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Kivonat

Az ősrobbanás utáni töredék másodpercben a világegyetem az úgy-
nevezett kvark-gluon plazma formájában volt jelen, amit ma a Nagy
Hadronütköztető (CERN LHC) ólom-ólom ütközései során lehet elő-
állítani. A kvark-gluon plazma egy erősen kölcsönható folyadék, ami-
ben a kvarkok hadronokba nem zárt állapotban vannak jelen, és ta-
nulmányozásával az erős kölcsönhatás vizsgálható. Az ALICE kísér-
let az ólom-ólom ütközések tanulmányozására szakosodott, és egyike
az LHC négy nagy kísérletének. A jövőben az ALICE kísérlet olyan
méréseket tervez, amikhez nagyon gyors és pontos nyomkövető de-
tektorokra van szüksége, ami miatt 2019 és 2020 között több nagy
fejlesztést fognak végezni. Többek között le fogják cserélni az ALICE
legbelső szilícium detektorát (ITS - Inner Tracking System), ami lehe-
tővé teszi az ütközés helyének pontos meghatározását és a keletkező
részecskék pályájának pontos követését. Az új detektort úgyneve-
zett Monolitikus Aktív Pixel Szenzorokkal (MAPS) fogják felszerelni,
amikből azonban nem létezett olyan, ami az új detektor összes köve-
telményét kielégítené. Emiatt az ALICE kísérlet az elmúlt években
kifejlesztett egy új detektort, az ALPIDE-ot (ALICE PIxel DEtec-
tor), ami ma a legfejlettebb MAPS típusú detektorok közé tartozik.
A mérés során a hallgatók a MAPS típusú szilícium szenzorokkal és
azok tulajdonságaival ismerkedhetnek meg az ALPIDE-dal végzett
kísérleteken keresztül.
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Az ALICE kísérlet és fejlesztése

Az ALICE (A Large Ion Collider Experiment) kísérlet a Nagy
Hadronütköztetőnél (LHC – Large Hadron Collider) működő négy
nagy kísérlet egyike (1. ábra). Az ALICE kísérlet nehézion üt-
közések rögzítésére és feldolgozására szakosodott, ezért olyan alde-
tektorokkal van felszerelve, amik pontos nyomkövetést és részecske
azonosítást tesznek lehetővé kis és nagy transzverzális impulzusnál
is (pT . 30 GeV/c). Az ALICE kísérlet az LHC második hosszú
leállásakor (LS2 – Long Shutdown 2, 2019–2020) egy nagy fejleszté-
sen fog keresztülmenni azért, hogy gyorsabban lehessen a detektorait
kiolvasni, tehát több ütközést lehessen rögzíteni, illetve hogy még
pontosabb nyomkövetést érjenek el. Ezek elsősorban ahhoz fontosak,
hogy nehéz kvarkokat (c, b) tartalmazó részecskék pályáját is ponto-
san lehessen vizsgálni a detektorral. Az ALICE fejlesztéséről további
információ található az [1] referenciában. A fejlesztéshez szükséges
R&D tevékenységben az MTA Wigner FK jelentős szerepet játszik.

1. ábra. Az ALICE kísérlet detektorai.

A mérés során az ALICE legbelső nyomkövető detektorának pro-
totípusával ismerkedhetünk meg (2. ábra). A legbelső nyomkövető
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detektor, az ITS (Inner Tracking System), most 6 rétegből áll, amik
szilícium pixel, drift és strip detektorokkal vannak felszerelve. Az
LS2 után ezt a detektort teljesen lecserélik, és egy 7 rétegből álló szi-
lícium pixel detektorokkal felszerelt detektort fognak beszerelni [2].
Ennek az új detektornak egy prototípusát fogjuk tesztelni a labor
mérés során.

Nyaláb cső

2. ábra. Az ALICE új legbelső nyomkövető detektorának (ITS) tervezett
szerkezeti rajza [2].

A szilícium detektorok működési elve

A szilícium detektorok működési elve azon alapul, hogy a töl-
tött részecskék egy félvezető lapon áthaladva, abban elektron-lyuk
párokat keltenek. Ezeket a párokat észlelhetjük, ha egy p- és egy
n-típusú szilícium réteget egymás mellé helyezünk, ami a kettő ta-
lálkozásánál egy kiürített réteget hoz létre (3. ábra). A kiürített
réteg nagyságát záró irányú feszültség kapcsolásával növelhetjük. A
detektorra kapcsolt záró feszültség hatására a töltött részecske által
keltett elektronok és lyukak a félvezető rétegen belül a megfelelő pó-
lushoz sodrodnak, és így a keltett töltés kiolvasható. A hagyományos
szilícium detektorok esetében általában akkora zárófeszültséget hasz-
nálnak (> 50 V), hogy a detektor teljes érzékeny tartománya kiürített
legyen.

A hagyományos szilícium detektorok esetében a kiolvasást és a
jel feldolgozását a detektor érzékeny térfogatához képest külön szi-
lícium lapon végzik. Ezt a detektor érzékeny térfogatához, minden
egyes pixel esetében, úgynevezett csepp kontaktussal (angolul bump
bonding) kapcsolják (lásd 4. ábra).
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3. ábra. A pn-átmenet sematikus rajza.

4. ábra. A hagyományos szilícium detektorok egy pixelének sematikus áb-
rája.

A MAPS típusú szilícium detektorok

A detektálás alapelve a MAPS (Monolithic Active Pixel Sensor)
típusú szenzoroknál is ugyanaz, mint a hagyományos detektoroknál:
a töltött részecske elektron-lyuk párokat kelt az érzékeny térfogatban
(az 5. ábrán világoskékkel jelölt rész), amit utána egy n-típusú im-
plantátumon keresztül olvasunk ki. A MAPS típusú detektoroknál
azonban általában nem a teljes érzékeny rész van kiürítve, így a kel-
tett elektronok először diffúzióval mozognak és csak amikor elérték a
kiürített részt (az 5. ábrán fehérrel jelölt rész) kezdenek el sodródni
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a kiolvasó dióda felé. Emiatt a MAPS típusú detektorok kiolvasása
lassabb lehet, mint a hagyományos szilícium detektoroké. A MAPS
típusú detektorok előnye azonban, hogy sokkal vékