontrolovány, zda nebyly
během cesty poškozeny (lupou, mikroskopem). Zároveň s tím bude pro-
veden záznam o přejímce modulu na příslušný formulář.

Instalace
Po přemístění modulů z transportních obalů do testovacích (vyrobe-
ných ve Valencii) budou instalovány do klimatické komory (připojeny
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na chlazení, vysušování suchým vzduchem, napájení a k vyčítacímu
systému).

Zapnutí kontroly prostředí
Po založení modulů bude zahájeno chlazení a vysušování a také bude
spuštěn program kontrolující podmínky prostředí.

Test základní funkčnosti modulů
Zároveň s předchozím krokem dojde ke spuštění prvních elektrických
testů, které ověří funkčnost modulů.

Vlastní testování
Jakmile teplota na hybridech modulů dosáhne 10◦C, budou zahájeny
předepsané testy (viz kapitola 3.1). Člověk konající službu bude pra-
videlně kontrolovat funkčnost monitoru podmínek prostředí a jednotli-
vých zařízení (dostatek chladicí kapaliny, dostupnost suchého vzduchu,
atd.) a průběžně vyplňovat formuláře jednotlivých modulů získanými
výsledky.

Zápis do databáze
Po skončení všech testů obsluha spustí makro, které provede zápis všech
výsledku do SCT databáze v CERNu. Úspěšné zapsání údajů opět
poznačí do formuláře.

Vyhodnocení kvality
Moduly, které prošly úspěšně všemi testy, budou vyjmuty z testovací
aparatury a připraveny na transport nebo na namátkové testy. Špatné
moduly mohou být testovány znova (vyloučení chyby testu) nebo ode-
slány zpět výrobci.

Namátkové testy
Asi 10% modulů bude dále testováno pomocí laseru nebo β zdroje.

Odeslání
Moduly, které úspěšně projdou všemi testy, budou ve skupinách po
dvanácti kusech odesílány do NIKHEF v Amsterdamu.

3.5 Hlavní požadavky na systém kontroly pro-
středí

Základním úkolem připravovaného systému kontroly prostředí je automa-
tické měření, vyhodnocení a ukládání hodnot měřených parametrů. V pří-
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padě, že hodnoty parametrů vybočí z předepsaných mezí nebo dojde k jiné
neobvyklé situaci, musí se systém situaci vyřešit tak, aby nedošlo k poškození
modulů. Dále musí ukládat podrobný záznamu o měření (logbook) pro zpět-
nou kontrolu průběhu testu a zajišťovat zálohování souborů s naměřenými
hodnotami.

Automatický režim by měl nahradit stálou přítomnost obsluhy v testo-
vací místnosti. Významně tak zmenší nároky na pozornost obsluhy a zvýší
spolehlivost vyloučením chyb způsobených lidským přehlédnutím. Systém by
měl pravidelně informovat obsluhu o stavu měření a v případě havárie nebo
jiné neočekávané situace ji neprodleně kontaktovat. Aby služba mohla rychle
zasáhnout, mělo by být možné systém kontrolovat a alespoň částečně ovládat
vzdáleně. I když bude systém velmi automatický, zůstane službě povinnost
osobně v pravidelných intervalech kontrolovat.

K haváriím, které by systém měl umět poznat a reagovat na ně, patří
hlavně výpadek elektrické energie, chlazení nebo osušování modulů a ne-
těsnost na rozvodu chladicí kapaliny. K možným reakcím patří řízené (tj.
bezpečné pro moduly) vypnutí testování a již zmíněné upozornění obsluhy.

Nejdůležitější vlastností vyvíjeného systému by měla být jeho poměrně
vysoká přizpůsobivost novým požadavkům, které se mohou objevit po za-
čátku skutečného testování. Hlavní požadavky na systém kontroly parametrů
prostředí, možné havarijní situace a reakce na ně jsou sice známé již teď, ale
detailní konkrétní potřeby ukáže určitě až skutečná praxe.

Neposledním požadavkem na celý systém je i jistá míra komfortu pro
obsluhu. Ovládání by mělo být jednoduché a intuitivní. Zároveň by systém
měl mít takovou strukturu, aby zamezoval chybám plynoucích z přehlédnutí
nebo opomenutí některého kroku, a tak podporoval splnění všech náročných
podmínek kladených na testování.

Cílem této práce nebylo vytvořit dále již neměnné hardwarové a softwa-
rové řešení celého problému, ale výsledkem by měly být spíše připravené drob-
nější moduly, ze kterých se dá takový systém vystavět. Práce také obsahuje
kompletní návrh celé struktury, která bude připravena pro první testy. Stane
se základem konečné podoby kontrolního systému pro testování v Praze. Vý-
hodou tohoto přístupu je také to, že jednotlivé části celého systému mohou
být použity později samostatně nebo v rámci jiného experimentu.



Kapitola 4

Popis systému kontroly
prostředí pro testování v Praze

4.1 Základní myšlenky

Základní blokové schéma přístrojového vybavení celého připravovaného
systému je na obr. 4.1. Toto schéma dává představu hlavně o vzájemné pro-
vázanosti jednotlivých prvků, nutné kabeláži a datových tocích. Částečně
umožňuje udělat si obrázek i o prostorovém rozmístění. Situaci v celé labo-
ratoři nejlépe přiblíží fotografie v příloze C.

Pro testování jsou připraveny dva počítače s operačním systémem Win-
dows 2000. Počítače jsou vzájemně propojeny přes switch, který zajišťuje i
připojení k vnější internetové síti. K počítači v čisté místnosti (měřicí počí-
tač, fotografie 4) je připojené VME se všemi kartami (fotografie 3) potřeb-
nými pro měření (Mustard, SLOG, CLOAC, SCT LV3, SCT HV, AERO). Na
tomto počítači bude spuštěn program SCT DAQ zajišťující vlastní testování.
Dále se zde bude klimatická komora (testbox).

Druhý počítač (kontrolní) se nachází ve vedlejší místnosti (tzv. „šedáÿ
místnost, fotografie 1). Zde bude spuštěn program DCS monitor tvořící jádro
připraveného systému. K tomuto počítači jsou připojeny všechny použité
senzory, stabilizátor teploty a zařízení potřebná k havarijnímu volání obsluhy
(modem s telefonním přístrojem, světlo). Dále se v této místnosti také nachází
zdroj suchého vzduchu.

Hlavními hlídanými parametry při testování je teplota a vlhkost vzduchu
v prostoru modulů, protože na těchto parametrech závisí měřené charakte-
ristiky. Bez dostatečného chlazení plně napájeného modulu by mohlo dojít k
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Obrázek 4.1: Blokové schéma přístrojů zapojených v rámci kontroly prostředí
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jeho poškození. Z tohoto důvodu je monitorována i teplota chladicí kapaliny
odcházející z testboxu. Nesprávnou funkci i poškození modulů může způso-
bit voda zkondenzovaná na detektoru nebo elektronice. Aby ke kondenzaci
vzdušné vlhkosti nedocházelo ani při nízké pracovní teplotě, je k modulům
přiváděn předem vysušený vzduch. Systém kontroluje tlak v přívodní hadici
vzduchu, čímž ověřuje, že moduly jsou dostatečně vysušovány, ale také že
proud vzduchu nevzrostl nad mez, za kterou by mohlo dojít k mechanickému
poškození modulů.

Celkem tedy systém monitoruje pět parametrů prostředí – teplotu a vlh-
kost v testboxu, teplotu chladicí kapaliny odcházejí z testboxu, tlak přivádě-
ného vzduchu. Pátým parametrem je teplota chladicí kapaliny ve stabilizá-
toru teploty.

Dále pravidelně kontroluje napětí v elektrické síti. Všechny důležité pří-
stroje systému jsou připojeny na záložní zdroje energie, takže i při výpadku
elektrické energie je možné bezpečně ukončit testování. Program SCTDAQ
a DCS monitor synchronizují svoji činnost. Díky tomu může být obsluha in-
formována v případě, že došlo k potížím na měřícím počítači, nebo bude
korektně ukončeno testování, pokud přestane komunikovat kontrolní počítač
(tj. nejsou hlídany podmínky prostředí).

Při nesplnění nastavených podmínek pro hlídané parametry nebo vý-
padku elektrické energie, program signalizuje problém a v automatickém
režimu volá obsluhu. Při déle trvajících potížích vyšle signál programu SCT-
DAQ k řízenému vypnutí testování, tedy hlavně k řízenému stažení nízkého
i vysoké napětí na modulech tak, aby nedošlo k jejich poškození.

V následující části jsou popsány nejprve jednotlivé přístroje tvořící celý
systém, potom připravený software, tedy hlavně program DCS monitor a jeho
součásti a možnosti.

4.2 Přístrojové vybavení

4.2.1 Klimatická komora (testbox)

Testovat se bude šest modulů zároveň. Každý modul bude umístěn ve své
krabičce (modulbox), která je konstruován speciálně pro testování a kromě
zabudovaného rozvodu chladicí kapaliny a suchého vzduchu, umožňuje i při-
pojení modulu k vyčítací elektronice. Tyto krabičky byly pro naše pracoviště
vyrobeny ve Valencii. Všechny budou umístěny v klimatické komoře (test-
boxu, fotografie 7), který podle našich podkladů vyrobili na ČVUT. Testbox
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má také integrovaný rozvod chladicí kapaliny a suchého vzduchu (fotogra-
fie 8). Celý testbox může být v případě potřeby výkonnějšího chlazení nebo
nedostatečné tepelné izolace umístěn uvnitř mrazničky.

4.2.2 Stabilizátor teploty

Popis přístroje a možností jeho ovládání

Specifikace testů požaduje nízkou pracovní teplotu modulů (viz kapitola
3.1). Tu by měl udržovat stabilizátor teploty s čerpadlem F34-MD (fotografie
6) od německé firmy Julabo Labortechnik GmbH. Tento přístroj umožňuje
nastavení teploty chladicí kapaliny na předem zadanou pracovní hodnotu a
následné udržování této hodnoty. Pomocí tlakového čerpadla zajišťuje oběh
chladicí kapaliny mezi vlastním přístrojem a chlazenou aparaturou. Jako
chladicí kapalina je použita speciální nemrznoucí směs do ostřikovačů, kterou
lze zchladit až na −30 ◦C. Podrobnosti o přístroji lze získat v [21].

Důležitou vlastností přístroje je, že při poklesu hladiny pod nastavenou
mez se automaticky vypne čerpadlo a uzavře hadice, kterou odtéká kapalina.
Takto přístroj omezí na minimum objem chladicí kapaliny, která vyteče při
netěsnosti.

Na přístroji je možné nastavit teplotní meze, jejichž překročení způsobí
zapnutí výstražné zvukové signalizace, a dvě nezávislé pracovní teploty. Celé
ovládání přístroje zajišťuje tlačítkový panel. Po zapnutí čerpadla a stabilizace
teploty se na displeji panelu zobrazuje aktuální teplota chladicí kapaliny nebo
chybové hlášení (viz [22]).

Ruční ovládání pomocí tlačítkového panelu je nepohodlné a nevhodné pro
automatizovanou kontrolu, protože neumožňuje záznam průběhu teploty, ani
automatickou reakci na případnou chybu (vyjma zvukové signalizace). Pří-
stroj je možné propojit s počítačem přes sériový port a veškeré změny v na-
stavení i měření teploty provádět vzdáleně. Pomocí panelu je nutné předem
nastavit parametry komunikace a přístroj přepnout do režimu vzdálené kon-
troly. Pokud přístroj zůstane v režimu ručního ovládání, je možné z něj po-
mocí počítače pouze číst aktuální teplotu, ale nelze měnit nastavené hodnoty
ani ovládat čerpadlo. Postup nastavení jednotlivých parametrů je popsán v
příloze A a komunikační protokol přístroje je uveden v [22].
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Program JulaboChiller

Protože k zařízení nebyl dodán žádný software umožňující komunikaci s
počítačem, byl pro tento přístroj vytvořen program JulaboChiller. Tento
program umožňuje ovládání přístroje, zobrazování průběhu teploty chladicí
kapaliny a ukládání naměřených hodnot na disk. Uživatelská příručka tohoto
programu je uvedena jako příloha A.

Tento program byl napsán v prostředí LabWindows/CVI postupem po-
psaným v části 4.3.1. Funkce, které zajišťují komunikaci s přístrojem, využí-
vají stejnou knihovnu (julabo.c) jako kontrolní systém (DCS monitor).

4.2.3 Zdroj suchého vzduchu

Aby v testboxu bylo dostatečně suché prostředí a nedocházelo ke kon-
denzaci vody na detektorech, je do modulboxů přiváděn suchý a vyčištěný
vzduch. Jako zdroj suchého vzduchu slouží kondenzační sušička HIROSS
Starlette SGB002 a veškeré mechanické nečistoty do velikosti 0,1 µm odfil-
trovává velmi jemný filtr HIROSS HFN005S [23]. Celá sestava je doplněna
tlakovou nádobou a bezolejovým kompresorem Schneider Profimaster 200-25
(fotografie 5). Z této nádoby je stlačený vzduch veden do sušičky, která ho
potřebuje ke své správné funkci.

Tento přístroj není možné připojit k počítači.

4.2.4 Čidlo teploty a vlhkosti uvnitř testboxu

K měření teploty a vlhkosti uvnitř testboxu je použit snímač teploty
a vlhkosti se sériovým výstupem RS232 (fotografie 10) od firmy COMET
system z Rožnova pod Radhoštěm. Komunikační protokol snímače a další
jeho vlastosti jsou uvedeny v [24].

Technické parametry:
čidlo teploty: odporové, Ni1000-6180 ppm/◦C

rozsah: −30 až 80◦C
přesnost: ±0.4◦C

čidlo relativní vlhkosti: kapacitní polymerní sensor
rozsah: 0 až 100%
přesnost: ±2, 5% (od 5 do 95% při 23◦C)
čidlo je teplotně kompenzované

napájení: 9 až 30 V stejnosměrných
odběr: cca 8 mA
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Program NH232

I pro toto čidlo byl napsán jednoduchý program NH232, který umožňuje
zobrazovat naměřená data a zaznamenávat je na disk. Protože se jedná o pa-
sivní zařízení, je tato aplikace velmi jednoduchá. Stručná uživatelská pří-
ručka tvoří přílohu B. Vývojovým prostředím bylo opět prostředí LabWin-
dows (více viz 4.3.1) a funkce zajišťující komunikaci s čidlem tvoří knihovnu
sensor.c použitou i pro DCS monitor.

4.2.5 Ostatní čidla
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Obrázek 4.2: Připojení senzorů (vlevo nahoře), zdroje jako monitoru napětí
elektrické sítě (vlevo dole) a „světelného alarmuÿ (vpravo dole) k panelu
CB-68LP

Ostatní veličiny jsou měřeny senzory, které nemají přímé připojení k po-
čítači, ale hodnotu měřené veličiny převádějí na elektrický signál, který je
jí úměrný. Z tohoto důvodu musí být připojeny k počítači přes analogově-
digitální převodník. Nejprve měl tuto funkci zastávat starší převodník AD232
od firmy JanasCard [26]. Převodník měl 4 nezávislé vstupy a k počítači byl
připojen pomocí sériového kabelu. Jedinou k němu dostupnou dokumentací
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byla procedura, která měřila napětí prvního vstupu, napsaná v programo-
vacích jazycích Pascal a assembler, která fungovala pouze pod operačním
systémem MS DOS. Bohužel se ani po značném úsilí nepodařilo zprovoznit
tento převodník v použité konfiguraci počítače.

Místo uvedeného převodníku je nyní v systému použita měřicí karta PCI-
6023E od firmy National Instruments [27]. Tato karta má 16 analogových
vstupů (nebo 8 diferenčních analogových vstupů) a osm digitálních vstupů
nebo výstupů. Ke kartě je dodávána rozsáhlá knihovna NI-DAQ pro prostředí
LabWindows/CVI, která umožňuje velmi jednoduché ovládání vnějších zaří-
zení a měření různých fyzikálních veličin.

K měřicí kartě je pomocí 68 žilového kabelu připojen externí panel CB-
68LP (fotografie 9) od stejné firmy. Na tento panel jsou vyvedeny výstupy
dvou čidel, která kontrolují teplotu kapaliny odcházející z testboxu a tlak
přiváděného suchého vzduchu. Oba použité senzory dávají proudový signál 4-
20 mA přímo úměrný měřené veličině, senzory jsou sériově připojeny k odporu
100 Ω a na analogový vstup karty je přivedeno napětí na tomto odporu (obr.
4.2). Protože vodiče mezi senzory a počítačem musí být poměrně dlouhé
(několik metrů), je pro lepší odstínění šumu měření prováděno diferenčně
s propojením nižšího potenciálu a uzemnění na kartě. Podle [28] má tento
způsob zapojení nejlepší odstínění šumu.

Čidlo teploty odchozí kapaliny

Teplotu chladicí kapaliny vytékající z testboxu kontroluje snímač při-
pevněný na výstupní kohout chladicí kapaliny (fotografie 10, 12). Jedná se
o odporové teplotní čidlo (Ni1000/6180ppm) s rozsahem -30 až +130◦C. Či-
dlo je připojeno na převodník teploty NI-3080 (obojí od firmy COMET sys-
tem), který převádí signál z odporového čidla na proudový signál 4 až 20 mA
úměrný teplotě. Tento převodník je napájen stejnosměrným napětím 15 V.
Přesnost převodníku včetně sondy zaručená výrobcem je pro námi použitý
rozsah teplot ±0, 4◦C.

Tlaková čidla

Při testování bude na moduly foukat suchý vzduch získaným v konden-
zační sušičce vzduchu popsané výše. Protože předpokládáme velmi slabý
proud přiváděného vzduchu, bude měřen rozdíl tlaků v přívodní hadici a
místnosti (v samotné čisté místnosti je z důvodu udržení správného směru
proudění vzduchu udržován mírný přetlak oproti venkovnímu atmosferickému
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tlaku). K měření tohoto tlaku je použito diferenční tlakové čidlo TMG 238
N47 (fotografie 10) od firmy Cressto z Rožnova pod Radhoštěm [25]. Tlak
se u tohoto typu snímače měří pomocí čidla s křemíkovou membránou na
principu piezoelektrického jevu. Díky tomu snímač může pracovat v libo-
volné poloze a lze jím měřit podtlak i přetlak. Výstupním signálem je proud
4–20 mA přímo úměrný rozdílu tlaku. Snímač je výrobcem pevně kalibro-
ván na rozsah 0–250 Pa. Výrobcem udaná maximální chyba nastavení je 1%.
Stejně jako předchozí senzor, je i toto čidlo napájeno stejnosměrným napětím
15 V.

Podle starších požadavků měly být modulboxy vyfukovány dusíkem z tla-
kové nádoby, a proto návrh systému zahrnuje i tlakové čidlo kontrolující, zda
je v nádobě dostatek plynu. Zakoupen byl tlakový senzor TMG 737 A3F
od stejné firmy jako diferenční tlakové měřidlo. Tento senzor se od předcho-
zího liší hlavně svým rozsahem a z toho plynoucím jiným principem měření
tlaku. Místo křemíkové membrány je uvnitř membrána keramická a na ní
je technologií tenké vrstvy vytvořen snímací odporový můstek pracující na
piezorezistivním principu.

Protože není jisté, zda čidlo nebude vhodné zapojit i při tomto způsobu
zajištění dostatečně nízké vlhkosti, není sledování této veličiny odstraněno z
měřicích panelů. Celý software je připraven tak, aby v případně, že se objeví
potřeba měření této nebo jiné veličiny zahrnout do systému, stačilo pouze
přepsat popis kontrolek na panelu a doplnit funkci komunikující se senzorem
(v případě senzoru připojeného přes NI kartu stačí dokonce pouze vyplnit
parametry kalibrační křivky).

4.2.6 UPS, kontrola napětí v síti

Oba počítače mají k dispozici baterie (UPS) jako záložní zdroje elektrické
energie. Ke každé baterii jsou připojeny ještě další přístroje, které musí zůstat
napájené i v případě výpadku elektrické sítě, aby mohlo dojít k bezpečnému
vypnutí celého systému. Jedná se o VME připojené na výkonnější baterii
v čisté místnosti a napájení čidel, switche a ovládání stabilizátoru teploty
připojené na UPS druhého počítače. Zapojení je na obr. 4.1 zakresleno oran-
žovými čarami. Přístroje připojené přímo do elektrické sítě jsou na tomto
schématu označeny.

Oba použité záložní zdroje napětí jsou od firmy APC – American Power
Conversion, jedná se o Back-UPS CS 500 (fotografie 4) použitý pro kontrolní
počítač a senzory a Smart UPS 1000 (fotografie 9) pro měřicí počítač a
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VME. Kapacity obou zdrojů byly voleny tak, aby poskytly energii po dobu
dostatečně dlouhou k bezpečnému vypnutí celého testování.

Nejkomplikovanější bylo najít pro obě UPS vhodný program, který by
umožnil předat zprávu o přerušené dodávce elektrické energie přímo do moni-
torovacího systému. Ten by již inicializoval příslušnou reakci na tuto situaci.
Obě baterie lze připojit k počítači na USB port. Bohužel veškerý nalezený
software [29], který umožňuje komunikaci s baterií připojenou na USB port
počítače, neumožňuje žádné potřebné nastavení.

Větší z baterií patří ke starším typům UPS, a proto umožňuje připojení
komunikačního kabelu i po sériové lince. Spolu s baterií byla dodána starší
verze programu PowerChute Plus, který umožňuje kromě jiného spuštění
externího programu při konkrétní vybrané události (jako je např. přechod
na záložní zdroj, návrat na napětí v síti, . . .). Momentálně tento program
volá v důležitých případech dávkový soubor, který zapíše číslo události a její
stručný popis do souboru, který je pravidelně kontrolován monitorovacím
programem. Příklad dávkového souboru:
echo 01 - on battery > d:\slowcontrol\etc\ups.fl

Pro menší baterii se žádný program umožňující takovéto nastavení nalézt
nepodařilo a nastavení neumožňuje ani operační systém. Z tohoto důvodu je
napětí monitorováno nezávisle. Jeden z analogových vstupů NI karty měří
výstupní napětí zdroje, který je připojen přímo do elektrické sítě. Pokud
se řešení použité na druhé UPS (využití nastavení v komerčně dodávaném
programu) ukáže jako nespolehlivé, bude monitorování dostupnosti elektrické
energie i v čisté místnosti řešeno obdobným způsobem. Elektrickou síť je
zapotřebí kontrolovat v obou místnostech nezávisle, protože zásuvky jsou
připojeny na různé fáze. Je tedy možné, že dojde k výpadku pouze v jedné
z nich.

Obě záložní baterie jsou nastaveny tak, aby maximálně využívaly svou
kapacitu. To znamená, že povel k vypnutí počítače baterie vydají až ve chvíli,
kdy energie baterii je už tak nízká, že postačuje pouze na jejich bezpečné
vypnutí, a tím poskytnou dostatečně dlouhý čas k ukončení testování.

4.2.7 Nezávislý teploměr v testboxu

V případě přerušené dodávky elektrické energie po delší dobu nelze zkont-
rolovat pomocí počítače podmínky uvnitř testboxu. Z tohoto důvodu systém
obsahuje zcela nezávislý teploměr (fotografie 11). Jedná se o obyčejný di-
gitální teploměr používaný v domácnostech, který umožňuje měřit teplotu
uvnitř a venku (např. za oknem), a proto má jedno teplotní čidlo připojené
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na asi metrovém vodiči. Toto čidlo bude umístěno uvnitř testboxu. Teploměr
je napájen tužkovou baterii a výstup má na vlastní digitální displej.

4.3 Softwarová část

4.3.1 Vývojové prostředí

Za hlavní prostředek pro programování jednotlivých částí celého systému
bylo zvoleno interaktivní vývojové prostředí LabWindows/CVI od firmy Nati-
onal Instruments [27]. Základem tohoto prostředí je programovací jazyk C,
ale hlavní síla tohoto produktu spočívá v jeho rozsáhlých knihovnách, které
velmi usnadňují tvorbu téměř jakkoli zaměřené aplikace. K nejdůležitějším a
nejrozsáhlejším knihovnám patří knihovny umožňující velmi komfortní práci
s externími měřicími zařízeními a následnou analýzu a zobrazení získaných
údajů. Z dalších knihoven byly použity např. knihovna plně grafického uži-
vatelského rozhraní, knihovna protokolu TCP pro jednoduché navázání in-
ternetového spojení mezi počítači a další [30], [31].

Při vytváření aplikace v tomto prostředí je obvykle pomocí editoru grafic-
kého uživatelského rozhraní nejprve navržen panel pro komunikaci s uživate-
lem. Jedná se o soubor oknen – panelů, na kterých jsou umístěné ovládací a
zobrazovací prvky jako menu, tlačítka, přepínače, grafy, pole s číselnými nebo
textovými hodnotami, apod. Potom vestavěný automatický generátor zdro-
jového kódu sestaví kostry pro funkce volané jednotlivými aktivními prvky
grafického rozhraní a také vytvoří hlavní funkci, která zobrazí okno vytvářené
aplikace a spustí tzv. uživatelské rozhraní (User Interface).

Velmi výhodně zde lze použít tzv. programování řízené událostmi. Při
tomto přístupu k vytváření aplikace nelze na rozdíl od sekvenčního progra-
mování říci, v jakém sledu se budou napsané funkce provádět. Programátor
definuje pouze to, jak se má program zachovat v případě výskytu určité
události (např. kliknutí myši, stisk klávesy, . . .) a příslušný kód programu
vepíše do připravené šablony funkce. Událost může souviset s činností uživa-
tele v rámci některého z panelů (stisk tlačítka, zavření panelu, zapsání údaje,
. . .), ale může ji vytvořit i systém či samotná aplikace. Pomocí speciálního
prvku v editoru grafického rozhraní – časovače (timer), lze generovat přísluš-
nou událost pravidelně. Právě tento prvek umožňuje opakované měření nebo
jiné pravidelné činnosti. O volání funkcí obsluhujících jednotlivé události se
stará již zmíněné User Interface.

Popsaný postup byl použit při vytváření obou menších aplikací zmíněných
výše i hlavních součástí celého systému. Není ale jediný možný. V tomto
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prostředí je možné programovat sekvenčně či místo použití editoru grafického
rozhraní vytvořit grafické rozhraní přímo v programu.

V LabWindows/CVI není možné používat struktury jazyka C++, což
se týká hlavně objektů, ale je možné využít ve Visual C++ knihovny Lab-
Windows/CVI nebo příslušné objekty připojit k projektu vytvořenému v
LabWindows/CVI formou statické nebo dynamické knihovny.

Hlavní rysy celého prostředí plynou z faktu, že se nejedná o prostředí
určené primárně profesionálním programátorům, ale spíše fyzikům a lidem
z praxe, kteří si potřebují jednoduše vytvořit měřicí aplikaci. Na druhou
stranu se ale jedná o prostředí na vysoké profesionální úrovni. Většina kon-
strukcí jazyka C i funkcí knihoven má svůj grafický panel ulehčující orientaci
ve vstupních parametrech. Práci ulehčuje bohatá nápověda, provázanost jed-
notlivých částí prostředí, ale i velká databáze odpovědí na dotazy uživatelů
na stránkách podpory tohoto produktu [32] a možnost obrátit se zde se svým
problémem přímo na odborníky.

Prostředí LabWindows/CVI bylo hlavním vývojovým prostředím. Pouze
menší části kódu (program umožňující přenos souborů pomocí protokolu
FTP) byly napsány v prostředí Visual C++ od firmy Microsoft. Pro za-
znamenání zprávy od UPS byly použity jednoduché dávkové soubory.

4.3.2 Hlavní myšlenky

Celý připravený kontrolní systém zahrnuje dvě velké aplikace a dva menší
specializované programy. Pro vlastní kontrolu prostředí a vyhodnocování si-
tuace slouží program DCS monitor, který spouští ostatní programy. Druhá
aplikace DCS config ulehčuje práci s konfiguračními soubory a může být
spuštěna také pomocí hlavního programu. Při počátečním nastavování ce-
lého systému je výhodnější spustit ji samostatně a pomocí ní nastavit veškeré
potřebné parametry.

Úkoly vyžadující komunikaci s vnější internetovou sítí (odesílání emailů,
SMS, přenos souborů pomocí FTP) jsou řešeny jako nezávislé programy. Pro-
tože se jedná o jiný proces, operační systém se sám postará o jejich paralelní
zpracování. Nedojde k zastavení vlastního monitorování a vyhodnocování ve
chvíli, kdy program musí počkat např. na odezvu internetového serveru.

Komunikaci mezi jednotlivými programy zajišťují tzv. vlaječkové soubory.
Jedná se o krátké textové soubory uložené v adresáři d:\slowcontrol\etc.
Jméno vlaječky je shodné s názvem souboru a její hodnotu udává číslo ulo-
žené na prvním řádku. Na tomto řádku se většinou ještě nachází krátký popis



Softwarová část 49

významu uvedeného čísla a dále je zde zapsán čas a datum, kdy byla vla-
ječka nastavena. Kromě zprostředkování přenosu informací mezi programy,
mají tyto soubory ještě jednu funkci. Zobrazují stav programu a lze je tedy
použít při nekorektním ukončení měření nebo havárii počítače k zjištění, v ja-
kém stavu se měřicí systém nacházel. Zvláštní význam má soubor time.fl,
který je pravidelně aktualizován (obsahuje pouze informaci o čase nastavení)
a slouží programu SCTDAQ ke kontrole, že DCS monitor běží správně. Ob-
dobně funguje kontrola i opačně.

Zdrojový kód všech programů je rozdělen do několika souborů (viz ta-
bulka 4.1). Většinou se jedná o knihovny funkcí, které se všechny týkají
jedné problematiky. Všechny programy využívají stejné knihovny, což velmi
ulehčuje práci při sestavování celého systému. Tzv. „hlavičkové souboryÿ
všech knihoven jsou uvedeny v jednom souboru (const.h), ve kterém jsou
také definovány další konstanty - cesty ke konfiguračním souborům, vlaječ-
kovým souborů, názvy a hodnoty vlaječek, čísla chybových hlášení, počet
přípustných chyb při čtení ze senzoru, apod. Změnou těchto konstant lze
chování celého systému také měnit. Programy je nutné před použitím znovu
zkompilovat. Jedná se však o takové parametry, u kterých se nepředpoklá-
dána častá změna. Všechny ostatní parametry jsou uvedeny v několika texto-
vých konfiguračních souborech, které lze editovat přímo nebo pomocí aplikace
DCS config.

Zdrojové soubory jsou dostupné na adrese:
http:\\www-ucjf.troja.mff.cuni.cz\~broklova\diploma.zip
K této práci nejsou přiloženy, protože bez popsaných přístrojů lze pustit
pouze velmi ochuzený simulační režim.

Následující dvě podkapitoly popisují způsob práce s oběma aplikacemi,
z čehož je velmi dobře patrná i vnitřní struktura jejich zdrojového kódu.
Na několika místech se nachází podrobnější popis programátorského postupu
nebo zdůvodnění použité metody. Po vynechání těchto specializovaných částí
budou obě podkapitoly použity jako uživatelská příručka.

4.3.3 DCS monitor

Hlavní panel programu je na obrázku 4.3. Většina tlačítek i indikátorů
má velmi intuitivní význam.

Při zapnutí aplikace se musí operátor nejprve přihlásit svým jménem a
heslem. Seznam oprávněných uživatelů je zapsán v souboru user.txt, který
je uložen mezi vlaječkovými soubory.
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const.h hlavičkový soubor všech knihoven, obsahuje
konstanty pro další nastavení

changing.c stará se o panely pro nastavování parametrů
v programu DCS config

config files.c čtení a zápis do konfiguračních souborů
emergency.c knihovna funkcí pro zasílání zpráv operátorovi
flags.c práce s vlaječkovými soubory
julabo.c komunikace se stabilizátorem teploty
measure.c start/stop monitoru v režimu měření a komu-

nikace s NI kartou
sensor.c komunikace se senzorem teploty a vlhkosti

v testboxu
simulation.c funkce pro simulační režim

pilot.c program DCS monitor
control panel.c program DCS config
sentemergency.c program SentEmergency

Tabulka 4.1: Seznam souborů, ze kterých se skládá zdrojový kód programů
DCS monitor, DCS config a SentEmergency, nejsou uvedené soubory grafic-
kého prostředí a jejich hlavičkové soubory, které generuje prostředí LabWin-
dows/CVI automaticky

Při přidávání nového uživatele do systému je nutné nejprve ručně přidat
jeho jméno textového souboru user.txt a uživatel si potom musí pomocí
programu DCS config nastavit svůj profil, heslo a způsob předávání zpráv
v automatickém režimu. Hesla jsou uchována v šifrované podobě v poda-
dresáři \etc adresáře s vlaječkovými soubory. Nutnost zalogování obsluhy
včetně nastavení hesla neslouží v tomto systému jako primární ochrana před
vědomým zásahem jiné osoby, ale spíše jako ochrana před zásahem nechtěným
nebo jinak náhodným od nepoučeného člověka. Dalším důvodem hovořícím
pro zahrnutí přihlašování do spouštění celého systému je fakt, že se jedná o
psychologický prvek nutící obsluhu k větší pečlivosti.

Do systému je možné se přihlásit jako přednastavený uživatel (default),
který v systému existuje vždy. Tento uživatel není chráněn heslem, ale také
nemá povoleno spustit měření. Může monitorování zapnout pouze v režimu
simulace.

Jednoduchý simulační režim, který systém zahrnuje, slouží hlavně ke kon-
trole nastavených parametrů a testování chování systému bez připojené mě-
řicí aparatury. Panel umožňující interaktivní změnu chování simulace je na
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Obrázek 4.3: Hlavní panel programu DCS monitor

obrázku 4.4. K přepínání mezi režimy simulace a měření slouží posuvník v
levé části hlavního panelu.

Po zapnutí vlastního monitoru (tlačítkem Start monitor) v režimu měření
systém aktivuje pravidelnou zálohu dat, aktualizaci webové stránky, kontrolu
spojení mezi počítači a nakonec samotné měření jednotlivých parametrů.
Samozřejmě aktivuje pouze ty prvky a měření těch parametrů, které mají
být funkční podle aktuálního nastavení. Z programátorského hlediska dojde
pouze k aktivaci časovačů (timers), které zajišťují pravidelnost všech poža-
dovaných operací.

Po spuštění monitoru se systém nachází v režimu manuální kontroly,
ve kterém program pouze monitoruje stav a výsledky zobrazuje na panelu.
Nevydává žádné pokyny pro SCTDAQ a ani neposílá žádné zprávy. Pro ak-
tivaci samočinné reakce je nutné zapnout automatický režim (tlačítkem Start
automat). Protože by se mohlo stát, že obsluha od počítače odejde, aniž by
nastavila automatický režim, objevuje se pravidelně v pravém dolním rohu
panelu tlačítko. Pokud není do 20 sekund stisknuto, systém se sám přepne
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Obrázek 4.4: Panel režimu simulace v programu DCS monitor

do automatického režimu. Při změně automatického režimu na manuální se
musí služba opět přihlásit jménem a heslem.

Všechno kroky a hodnoty měřených parametrů se zapisují do souboru se
záznamem o průběhu testování (tzv. logbook, v tomto případě textový soubor
logbook.txt). Jeho obsah se zároveň zobrazuje ve spodní části hlavního
panelu. Každá položka v souboru je opatřena datem a časem zápisu tak, aby
průběh celého měření mohl být zrekonstruován. Pokud daný soubor na disku
již existuje, další údaje se přidávají vždy na jeho konec.

Aktuální hodnoty všech parametrů jsou zobrazovány na hlavním panelu,
ukazatele pro veličiny v daném nastavení neměřené jsou zašeděny. Pokud
dojde v průběhu monitorování k závadě na senzoru nebo chybě v komunikaci,
nastaví se barva pozadí příslušné hodnoty na červenou. Pokud výpadek trvá
déle je uvědoměna obsluha. Dvě kontrolky ve spodní části indikují, zda je
dostupná elektřina (v obou místnostech) a funguje spojení mezi počítači.

Pro vyhodnocení každého měřeného parametru prostředí lze nastavit dvoje
meze. První určují jakých hodnot by měla daná veličina nabývat za normál-
ních okolností. Překročení tohoto intervalu je signalizováno na panelu první
červenou kontrolkou (Warning). V automatickém režimu je zároveň obsluze
zaslána zpráva o tom, co se stalo. Překročení druhých mezí, tzv. „kritic-
kýchÿ, v automatickém režimu způsobí předání zprávy programu SCTDAQ,
aby vypnul testování a řízeně stáhl napětí na modulech. Na panelu se rozsvítí
i druhá kontrolka (Alarm) u příslušného parametru.

Toto schéma vyhodnocení měřených parametrů je poměrně univerzální a
umožňuje velmi variabilní nastavení. Kontrolu parametrů lze úplně vypnout
nastavením obou mezí tak, že jsou z fyzikálních důvodů nepřekročitelné, na-
stavením mezí na stejnou hodnotu je možné zcela přeskočit varovný mezi-
stupeň, varování lze využít jako zprávu, že je aparatura připravena k další
činnosti (např. došlo k požadovanému vychlazení).

Aby nebylo nutné neustále měnit konfigurační soubor měření, je možné
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Obrázek 4.5: Hlavní panel programu DCS config

mít připraveno několik různých nastavení (Settings) a pouze přepínat mezi
nimi. Každé nastavení má svůj vlastní konfigurační soubor se stejným ná-
zvem. Všechny jsou uloženy společně s ostatními konfiguračními soubory
v adresáři d:\slowcontrol\config. Po zapnutí aplikace systém sám na-
staví výchozí nastavení (default). Pokud konfigurační soubor tohoto nasta-
vení chybí nebo má špatný formát, nelze program DCS monitor spustit. Celý
systém momentálně nabízí kromě výchozího další čtyři nastavení. V případě
potřeby je možné jednoduše přidat další nebo umožnit postupné přidávání
obdobně jako u operátorů. Protože se program předpokládá, že defaultní na-
stavení slouží spíše k testovacím účelům, je operátor požádán o potvrzení,
pokud chce zapnout měření s tímto nastavením.

Nastavení všech parametrů lze zobrazit pomocí tlačítka Show setting, je-
hož stisknutím se spustí program DCS config. Pokud operátor změní a uloží
některé hodnoty v nastavení je nutné v programu DCS monitor znovu nahrát
konfiguraci tlačítkem Reload setting.

Při měření zůstávají vždy aktivní dvě tlačítka na hlavním panelu – Sent-
Emergency a ShutDown. První z nich slouží k zaslání zprávy obsluze a druhé
k okamžitému ukončení testování programem SCTDAQ. Tyto tlačítka slouží
k rychlé reakci při jakékoli havárii bez nutnosti přihlašovat se do systému.
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Obrázek 4.6: Panel programu DCS config – nastavení globálních parametrů

Obrázek 4.7: Panel programu DCS config – nastavení parametrů měření
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4.3.4 DCS config

Jak již bylo uvedeno výše, chování systému je silně závislé na nastavení
poměrně mnoha parametrů. Tyto údaje jsou uchovávány v konfiguračních
souborech v adresáři d:\slowcontrol\config. Jedná se o obyčejné textové
soubory, které mohou být přímo editovány. Ale protože tento způsob není pří-
liš přehledný, lze veškeré změny v konfiguračních souborech provádět pomocí
jednotlivých grafických panelů této aplikace (viz příklady některých panelů
na obrázcích 4.5 - 4.7).

4.3.5 Zálohování souborů a přístup ke stavu měření

Zálohování souborů

Pro případ havárie některého z počítačů, resp. jejich pevného disku se
systém stará o pravidelné kopírování důležitých souborů na disk druhého
počítače. Oba počítače mají připojený disk d: druhého počítače jako disk
z: pomocí sdílení v síti Microsoft Windows. Veškeré soubory s naměřenými
hodnotami a záznamy o průběhu měření se shromažďují na měřicím počítači
v adresáři d:\sctvar a jsou kopírovány na kontrolní počítač do adresáře
d:\sctvar backup. Obdobně to probíhá i v rámci druhého počítače. Jména
zálohovaných adresářů i jejich kopií se nastavují v rámci globálních parametrů
nebo v konfiguračním souboru backup.txt. Frekvence zálohování je jedním
z parametrů nastavení každého měření.

V programu je zálohování adresářů řešeno rekurzivně volanou funkcí, je-
jímiž vstupními parametry jsou jméno zálohovaného adresáře a jméno kopie.
Tato funkce projde všechny soubory ve vstupním adresáři a zkopíruje do zá-
ložního adresáře soubory, které zde neexistují nebo se u nich změnila jejich
velikost (do některých souborů jsou data v průběhu měření postupně při-
dávána). Potom zavolá sama sebe na všechny podadresáře. Jedná se tedy
o rekurzivní průchod adresářovou strukturou do hloubky. Počet zkopírova-
ných souborů a zbývající místo na obou discích se nakonec zaznamená do
logbooku. Toto řešení významně zmenšuje objem kopírovaných dat oproti
prostému zkopírování celých adresářů. Soubory s naměřenými daty jsou po-
měrně veliké (≈MB).

K dalším uvažovaným možnostem, jak realizovat zálohování dat z jednoho
počítače na druhý patří za prvé využití přenosu souborů pomocí FTP proto-
kolu (tato metoda je použita pro aktualizaci webové stránky s údaji o měření,
viz dále) nebo pomocí navázání přímého spojení mezi počítači pomocí TCP
protokolu na některý z vyšších portů.
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Při použití FTP protokolu pro přenos souborů by bylo nutné kopírovat
celé adresáře, což by neúměrně zatěžovalo oba počítače, nebo neaktualizo-
vat pozměněné soubory. Při použití druhé alternativní metody by na měřicím
počítači musela neustále běžet aplikace umožňující přímé propojení obou po-
čítačů. Navíc jsou obě tyto metody nepoměrně složitější na realizaci. Z těchto
důvodů nebyly pro zálohování naměřených dat použity.

Stav testování na internetu

Základní informace o stavu měření jsou obsluze dostupné z jakéhokoli
počítače připojeného na internet pomocí webové stránky, na které jsou au-
tomaticky pravidelně aktualizovány. Stránka je nyní dostupná na adrese:
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~sct/dcs/sct.htm.
Na této stránce je zobrazen vzhled čelního panelu programu DCS monitor a
obsah souboru se záznamem o průběhu kontroly.

Na vlastním webovém serveru se nachází neměnný soubor s „šablonouÿ
výsledné stránky. Panel je v ní zobrazen přímo jako obrázek a textový soubor
se záznamem je umístěn v plovoucím rámu (iframe) tak, aby bylo možné v
něm pohodlně listovat. Panel stejně jako každá položka souboru se záznamy
jsou opatřeny datem a časem zápisu. Stránka se sama automaticky aktuali-
zuje každou minutu nebo je možné k jejímu znovunačtení použít tlačítko v
pravém horním rohu.

Jak již bylo napsáno je k přenosu souborů na server použit protokol FTP.
Zdrojový kód objektu v jazyce C++ (psaný v prostředí MS Visual C++)
zprostředkujícího ftp spojení mezi dvěma počítači byl stažen ze stránek:
http://www.naughter.com/ (jedná se volně šířitelný kód). Monitorovací sys-
tém spouští modifikovaný vzorový program FTPTransfer (jeho původní verze
pochází od stejného autora jako celý objekt). Tento program načte textový
soubor transfer.txt s parametry přenosu a seznamem souborů, které se
mají přenést. Po skončení uloží do vlaječkového souboru (jeho jméno je jed-
ním ze vstupních parametrů) příznak, zda se podařilo soubory zkopírovat.
Program předpokládá, že tento soubor je uložen ve stejném adresáři jako
program. Ve vlastním monitorovacím programu je soubor transfer.txt vy-
tvořen při aktivaci této služby podle uložených parametrů. Vlastní parametry
přenosu jsou součástí globálního nastavení a nachází se v konfiguračním sou-
boru www.txt. Frekvence obnovování souborů na www serveru se nastavuje
jako jeden parametr měření.

Při každé aktualizaci se nejprve uloží vzhled hlavního panelu do sou-
boru panel.bmp a záložní kopie logbooku. Teprve potom je spuštěn pro-
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gram FTPTransfer. Úspěšnost přenosu je testována při dalším zavolání této
procedury. Pokud kopírování souborů ještě neskončilo (to znamená, že byla
nastavena příliš častá aktualizace) není program FTPTransfer volán znova.
Pokud byl přenos neúspěšný několikrát za sebou, může být v manuálním re-
žimu službou deaktivován, při automatickém režimu je deaktivován vždy a
obsluze je zaslána zpráva.

Protože je možné, že na tomto katedrálním serveru bude brzy zaká-
zan potencionálně nebezpečný přístup pomocí protokolu FTP. Byla hle-
dána náhradní řešení. Jedním z nich je umístění této stránky na adrese:
http://sct.webzdarma.cz/sct.htm. Jedná se o server, který umožňuje re-
gistraci vlastní internetové domény zdarma a přístup k ní pomocí protokolu
FTP. Zákaz této služby je sice možný i zde, ale je velmi nepravděpodobný.
Na druhou stranu jsou tyto veřejné servery poměrně nespolehlivé.

Dalším řešením tohoto problému by mohlo být nasdílení příslušného ad-
resáře na serveru pomocí protokolu SMB a jeho připojení jako disku na moni-
torovací počítač. Potom by se soubory prakticky pouze kopírovali z jednoho
disku na druhý podobně jako při zálohování dat.

VNC

Protože jeden z počítačů se nachází uvnitř čisté místnosti a druhý vně,
je nutné se při přechodu od jednoho počítače k druhému převlékat. Z tohoto
důvodu je na obou počítačích nainstalován VNC server.

VNC znamená Virtual Network Computing. Jedná se o systém, který
začala vyvíjet skupina vědců na univerzitě v Manchesteru [33]. Tato služba
umožňuje pomocí jednoduchého programu VNCviewer pracovat na vzdále-
ném počítači na jeho aktuální pracovní ploše. Na tomto počítači musí být
naistalována serverová verze tohoto programu. Vlastní prohlížeč je velmi
malý (150 kB) a lze ho použít např. přímo z diskety. Navíc tento systém
umožňuje propojení počítačů s různým operačním systémem. Použití tohoto
programu (RealVNC) podléhá GNU General Public License.

Pomocí této služby je obsluze umožněno kontrolovat i ovládat celé mě-
ření vzdáleně. Otázkou zůstává, zda objem přenášených dat nebude příliš
zatěžovat měřicí počítač a jaká je bezpečnost služby. Bezpečnost lze zvýšit
např. nastavením přenosu šifrovaných dat nebo povolením připojení pouze
určitých počítačů. V této zkušební fázi jsou oba VNC servery chráněny pouze
přístupovým heslem.
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4.3.6 Systém havarijního volání obsluhy

Jak bylo napsáno výše, program umožňuje automatický režim. V tomto
režimu systém používá několik způsobů jak informovat obsluhu o postupu
měření, ale hlavně ji tak může upozornit na vzniklé problémy. Těchto mož-
ností je zkoušeno několik a každý uživatel si může nastavit ve svém profilu
způsob, jak má být kontaktován. V manuálním režimu jsou zprávy zobrazeny
pouze ve zvláštním okně a zapsány do logbooku.

Pokud monitorovací program potřebuje zaslat zprávu obsluze, spustí pro-
gram SentEmergency, který zajistí odeslání zprávy. Tento program byl na-
psán také v prostředí LabWindows/CVI, ale protože nemá žádný grafický
panel, je psán sekvenčně. Text zprávy se mezi programy DCS monitor a
SentEmergency předává v textovém souboru data.fl a zpráva je zaslána
aktivnímu uživateli zapsanému ve vlaječkovém souboru user.fl.

Program DCS monitor se také stará o to, aby tyto zprávy nebyly odesílány
příliš často. Např. při překročení povolených mezí libovolným parametrem je
při každém měřicím cyklu generována varovná zpráva, není ale žádoucí, aby
obsluze byl zasílán mail nebo SMS každých např. 10 sekund.

Zaslání emailu

Protože se předpokládá, že i při zapnutí automatického režimu bude ob-
sluha někde v areálu fakulty (typicky asi pracovat ve své kanceláři), připadá
jako jedna z možností zaslat příslušné informace pomocí elektronické pošty.

Nejprve mělo být odesílání elektronických zpráv řešeno podobně jako ko-
pírování souborů protokolem FTP, a to pomocí objektu napsaného pro Vi-
sual C++. Zdrojový kód příslušného objektu je také dostupný na uvedené
adrese. Nakonec se ukázalo, že protokol SMTP (Simple Mail Transfer Pro-
tocol - popisuje dialog mezi počítačem a serverovou službou zajišťující ode-
slání emailu [34]) je natolik jednoduchý, že pro odeslání zprávy byla napsána
funkce přímo v prostředí LabWindows/CVI. Tato funkce využívá knihovnu
TCP z balíku standardních knihoven a nachází se v souboru emergency.c.

Další možností, jak informovat obsluhu, je zaslání krátké textové zprávy
(SMS) na mobilní telefon. Každý operátor nabízí možnost zaregistrovat pro
mobilní telefon mailovou schránku a přeposílat zprávy na telefon. Toto ře-
šení se ale ukázalo jako nevhodné po zpoplatnění této služby operátorem
T-mobile a očekávaném zpoplatnění i ostatními operátory. Problém spočívá
v tom, že zprávy se většinou posílají na soukromý mobilní telefon člověka ko-
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najícího službu, takže cena odeslané SMS se účtuje jemu a nelze ji zahrnout
do nákladů.

Prvním řešením bylo zakoupení služebního mobilního telefonu a zaregis-
trování jeho mailové schránky. Ale protože byla zvažována i možnost zasílání
zpráv na více telefonů zároveň, byl i nadále hledán způsob, jak posílat SMS
zprávy programem a zároveň tak, aby poplatek byl účtován např. služebnímu
telefonu. Funkční řešení je momentálně hledáno ve spolupráci se správce ser-
veru www.mysms.cz. Program by navázal s tímto serverem spojení pomocí
protokolu TCP na portu 80 a předal mu informace nutné k odeslání zprávy.
Syntaxe požadavku se řídí protokolem HTTP 1.1 [35]. Momentálně je hle-
dán způsob, jak automaticky předat informaci o hesle, které musí být před
přenosem šifrováno (předává se jeho tzv. „md5 součetÿ).

Telefonní volání

Vzhledem k jisté nespolehlivosti zasílání SMS přes webové rozhraní, ale
hlavně závislosti odeslání emailu i SMS na funkčnosti internetového připo-
jení, slouží jako další možnost informování obsluhy přímé telefonní volání.
Za tímto účelem byl počítač vybaven faxmodemovou kartou s připojenou
telefonní linkou. Jedná se o interní modem DeskPorte 56K Internal/L od
firmy Microcom [36], který se ovládá pomocí standardní sady AT příkazů.
Telefonické zavolání se tedy realizuje příkazem: ATDT####.

Dalším vylepšením této metody, by bylo přímé přehrání zvukové zprávy
o stavu měření (soubor ve formátu *.vaw) do sluchátka. K tomu by bylo
zapotřebí připojit k počítači hlasový modem. Se stávající faxmodemovou
kartou lze realizovat řešení o něco méně pohodlné: využije se možnosti použít
tuto kartu jako telefonní záznamník, který po zavolání přehraje zvukovou
zprávu. Monitorovací program by tedy nastavil tuto zprávu a potom zavolal
obsluze, čímž ji upozornil na problém. Vlastní obsah zprávy by se ale obsluha
dozvěděla až při zpětném zavolání.

Vlastní realizaci této metody ale velmi komplikují dlouhodobé výpadky
telefonní linky do laboratoře.

Telefonické volání je nejvhodnější metodou, jak informovat obsluhu po-
dobného systému. Tento způsob není závislý na momentální dostupnosti in-
ternetové sítě ani na dodávce elektrické energie. Bohužel častá a dlouhá ob-
dobí, kdy je telefonní linka do laboratoře mimo provoz, činí tuto metodu
nepoužitelnou.
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Zvukový a světelný alarm

Měřicí karta v počítači použitá jako AD převodník pro signály některých
senzorů umožňuje využít také digitální výstup. Momentálně je na jednom z
těchto výstupů připojena svítivá dioda, která signalizuje stejně jako kont-
rolky na panelu programu DCS monitor, že byly překročeny nastavené meze.
Později může být nahrazena světlem nebo zvonkem umístěným na chodbě
před laboratoří.

Tento způsob upozornění obsluhy ovládá přímo DCS monitor a je aktivní
i při manuálním režimu.



Kapitola 5

Zjištěné vlastnosti
připraveného systému

V této kapitole jsou stručně shrnuté zkušenosti získané při postupném
uvádění celého systému do provozu a výsledky několika předběžných testů
týkajících se jeho celkových vlastností. Podle těchto závěrů je postupně upra-
vováno nastavení jednotlivých parametrů programu DCS monitor.

5.1 Testování jednotlivých částí systému

Prvním základním požadavkem na program DCS monitor je jeho stabi-
lita. Musí být schopen kontrolovat prostředí během celého 24-hodinového
testu. Během měření charakteristik testboxu (viz níže) byl spuštěn více než
70 hodin, aniž by došlo k problémům nebo výpadkům. Perioda měření a
kontroly parametrů se měnila v rozmezí 3–30 s.

Zpětnou kontrolou dat bylo zjištěno, že chybovost odezvy připojených
senzorů je velmi malá. Pouze v pěti případech (z více než 20 000) došlo k
chybě při čtení teploty nebo vlhkosti na čidle umístěném v testboxu. Do zmí-
něných případů byly zahrnuty i ty, kdy nedošlo sice k chybě v komunikaci
s daným čidlem, ale byla vyčtena zjevně nesprávná hodnota. To znamená,
že program nemusí ošetřovat možnost špatné funkce čidla několikanásobným
potvrzením chyby v komunikaci. Tento závěr se promítl do nastavení přísluš-
ných konstant v souboru const.h.

Z možností, jak upozornit při automatickém režimu operátora na vzniklou
havárii, je momentálně funkční pouze zasílání elektronických zpráv a jejich

61



Testování jednotlivých částí systému 62

přeposílání jako SMS na služební mobilní telefon (telefonní linka do labora-
toře je dlouhodobě mimo provoz). Umělým nastavením havarijních podmínek
bylo otestováno, že je systém správně rozpoznává a reaguje na ně. Schopnost
systému zaslat zprávu operátorovi při překročení nastaveného teplotního li-
mitu byla demonstrována i v rámci prezentace na semináři KDF (3. 4. 2003).

Program DCS monitor je schopen vydat povel k ukončení měření a sta-
žení napětí na testovaných modulech. Správně reaguje na překročení druhých
mezí i na stisk příslušného tlačítka na hlavním panelu. Mezi okamžikem, kdy
program DCS monitor vydá povel k ukončení testů, a zaregistrováním této
informace programem SCTDAQ uběhne typicky 10 s (dáno nastavením ča-
sové konstanty příslušného makra v SCTDAQ). Bezpečné odpojení jednoho
modulu od napětí trvá asi 30 s. To znamená, že při testování šesti modulů je
na bezpečné ukončení testování potřeba počítat tři minuty.

Důležitou charakteristikou je chování systému při výpadku elektrické ener-
gie. Po odpojení celého systému od elektrické sítě uběhne asi 30 s od rozpo-
znání této situace systémem. Tato doba není určena vlastnostmi programu,
ale způsobem připojení signálu kontrolujícího dostupnosti elektrické energie
(viz obr. 4.2). Při normálním provozu je na analogovém vstupu NI měřicí
karty 5 V, které nabíjejí vnitřní kondenzátory tohoto vstupu. Paralelním při-
pojením vhodného rezistoru, přes který dochází při výpadku napětí k jejich
vybíjení, je nastavena rychlost poklesu. To znamená, že při tomto zapojení
systém nezareaguje na krátkodobé poklesy, což je žádoucí chování. Pokud
zůstane funkční internetová síť v budově, je operátor upozorněn na výpadek
pomocí emailu. Kontrolní počítač a senzory zůstanou napájeny z UPS asi 15
minut. Měřicí počítač i VME mohou být ze záložní baterie napájeny asi 45
minut.

I když jsou kapacity obou baterii velké, je nutné po výpadku elektrické
energie vypnout testování velmi rychle. Oproti původnímu návrhu (viz schéma
na obrázku 4.1) není možné připojit na UPS kontrolní panel a čerpadlo sta-
bilizátoru teploty. Pokud byl stabilizátor teploty připojen na UPS a došlo
k výpadku elektrické energie, kontrolní počítač se okamžitě a nekorektně
vypnul. To je zřejmě způsobeno tím, že oba motory uvnitř stabilizátoru (čer-
padlo a chladicí jednotka) jsou v rámci přístroje propojeny. Jejich vzájemná
vazba při vypnutí napájení chladicí jednotky ze sítě způsobí indukci špičko-
vého napětí v obvodu s UPS, na který zareaguje počítač. Tato změna oproti
původním plánům znamená, že ihned po výpadku elektrické energie není
dostupné aktivní chlazení modulů. Z předchozích zkušeností s přerušením
činnosti čerpadla během testování modulu víme, že po několika minutách
bez cirkulace chladicí kapaliny, dojde ke značnému přehřívání modulu, které
může způsobit jeho poškození. Dále při výpadku elektrické energie přestanou
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Graf 5.1: Závislost rovnovážné teploty na maketě hybridu na příkonu pro
různé teploty chladicí kapaliny

být moduly osušovány (viz schema 4.1).

5.2 Teplotní vlastnosti systému

Pro získání představy o normálním chování parametrů byly proměřeny
některé jeho teplotní charakteristiky.

K simulaci tepelného výkonu modulu bylo použito 6 výkonových diod
(„čipůÿ) připevněných na mosaznou destičku (fotografie 11). Na okraji destičky
je umístěn termistor. Celé zařízení je umístěno ve starší verzi modulboxu. Zá-
vislost rovnovážné teploty měřené termistorem na příkonu při různých tep-
lotách chladicí kapaliny přiváděné na chladicí bod je uvedena v grafu 5.1.
Naměřenými hodnotami jsou proloženy přímky. Podle předpokladu je tato
závislost velmi dobře lineární v obou parametrech – příkonu a teplotě chladicí
kapaliny.

Tímto měřením bylo ověřeno, že teplotní chování tohoto zařízení odpovídá
zhruba charakteristikám hybridu modulu (podle zkušeností z testování). Pro
dosažení pracovní teploty 10◦C na hybridu bude třeba přivádět na chladicí
bod kapalinu o teplotě asi -10◦C.

Pro další pokusy bylo celé toto zařízení umístěno do testboxu (fotografie
6) a jeho příkon byl nastaven na příkon odpovídající jednomu modulu, tj. na
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Graf 5.2: Průběh měřených parametrů během celého testování systému, čísla
označují – (1) dýchnutí do testboxu, (2) pokus s vlhkostí při 15◦C, (3) pokus
s vlhkostí při -10◦C, (4) prudký nárust vlhkosti při ohřívání, (5) otevření
testboxu a (6) vysušení jeho vnitřku, (7) ochlazení se silným vysušováním
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asi 5 W (viz tabulka 2.2). Při měření popisovaném níže byla celá aparatura
včetně testboxu umístěna v „šedéÿ místnosti, aby nebylo nutné natahovat
kabely mezi místnostmi. V průběhu testů se teplota v této místnosti pohy-
bovala v rozmezí 25–26 ◦C a relativní vlhkost v rozmezí 17–20%.

Průběh celého testování zachycuje graf 5.2. Všechny následující grafy díl-
čích testů jsou výřezy z tohoto a tomu odpovídají i meze jejich časových
os.

Z grafu 5.3 je vidět, že na vychlazení celého systému na pracovní teplotu
je zapotřebí počítat asi 3 hodiny. Grafy 5.4 a 5.5 zachycují průběh ohřívání
celého systému z pracovní teploty -10◦C na teplotu okolí. V první případě
se jedná samovolný ohřev, kdy stabilizátor teploty byl vypnutý. Ohřívání
trvalo také přibližně tři hodiny. Při aktivním ohřívání pomocí stabilizátoru
teploty se čas potřebný k ohřátí systému zkrátí asi na 1 hodinu. Tyto údaje
je zapotřebí zahrnout do časové náročnosti celého testování.

Na grafu 5.6 jsou vidět možné potenciální problémy při aktivním ohřevu
celé aparatury. Před tímto ohříváním byly uvnitř testboxu prováděny zkoušky
reakce vlhkostního čidla (viz graf 5.2). Tím došlo ke vzniku ledových krys-
talků uvnitř testboxu (na kovových vršcích rozvodů chladicí kapaliny), které
při zvyšování teploty roztály. Vyfukování suchým vzduchem nebylo dosta-
tečné, proto nedokázalo zabránit prudkému vzrůstu relativní vlhkosti. Vlh-
kost začala klesat až po sepnutí kompresoru a obnovení proudu vzduchu.
Z toho vyplývá, že pokud dojde v průběhu testování k otevření vychlaze-
ného testboxu nebo je jiný důvod domnívat se, že do testboxu vnikla vlh-
kost, mělo by ohřívání probíhat pomaleji nebo při intenzivnějším vysušování.
Podobnými problémy s prudkým nárustem vlhkosti při ohřívání aparatury
se setkali i v Valencii [37].

V průběhu těchto testů se také ukázalo, že testbox má dobré tepelně izo-
lační vlastnosti. Při ochlazení na pracovní teplotu -10◦C, kdy teplota vzduchu
uvnitř testboxu se pohybovala kolem 1◦C a vnitřní kovové části měly teplotu -
5◦C, byla teplota vnějších části testboxu (včetně kovových rámů) srovnatelná
s teplotou okolí. Teplota kapaliny odcházejí z testboxu byla -6◦C, teplotní
ztráty by mělo být možné ještě snížit pomocí izolace přívodních hadic.

5.3 Netěsnost hadice s chladicí kapalinou

Asi nejhorší havárií z hlediska bezpečnosti modulů je netěsnost hadice
s rozvodem chladicí kapaliny uvnitř testboxu. V této situaci je nutné vypnout
co nejrychleji čerpadlo. Reakce vlhkostního čidla na vložení nádoby s vodou
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Graf 5.3: Ochlazování aparatury na pracovní teplotu -10◦C

Graf 5.4: Samovolný ohřev aparatury z pracovní teploty -10◦C na teplotu
okolí
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Graf 5.5: Aktivní ohřev aparatury z pracovní teploty -10◦C na teplotu okolí

Graf 5.6: Aktivní ohřev aparatury z pracovní teploty -10◦C na teplotu okolí
– problém s vysokou vlhkostí
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Graf 5.7: Odezva čidla vlhkosti na vložení nádobky s tekutinou při teplotě
15◦C – (1) vložení prázdné kádinky, (2) vložení kádinky s vodou, (3) výměna
kádinky za talířek s vodou, (4) odstanění talířku s vodou, (5) vložení talířku
s chladicí kapalinou, (6) odstranění talířku s chladicí kapalinou

Graf 5.8: Odezva čidla vlhkosti na vložení nádobky s tekutinou při teplotě
-10◦C – (1) vložení prázdného talířku, (2) vložení talířku s vodou, (3) odsta-
nění talířku s vodou, (4) vložení talířku s chladicí kapalinou, (5) odstranění
talířku s chladicí kapalinou
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resp. chladicí tekutinou jsou zobrazeny v grafech 5.7 (pro teplotu chladicí
kapaliny 15◦C) a 5.8 (pro teplotu chladicí kapaliny -10◦C).

V obou případech byla nejprve vložena do testboxu prázdná nádobka, aby
byl zjištěn vliv otevření a manipulace s předměty uvnitř testboxu. Ukázalo
se, že otevření ani opatrná manipulace s předměty nezpůsobí velké nebo
dlouhodobé zvýšení teploty nebo vlhkosti uvnitř testboxu. To je způsobeno
hlavně tím, že vzduch v celé laboratoři je velmi suchý. Velký skok ale nastane,
pokud obsluha do otevřeného testboxu vydechne (odpovídá ostrému maximu
v průběhu 4. hodiny testování, viz graf 5.2). Trvá více než hodinu než dojde ke
snížení vlhkosti na původní hodnotu (při účinném osušování). Při otevírání
testboxu vychlazeho na nízkou teplotu, by obsluha asi měla nosit roušku,
která by zabránila vniknutí vlhkosti do testboxu.

Při teplotě chlazení 15◦C byla po referenčním pokusu s prázdnou nádob-
kou vložena do testboxu nejprve kádinka s vodou, ale díky vysokému okraji
nádobky a malé ploše hladiny, nešlo o realistické přiblížení vniknutí vody
do testboxu. Kádinka byla tedy pro další pokusy zaměněna talířkem (prů-
měr hladiny 11 cm). Reakce senzoru vlhkosti na vodu, a později i samotnou
chladicí kapalinu, byla velmi rychlá a výrazná.

Stejný pokus byl proveden i při teplotě chlazení -10◦C. Graf 5.8 ukazuje,
že také došlo k prudkému nárustu vlhkosti, ale z jeho následného poměrně
rychlého poklesu (aniž by byla tekutina z testboxu odstraněna) je vidět, že
s ochlazením tekutiny se její odpařování sníží natolik, že vniknutí vychla-
zené kapaliny do prostoru testboxu nebude podle reakce vlhkostního čidla
rozeznatelné.

Tuto možnou havárii bude zapotřebí detekovat jiným způsobem. Řešením
by bylo např. umístit na dno testboxu několik kontaktů, které by byly rozlitou
kapalinou zkratovány, a tak daly jasný signál o tomto problému.

5.4 Vysoušení testboxu

Z grafu 5.2 celkového průběhu je vidět, že v průběhu měření velmi kolí-
sal tlak vzduchu, kterým byl vysušován vnitřek testboxu. Pravidelné prudké
nárůsty jsou způsobeny sepnutím kompresoru, který doplnil zásobní nádobu.
Docházelo k postupnému přivírání výstupního ventilu, takže průměrné množ-
ství přiváděného vzduchu postupně klesalo. Několik skokových změn v cel-
kovém charakteru průběhu je dáno manipulací (pootevřením) s přívodním
ventilem.
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Z jednotlivých grafů je vidět, jak na změnu množství přiváděného vzduchu
reaguje vlhkost v testboxu. Velmi výrazně jsou tyto změny vidět hlavně mezi
15.–20. hodinou testování (teplota chlazení 15◦C) a během 30.–40. hodiny
testování (teplota chlazení -10◦C). V obou případech byl vnitřek testboxu
krátkou dobu po sepnutí kompresoru dobře vysoušen. V této době došlo ke
krátkodobému poklesu relativní vlhkosti. Většinu času ale suchý vzduch do
testboxu téměř vůbec neproudil a vlhkost v této době rostla. Naproti tomu
mezi 60.–70. hodinou testování, kdy byl ventil na přívodu vzduchu uvolněn
více a proud vzduchu sice kolísal, ale nebyl přerušovaný, je úroveň vlhkosti
celou dobu vyrovnaná, ale hlavně výrazně nižší než v předchozím případě.

Protože průběh tlaku suchého vzduchu silně ovlivňuje chování vlhkosti,
je zanesen ve všech grafech.

Problém s nestabilitou proudu vzduchu bude nutné dále řešit (např. při-
dáním dalšího redukčního ventilu, který rozloží pokles tlaku na více kroků).
Cílem je dosáhnout stálého přívodu suchého vzduchu o tlaku asi 20–40 Pa.

5.5 Teplotní závislost relativní vlhkosti

Absolutní vlhkost je definována jako hustota vodní páry ρ ve vzduchu.
To znamená, že ji lze určit ze vztahu

Habs. =
m

V
= ρ , (5.1)

kde m je hmotnost vodní páry v objemu V . Relativní vlhkost je dána jako
podíl hustoty vodní páry ku hustotě nasycené vodní páry při dané teplotě.
Hustotu nasycené vodní páry (tj. maximální hustotu vodní páry, která při
dané teplotě ještě nekondenzuje) lze najít např. v [38].

Pokud se změní teplota systému za konstantního objemu, nemění se hmot-
nost vodních par, tedy ani jejich hustota. Odtud plyne, že pokud znám rela-
tivní vlhkost H1 vzduchu při teplotě T1 (této teplotě odpovídá hustota sytých
par ρ1), tak při teplotě T2 by relativní vlhkost H2 dosahovala hodnoty:

H2 = H1
ρ1

ρ2
, (5.2)

kde ρ2 je hustota syté vodní páry při teplotě T2.

V následující tabulce jsou vypsány průměrné hodnoty teploty T a vlh-
kosti H pro některé rovnovážné stavy v průběhu testu. Tato vlhkost je po-
mocí vztahu 5.2 přepočítána na vlhkost H25 odpovídající teplotě T = 25◦C.
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Dále je v tabulce uvedena teplota rosného bodu TR (ρR je hustota nasycené
vodní páry při teplotě rosného bodu). Rosným bodem se rozumí taková tep-
lota, na kterou je třeba systém ochladit, aby vodní pára začala kondenzovat
(tj.relativní vlhkost byla rovna 100%). Hodnoty sytých par jsou interpolovány
z hodnot uvedených v [38].

čas vysoušení v testboxu rosný bod
t T H ρ H25 ρR HR

[h] [◦C] [%] [g cm−3] [%] [g cm−3] [%]
18.–19. malé 19 18 16,4 13 3 -6
37.–43. velmi malé 1 42 5,2 9 2,2 -10
60.–65. intenzivní 1 23 5,2 5 1,2 -17

místnost — 26 20 24,5 21 4,2 -2

Z této tabulky je dobře vidět, že nelze zaručit dostatečně nízkou vlhkost
bez účinného vysušování. Je potřeba vzít v úvahu, že uvedená teplota T
je teplota vzduchu uvnitř testboxu, ale teplota hliníkového modul boxu, do
kterého je přiváděna chladicí kapalina, je při teplotě chlazení -10◦C asi -5 –
-6◦C.



Závěr

Závěrem bych ráda krátce shrnula výsledky předkládané práce.

Podařilo se mi vytvořit systém kontroly prostředí pro testování ATLAS
SCT end-cap modulů. Po přístrojové stránce jsou veškeré jeho důležité kom-
ponenty připojeny a připraveny na testování. Zbývá vyřešit způsob, jak udr-
žet stálý tlak suchého vzduchu přiváděného do testboxu, a zaměnit svítivou
diodu připojenou na panel NI karty za vhodný světelný, resp. zvukový alarm.
Vzhledem k tomu, že karta umožňuje až osm digitálních výstupů, bylo by
možné těchto výstražných znamení připojit více s různými funkcemi. Domní-
vám se ale, že by to ale nebylo příliš účelné. Testbox a jednotlivá čidla budou
v nejbližší době přemístěna z „šedéÿ místnosti na své konečné místo do čisté
místnosti.

Jádrem celého systému kontroly prostředí je aplikace DCS monitor. Tento
program jsem navrhovala velmi obecně. Pouhou změnou jeho vstupních pa-
rametrů je možné velmi výrazně měnit jeho chování. K této aplikaci patří
několik dalších specializovaných programů.

V době odevzdání této práce byl celý systém schopen plnit základní po-
žadavky, které na něj byly kladeny. Plně funkční je měření a vyhodnocováni
všech pěti parametrů prostředí, hlídání výpadků elektrické sítě i kontrola ko-
munikace mezi oběma počítači. Program se stará o vytváření záznamu prů-
běhu testů a pravidelné zálohování souborů. Obsluze nabízí možnost kontro-
lovat stav měření pomocí aktualizované webové stránky a možnost vzdáleně
ovlivňovat průběh testů pomocí služby VNC.

S největší problémy jsem se setkala při realizaci učinného způsobu, jak
informovat obsluhu v případě nenadále situace. Momentálně jedinou spo-
lehlivou metodou je odesílání zprávy elektronickou poštou a její případně
přeposílání na služební mobilní telefon.

Z několika jednoduchých testů zjišťujících chování celého systému za nor-
málních i havarijních podmínek plyne, že navržený systém je schopen splnit
úkol, pro který byl vytvořen.

72
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S přibývajícími zkušenostmi s používáním tohoto systému v podmínkách
blížících se skutečnému testování se objevují další vylepšení, a to hlavně v
rámci grafického uživatelského rozhraní a dalších podpůrných systému, která
by systém vylepšila. Tyto podněty budu postupně začleňovat tak, aby celý
systém byl na vlastní testování připraven co možná nejlépe.

V rámci této práce jsem také vytvořila dvě menší aplikace, které ovládají
nově zakoupené přístroje. Program JulaboChiller je využíván k ovládání
a monitorování teploty chladicí kapaliny při provádění zkušebních testů na
modulech, které jsou na našem pracovišti nyní k dispozici.

Na poradě ATLAS SCT v Ženevě v prosinci 2002 jsem přednesla krátký
příspěvek o způsobu, jakým bude kontrola podmínek prostředí při testování
modulů zajištěna na našem pracovišti.

Výsledky mé práce významně ulehčí práci spojenou s rutinním
testováním modulů v následujících dvou letech.



Literatura

[1] CERN – The world’s largest particle physics laboratory, CERN, b. r.
[online], dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://public.web.cern.ch/public/>

[2] ATLAS Collaboration: ATLAS Technical Proposal for a General-Purposes pp
Experiment at the Lagre Hadron Collider at CERN, CERN/LHCC/94-43, CERN,
Ženeva, 1994, 271 s.

[3] ATLAS Collaboration: ATLAS – General Sites, CERN, 1999 [online], dostupné
na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://atlas.web.cern.ch/Atlas/>

[4] ATLAS Inner Detector Comunity: SCT ATLAS Semiconductor Tracker
Index Page, CERN, b. r. [online], dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/INNER\DETECTOR/SCT/>

[5] ATLAS Inner Detector Comunity: ATLAS Inner Detector Technical Design
Report, Volume I, CERN/LHCC/97-16, CERN, Ženeva, 1997, 254 s.

[6] ATLAS HLT/DAQ/DCS Group: ATLAS High–Level Triggers, DAQ and DCS
Technical Proposal, CERN/LHCC/2000-17, CERN, Ženeva, 2000, 206 s.

[7] ATLAS Collaboration: ATLAS Detector and Physics Performance Technical
Design Report, CERN/LHCC/99-15, CERN, Ženeva, 1999, 955 s.

[8] ATLAS Inner Detector Comunity: ATLAS Inner Detector Technical Design
Report, Volume II, CERN/LHCC/97-17, CERN, Ženeva, 1997, 640 s.

[9] Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha, 1985, s. 600

[10] Lutz, G.: Semiconductor Radiation Detector: device physics. Springer, Berlin,
1999, s. 347

[11] Úlehla, I., Suk, M., Trka, Z.: Atomy, jádra, částice. Academia, Praha, 1990, s.
257

[12] Doležal, Z.: Poznámky k přednášce Polovodičové detektory v jaderné a
subjaderné fyzice, Praha, 2003

74



LITERATURA 75

[13] Doležal, Z.: The Quality Assurance of the ATLAS SCT End-Cap Detector
Modules. Interní zpráva projektu ATLAS ATL-IS-QA-0004, 2002, dostupné na
WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/ sct/QA/docs/module\FDR\QAv8.pdf>

[14] Phillips, P. W., Lars, E.: Electrical Tests of SCT Hybrids and Modules. Interní
zpráva projektu ATLAS ATL-COM-INDET-004, 2003, dostupné na WWW [cit. 17.
4. 2003]:
<http://hepwww.rl.ac.uk/atlas-sct/documents/pro/Electrical\Tests\338.pdf>

[15] Eklund, L. et al.: Atlas SCT Test DAQ Online Documentation, b. r. [online],
dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://sct-testdaq.home.cern.ch/sct-testdaq/sctdaq/sctdaq.html>

[16] Brun, R., Rademakers, F.: ROOT – Object-Oriented Data Analysis Framework,
2003, [online], dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://root.cern.ch/>

[17] Demierre, P., Ferrere, D.: The ATLAS SCT Production Database, Interní
zpráva projektu ATLAS ATL-INDET-2002-015, 2002,
<http://doc.cern.ch//archive/electronic/cern/others/
atlnot/Note/indet/indet-2002-015.pdf>

[18] Dolezal, Z.: SCT Endcap Site Qualification Documents[online], 2003, dostupné
na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/ sct/QA/SiteQ.html>

[19] Broklová, Z. et al.: Testování modulů SCT ATLAS v Praze, pracovní
dokument, Praha, 2002

[20] Broklova, Z. et al.: Documentation of ATLAS SCT End cap Module QA Site
Charles University, Prague[online], 2003, dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/ sct/prod/prague\CU.pdf>

[21] Julabo Labortechnik GmbH[online], Germany, , b.r., dostupné na WWW [cit.
17. 4. 2003]:
<http://www.julabo.de/>

[22] Julabo Labortechnik GmbH: Operating manual - Refrigerated Circulator
F34-MD a F25-MD, 2000, 30 s.

[23] fa. PRESS-HAMMER[online], b. r., dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www.press-hammer.cz/>

[24] COMET System: COMET - dataloggery relativní vlhkosti a teploty, vlhkoměry
[online], b. r., dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://cometsystem.cz/>

[25] Cressto: Cressto - homepage[online], b. r., dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www.cressto.cz/>



LITERATURA 76

[26] JanasCard: 16–ti bitový AD modul AD232, katalogový list[online], b. r., dostupné
na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www.janascard.cz/PDF/AD232.PDF>

[27] National Instruments: National Instruments – Measurement and
Automation[online], b. r., dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www.ni.com/>

[28] National Instruments: DAQ – 2023E/6024E/6025E User Manual, Texas, 2000,
200 s.

[29] APC – American Power Conversion: APC – Product Section[online], b. r.,
dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www.apcc.com/products/>

[30] National Instruments: LabWindows/CVI User Manual, Texas 1998, 279 s.

[31] National Instruments: LabWindows/CVI Standard Libraries Reference Manual,
Texas, 1998, 846 s. Edition

[32] National Instruments: LabWindows/CVI Support [online], 2003, dostupné na
WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www.ni.com/support/cvisupp.htm>

[33] RealVNC: Windows VNC Server documentation[online], 2002, dostupné na
WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www.realvnc.com/winvnc.html>

[34] Postel, J. B.: RFC 821, Simple Mail Transfer Protocol [online], 1982, dostupné
na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www.freesoft.org/CIE/RFC/821/index.htm>

[35] Fielding R. et al.: RFC 2068, Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1 [online],
1997, dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://www.freesoft.org/CIE/RFC/2068/index.htm>

[36] Microcom: Microcom – home page[online], 2001, dostupné na WWW [cit. 17. 4.
2003]:
<http://www.microcom.cz/>

[37] Marti Garcia, S.: Reports from Module Assembly Sites, Valencia, In: ATLAS
SCT WEEK, 30. 9. – 4. 10. 2002, [online], dostupné na WWW [cit. 17. 4. 2003]:
<http://agenda.cern.ch/askArchive.php
?base=agenda&categ=a01749&id=a01749s10t21/tables>

[38] Mikulčák, J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy.
SPN, Praha 1989, 208 s.



Příloha A

Uživatelská příručka programu
JulaboChiller

Program JulaboChiller je určen k práci s přístrojem F34-MD německé firmy
Julabo Labortechnik GmbH. Tento přístroj udržuje stabilní teplotu
chladicí/ohřívací kapaliny a pomocí čerpadla zajišťuje její oběh chladicím
okruhem. Počítač komunikuje se zařízením pomocí sériového kabelu a
protokolu RS232.
Ovládání přístroje touto aplikací je pohodlnější a intuitivnější než ruční
ovládání (tj. ovládání pomocí tlačítkového panelu) a plně ho nahrazuje,
umožňuje změny nastavení všech parametrů stabilizace teploty i ovládání
čerpadla. Dále tento program zobrazuje časový průběh teploty kapaliny
uvnitř přístroje a umožňuje ukládat naměřené hodnoty na disk pro další
zpracování.

Obsah této příručky

Popis hlavního panelu
Postup při zapínání měření
Vypínání měření
Konfigurační soubor
Postup při přepínání přístroje do režimu vzdálené kontroly
Význam jednotlivých hlášení v okně Status

Popis hlavního panelu

Hlavní panel obsahuje veškeré prvky nutné pro ovládání přístroje i pro
zobrazení dat (viz obr. A.1). Kromě tohoto panelu program obsahuje ještě
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Obrázek A.1: Hlavní panel programu a popis jeho jednotlivých částí

dva menší panely s parametry komunikace po sériovém portu a pro
nastavení parametrů monitorování teploty a ukládání dat. Oba tyto panely
jsou zobrazeny po stisku příslušného tlačítka na hlavním panelu a jsou
popsány níže.

Přepínač režimu

Program lze mít spuštěný ve dvou odlišných režimech - v režimu simulace a
v režimu měření. Při práci v režimu simulace není aktivní zápis příkazů,
čtení ze sériového portu a ovládání čerpadla. Ostatní prvky jsou zcela
shodné a plně aktivní. Program místo změřené hodnoty teploty pracuje s
hodnotou simulovanou. Tato hodnota je určená podle předchozí hodnoty a
nastavení jednotlivých parametrů. Simulované hodnoty teploty reagují na
změny jednotlivých parametrů, ale změny neodpovídají zcela reálnému
chování takového systému. Režim simulace slouží hlavně k možnosti
vyzkoušet si ovládání, zobrazování a ukládání dat na disk. V režimu
simulace program funguje i v případě, že k počítači není přístroj připojen.
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Obrázek A.2: Panel nastavení parametrů sériového portu

Vlastní ovládání

Toto okno obsahuje veškeré základní ovládací prvky přístroje i monitoru
teploty. Funkce jednotlivých tlačítek:

• Otevření portu (Open port) - Po stisku tohoto tlačítka je příslušný
sériový port otevřen. Hodnoty parametrů potřebných k zahájení
komunikace pomocí protokolu RS232 jsou uloženy v konfiguračním
souboru Julabo.cfg a načteny při spuštění programu. Chcete-li použít
parametry jiné, je nutné port otevřít pomocí tlačítka Port
configuration (viz níže). Pokud dojde k ukončení komunikace
(uzavření portu), jsou při následném znovuotevření použity předchozí
parametry i v případě, že nebyly uloženy.

• Konfigurace a otevření portu (Port configuration) - Toto tlačítko
vyvolá panel (viz obr. A.2), na kterém je možné nastavit jednotlivé
parametry sériového portu, tyto parametry uložit do konfiguračního
souboru a případně port s těmito parametry otevřít. Pro úspěšné
zahájení komunikace s přístrojem musí hodnoty parametrů
komunikace nastavené v programu odpovídat parametrům, které jsou
nastaveny na přístroji (více viz [22]).

• Uzavření portu (Close port)
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• Nastavení parametrů (Measure setting) - Na vyvolaném panelu
(viz obr. A.3) lze nastavit časový interval mezi jednotlivými měřeními
teploty (Measure loop), frekvenci kontroly správnosti spojení
(Checking interval), zda požadujeme ukládání souboru s naměřenými
hodnotami a souboru se záznamem o měření (logbook)na disk a
případně jména těchto souborů. Nastavené hodnoty je možné také
uložit do konfiguračního souboru.

Obrázek A.3: Panel pro nastavení parametrů měření

• Zapnutí/vypnutí monitorování teploty (Start/Stop monitor)

• Zapnutí/vypnutí čerpadla (Start/Stop circulator) - pozn.: Zároveň
s čerpadlem je spuštěn i příslušný mechanismus, který nastaví a
udržuje teplotu na nastavené pracovní hodnotě.

Okno aktuální teploty

V tomto okně se zobrazují hodnoty teploty chladicí kapaliny (Actual
temperature) a výkonu ohřívače (Heater wattage) zjištěné při posledním
měření. Dále je zde tlačítko umožňující změřit aktuální hodnoty obou
veličin (Measure). Takto získané hodnoty ale nejsou zaznamenány na disk a
nejsou ani zobrazeny v grafech. Červená kontrolka se rozsvítí v případě, že
je teplota chladicí kapaliny mimo nastavené teplotní meze. Zároveň by se
měl aktivovat zvukový alarm přístroje.



Uživatelská příručka programu JulaboChiller 81

Parametry chlazení

Na přístroji lze nastavit dvě různé pracovní teploty, tj. teploty, na kterých
má udržovat chladicí kapalinu, a přepínat mezi nimi. Dále je zde možné
určit teplotní limity, jejichž překročení způsobí rozsvícení červené kontrolky
u hodnoty aktuální teploty a aktivuje alarm přístroje.
Po nastavení nové hodnoty některé z těchto čtyř teplot je ale nutné
stisknout tlačítko označené šipkou (→) vedle číselného údaje, teprve potom
je příslušný příkaz odeslán na zařízení. Tento dvoustupňový postup při
změně v nastavení teplot zajištuje, že ke změně nedojde omylem. Na druhou
stranu se ale může stát, že se hodnoty uvedené na panelu programu liší od
hodnot nastavených v paměti přístroje. Z tohoto důvodu je možné hodnoty
na monitoru aktualizovat tlačítkem Restore temperatures. V případě, že je v
režimu měření zapnuté čerpadlo, a tedy i stabilizátor teploty, nelze žádné
hodnoty měnit a nelze také přepínat mezi oběma pracovními teplotami.

Status

Program v pravidelných intervalech kontroluje stav chladiče a funkčnost
komunikace. Zjištěný výsledek je zobrazován v tomto okně a zapisován do
souboru se záznamem měření. Časový interval mezi dvěma kontrolami,
který je použit při bezproblémovém běhu měření, je možné nastavit v
parametrech měření. V případě zjištění nějakého problému je tento interval
zkrácen na 5 s a k původní hodnotě se vrátí po bezpečném odstranění
závady. Chyba se může vyskytnout jak v připojení přístroje k počítači
(např. se objeví problémy se čtením teploty), tak ji může hlásit přímo
přístroj (např. nejde zapnout čerpadlo, překročení teplotních limitů, apod.).
Závada je indikována změnou barvy rámečku a rozsvícením červené
kontrolky vedle tohoto okna.

Grafy

Oba grafy zaznamenávají časový průběh teploty chladicí kapaliny. Na
horním grafu je zobrazeno posledních 60 a na spodním posledních 600
naměřených hodnot. Protože nedochází k automatickému vymazání grafů
po vypnutí a opětovném zapnutí monitoru teploty, jsou pro lepší časovou
orientaci obě x-ové osy průběžně označovány systémovým časem. Škála
y-ových os se řídí nastavenými teplotními mezemi. Pozor, při jejich změně
dojde k vymazání celého grafu.
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Erase

Vymaže oba grafy a pole, ve kterém je zobrazován stav chladiče (Status),
případně také zhasne indikátor chyby v komunikaci.

Quit

Toto tlačítko slouží k ukončení celé aplikace. Před tím je ale zapotřebí
vypnout čerpadlo Julaba a ukončit měření teploty, tím dojde ke korektnímu
ukončení souborů i uzavření portu.

Nápověda

Ke každému tlačítku na panelu je k dispozici krátká nápověda, která se po
stisknutí pravého tlačítka myši objeví na spodním řádku panelu.

Postup při zapínání měření

1. Zkontrolovat připojení chladiče - měly by být zapnuty oba
vypínače (horní na panelu i spodní na vlastní chladicí jednotce) a
přístroj přepnut do režimu vzdálené kontroly počítačem, tj. na displeji
panelu by mělo být: . Pokud tomu tak není, je třeba přístroj
takto nastavit (viz str. 85).

2. Spustit aplikaci

3. Přepnout do režimu měření - Po startu programu je režim
nastaven vždy na simulaci.

4. Otevřít sériový komunikační port - pomocí tlačítka Open port
nebo nejprve nastavit parametry komunikace na panelu vyvolaném
tlačítkem (tlačítko Port configuration), případně tyto hodnoty uložit
do konfiguračního souboru pro pozdější použití a port otevřít. Ihned
po otevření portu se aplikace pokusí zahájit komunikaci s přístrojem.
V případě bezchybného připojení i nastavení se v okně Status objeví
nápis:
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nebo (pokud je již čerpadlo zapnuto):

V případě, že se objeví jiný nápis nebo pouze okno s chybovým
hlášením, došlo k problémům při otevírání portu nebo při zahájení
komunikace s chladičem. Význam jednotlivých chybových hlášení je
uveden na konci této příručky. Po odstranění problémů je možné
pokusit se o otevření portu znovu.

Pokud otevření portu a zjištění stavu chladiče proběhne úspěšně,
dojde k automatickému načtení a zobrazení teplot nastavených na
přístroji, k přeškálování a vymazání grafů. Současně je pracovní
teplota T1 nastavena jako aktivní a změřena teplota chladicí kapaliny.
Dále se aktivuje pravidelná kontrola správné funkčnosti připojení.

5. Zkontrolovat nastavené pracovní teploty a teplotní limity -
ověřit, zda příslušné hodnoty odpovídají zamýšlenému experimentu, a
případně je změnit. (pozn.: Změnu číselné hodnoty je třeba potvrdit
tlačítkem se šipkou. Ke kontrole skutečně nastavených hodnot slouží
tlačítko Restore temperatures.)

6. Nastavit parametry monitoru - tyto hodnoty se nastavují na
zvláštním panelu (viz obr. A.3), po zapnutí aplikace se automaticky
nastaví parametry uložené v konfiguračním souboru.

7. Spustit monitor teploty (tlačítko Start monitor) - měřené hodnoty
teploty se začnou zakreslovat do grafů a případně i ukládat na disk.

8. Spustit čerpadlo a stabilizaci teploty (tlačítkem Start circulator)
- při spuštěné stabilizaci teploty nejde hodnoty jednotlivých
teplotních parametrů měnit.

POZOR: V tomto okamžiku je třeba zkontrolovat správné zapojení hadic.

Poznámka Při zapínání a vypínání čerpadla je nutné chvíli počkat s
vysláním dalšího příkazu (tj. se stiskem příslušného tlačítka na panelu), aby
čerpadlo mělo dost času adekvátně zareagovat a nedocházelo na něm k



Uživatelská příručka programu JulaboChiller 84

přepětí. Přístroj má vnitřní ochranu proti poškození tímto přepětím a
pokud k němu dojde, vysílá každých pět sekund chybové hlášení:
-21 WARNING: COMPRESSOR STAGE 1 DOES NOT WORK . Pokud příkazy následují
v těsném sledu za sebou, může se také stát, že stav čerpadla neodpovídá
indikátoru na panelu. Tento problém by se měl sám po chvíli automaticky
upravit. Trvá-li tato situace již delší dobu, zkuste restartovat aplikaci i
panel přístroje.
Ukázka panelu se spuštěným měřením je na obr. A.1.

Vypínání měření

Nejprve je zapotřebí vypnout čerpadlo Julaba (tlačítkem Stop circulator) a
ukončit měření teploty (tlačítkem Stop monitor). Otevřené soubory, do
kterých se zapisují data i záznam o měření, budou správně uzavřeny. V
dalším kroku je možné zavřít port nebo rovnou vypnout celou aplikaci
tlačítkem Quit (i v tomto případě bude port správně uzavřen). Potom je
možné vypnout přístroj Julabo F34-MD (opět je zapotřebí vypnout oba
vypínače).

Konfigurační soubor

Konfigurační soubor Julabo.cfg musí být uložen ve stejném adresáři jako
samotný program. Jedná se o textový soubor, ve kterém jsou uloženy
parametry komunikace přes sériový port a parametry monitoru teploty.
Pokud tento soubor není nalezen nebo má nesprávný formát, nelze aplikaci
spustit.

Příklad konfiguračního souboru:

port: 1

baudrate: 4800

parity: 0

databits: 8

stopbits: 1

inputq: 512

outputq: 512

ctsmode: 0

xmode: 1

timeout: 1.0

status_interval: 60.0
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measure_interval: 5.0

save_flag: 1

save_file: data.txt

logbook_flag: 1

logbook_file: logbook.txt

Postup při přepínání přístroje do režimu
vzdálené kontroly

K přepnutí stabilizátoru teploty do režimu vzdálené kontroly je zapotřebí
nastavit parametry komunikace a aktivovat vzdálenou kontrolu.
Současným stiskem tlačítek ← a ←↩ se aktivuje konfigurace přístroje.
Šipkami ← a → lze provádět výběr parametru a šipkami ↑ a ↓ nastavit jeho
hodnotu. Výběr hodnoty parametru se potvrzuje tlačítkem ←↩. Stejné
hodnoty parametrů komunikace musí být uvedeny i v konfiguračním
souboru programu. Nejdůležitější je nastavit parametr „remove controlÿ na
1 (tj. změnit r0 na r1 a potvrdit tlačítkem ←↩).
Pro ukončení konfigurace je zapotřebí opět stisknout současně tlačítka ← a
←↩.

Význam jednotlivých hlášení v okně Status

Popis stavu chladiče

Julabo status: 00 MANUAL STOP

Julabo status: 01 MANUAL START

Přístroj je v režimu manuální kon-
troly, program může pouze mo-
nitorovat teploty, ale nemůže nic
ovládat. STOP a START vyjadřují
stav čerpadla

Julabo status: 02 REMOTE STOP

Julabo status: 03 REMOTE START

Přístroj je v režimu vzdálené kon-
troly, program může plně ovládat
všechny funkce. STOP a START
vyjadřují stav čerpadla

Chybové hlášení chladiče

Některá hlášení se nemohou při práci s tímto programem objevit, protože je
aplikace sama ošetřuje. Pro úplnost jsou zde ale uvedena všechna podle [22].
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Julabo error: -01 TEMP/LEVEL

ALARM

V chladicí jednotce je málo chla-
dicí kapaliny nebo byly překročeny
bezpečnostní teplotní meze

Julabo error: -02 REFRIGERATOR

ALARM

Byl odpojen kabel mezi panelem
přístroje a vlastní chladicí jednot-
kou

Julabo error: -03 EXCESS

TEMPERATURE WARNING

Překročena nastavená horní tep-
lotní mez.

Julabo error: -04 LOW TEMPERATURE

WARNING

Překročena nastavená dolní tep-
lotní mez.

Julabo error: -05 TEMPERATURE

MEASUREMENT ALARM

Chyba v měřicím systému

Julabo error: -06 SENSOR

DIFFERENCE ALARM

Příliš velký rozdíl v teplotách na-
měřených oběma senzory uvnitř
chladicí jednotky

Julabo error: -07 INTERNAL ERROR Vnitřní chyba komunikace
Julabo error: -08 INVALID COMMAND Špatný příkaz
Julabo error: -10 VALUE TOO SMALL Příliš nízká hodnota
Julabo error: -11 VALUE TOO LARGE Příliš vysoká hodnota
Julabo error: -12 VALUE EXCEED

TEMPERATURE LIMITS

Zadaná hodnota pracovní teploty
leží mimo povolené teplotní meze,
přesto ale byla uložena.

Julabo error: -13 COMMAND NOT

ALLOWED IN CURRENT OPERATING MODE

Nepovolený příkaz

Julabo error: -21 WARNING:

COMPRESSOR STAGE 1 DOES NOT WORK

Kompresor v chladicí jednotce má
zabudovanou ochranu proti pře-
hřátí. Tato chyba znamená, že
došlo k odpojení motoru kom-
presoru, což muže být způsobeno
nedostatečným chlazením motoru
kompresoru (nečistotami v chla-
dicí mřížce) nebo také zapínáním
a vypínáním čerpadla rychle za se-
bou. Někdy dojde po chvíli k opě-
tovnému připojení motoru a chy-
bové hlášení se přestane objevovat,
někdy je zapotřebí restartovat pa-
nel chladiče.

Julabo error: -25 REFRIGERATOR

ERROR

Chyba v chladicí jednotce
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Chybová hlášení programu

Všechny znamenají, že došlo k nějaké chybě při komunikaci s chladičem, a
říkají v jaké fázi se tato chyba vyskytla.

Monitor error: -40 UNABLE READ TEMPERATURE

Monitor error: -41 UNABLE READ STATUS

Monitor error: -42 UNABLE READ HEATER WATTAGE

Monitor error: -43 WRONG CIRCULATOR ANSWER

Monitor error: -50 UNABLE SET WORKING TEMPERATURE T1

Monitor error: -51 UNABLE SET WORKING TEMPERATURE T2

Monitor error: -52 UNABLE SET HIGH TEMPERATURE LIMIT

Monitor error: -53 UNABLE SET LOW TEMPERATURE LIMIT

Záznamy do souborů

Aplikace umožňuje ukládat jak naměřené hodnoty, tak záznam o průběhu
měření (tzv. logbook) na disk do dvou oddělených souborů. Jména těchto
souborů se nastavují jako parametry teplotního monitoru. Pokud soubor na
disku již existuje, jsou další údaje přidávány na jeho konec.

Příklad záznamu

Soubor s naměřenými hodnotami:

02-04-2003 15:19:10 Start monitor

02-04-2003 15:19:13 temperature: 22.06 heater_wattage: 0.00

02-04-2003 15:19:18 temperature: 22.06 heater_wattage: 0.00

02-04-2003 15:19:24 temperature: 22.06 heater_wattage: 0.00

02-04-2003 15:19:29 temperature: 22.06 heater_wattage: 0.00

...

...

02-04-2003 15:51:29 temperature: 14.99 heater_wattage: 17.00

02-04-2003 15:51:34 temperature: 14.97 heater_wattage: 20.00

02-04-2003 15:51:39 temperature: 14.99 heater_wattage: 18.00

02-04-2003 15:51:44 temperature: 15.01 heater_wattage: 17.00

02-04-2003 15:51:49 temperature: 15.00 heater_wattage: 18.00

02-04-2003 15:51:54 temperature: 14.99 heater_wattage: 19.00

02-04-2003 15:51:57 Stop monitor

02-04-2003 15:53:47 File close

a odpovídající záznam v logbooku:



Uživatelská příručka programu JulaboChiller 88

02-04-2003 15:19:02 Port open, communication establish

02-04-2003 15:19:10 Start monitor

02-04-2003 15:20:01 Julabo status: 03 REMOTE START

02-04-2003 15:21:01 Julabo status: 03 REMOTE START

02-04-2003 15:22:01 Julabo status: 03 REMOTE START

02-04-2003 15:23:01 Julabo status: 03 REMOTE START

...

...

02-04-2003 15:51:57 Stop monitor

02-04-2003 15:51:59 Julabo status: 02 REMOTE STOP

02-04-2003 15:52:59 Julabo status: 02 REMOTE STOP

02-04-2003 15:53:50 Port close



Příloha B

Uživatelská příručka programu
NH232

Tento program umožňuje monitorování a ukládání hodnot naměřených
snímačem teploty a vlhkosti od firmy COMET System z Rožnova pod
Radhoštěm. Snímač má sériový výstupem RS232 a jeho komunikační
protokol vychází ze standardu ADAM firmy Advantech [24].
Po spuštění programu se objeví na obrazovce úvodní panel (obr. B.1).

Obrázek B.1: Hlavní panel programu NH232
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Prvním krokem je otevření sériového portu pro komunikaci. K tomu slouží
tlačítko Open port, po jehož stisknutí se port otevře s parametry
nastavenými v konfiguračním souboru, nebo tlačítko Configure and open
port, které umožňuje tyto parametry nastavit na zvláštním panelu a uložit.
Po otevření portu je možné nastavit frekvenci měření a jméno souboru pro
ukládání naměřených dat (vpravo na panelu). I tyto hodnoty je možné
uložit do konfiguračního souboru tak, aby při dalším spuštění programu
byly přednastaveny. Pokud soubor pro ukládání naměřených hodnot na
disku již existuje, jsou další údaje přidávány na jeho konec.
Po zapnutí vlastního měření tlačítkem Start monitor jsou číselné hodnoty
měřených veličin zobrazovány na panelu a zároveň zakreslovány do grafů.
Osy x obou grafů jsou průběžně označovány systémovým časem.
Před vypnutím programu musí být nejprve ukončeno měření tlačítkem Stop
monitor, aby došlo ke správnému ukončení souboru s měřenými daty.

Konfigurační soubor

Konfigurační soubor NH232.cfg musí být uložen ve stejném adresáři jako
program. Jedná se o textový soubor, ve kterém jsou uloženy parametry
komunikace přes sériový port a parametry monitoru měření. Pokud tento
soubor není nalezen nebo má nesprávný formát, nelze aplikaci spustit.

Příklad konfiguračního souboru:

port: 2

baudrate: 9600

parity: 0

databits: 8

stopbits: 1

inputq: 512

outputq: 512

ctsmode: 0

xmode: 0

timeout: 1.0

measure_interval: 5.0

save_flag: 1

save_file: NH232_data.txt
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Příklad záznamu hodnot do souboru

03-31-2003 13:31:22 Start measure.

03-31-2003 13:31:27 T = 24.3 H = 16.9

03-31-2003 13:31:32 T = 24.3 H = 16.9

...

03-31-2003 13:32:37 T = 26.0 H = 18.2

03-31-2003 13:32:42 T = 26.1 H = 17.0

03-31-2003 13:32:42 Stop measurement.



Příloha C

Fotografie z laboratoře

Fotografie 1: Pohled do „šedéÿ místnosti. Na kontrolním počítači je právě
spuštěný program JulaboChiller, stabilizátor teploty Julabo leží pod stolem, na
stole vpravo od počítače leží switch a zdroj napětí pro senzory, jednotlivé senzory
jsou rozložené na židli vedle stolu, která téměř zakrývá zdroj suchého vzduchu.
Úplně vpravo stojí testbox.
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Fotografie 2: Celkový pohled do
čisté místnosti – vlevo flowbox,
vzadu téměř skryto VME, vpravo
měřicí počítač a za ním mraznička

Fotografie 4: Měřicí počítač, vlevo
větší z obou UPS

Fotografie 6: Otevřený stabilizátor
teploty Julabo F34-MD

Fotografie 3: Úplně vlevo je ovládání
xy-posuvného stolku, vedle něj
aparatura pro testování pomocí β
zdroje a laseru, vlevo rám s VME
(včetně všech potřebných karet) a
digitálním osciloskopem.

Fotografie 5: Zdroj suchého vzduchu
– vlevo kondenzační sušička, vpravo
kompresor se zásobní nádobou

Fotografie 7: Testbox zepředu –
vpravo vstup pro chladicí kapalinu,
vlevo její odtok, nad ním je vstup
pro suchý vzduch.
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Fotografie 8: Vnitřek testboxu – světle modré hadice tvoří rozvod chladicí
kapaliny (modré zabarvení je způsobeno barvou kapaliny), pět z nich je
propojeno „nakrátkoÿ samozavíracími spojkami, jedna je připojena na
modulbox, tenké zelené hadičky zajišťují rozvod suchého vzduchu, vedle
hliníkového modulboxu leží senzor teploty a vlhkosti.

Fotografie 9: Externí panel připojený k měřicí NI kartě – k němu jsou připojena
dvě čidla, kontrola napětí v síti a LED jako indikátor havárie. Pod panelem je
zdroj napětí pro senzory (připojen na UPS) a zdroj napětí sloužící jako
„monitorÿ napětí v síti, úplně dole leží switch. Je vidět i část UPS, která stojí za
nimi.
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Fotografie 10 (vlevo): Senzory – vlevo senzor teploty a vlhkosti (patřící do
testboxu), vpravo diferenční tlakové měřidlo a převodník teploty s čidlem (bude
měřit teplotu kapaliny odcházející z testboxu).

Fotografie 11 (vpravo): Maketa hybridu v modulboxu s připojeným chlazením,
černé měřidlo měří teplotu na termistoru v mosazné destičce, bílý teploměr
ukazuje teplotu v místnosti (horní údaj) a přibližnou teplotu hliníkového
modulboxu (spodní údaj), tento teploměr bude použit jako nezávislý teploměr v
testboxu

Fotografie 12: Omrzlý kohout a hadice s chladicí kapalinou o teplotě -10◦C po 12
hodinách provozu, v místnosti byla teplota 26◦C a relativní vlhkost asi 20%.


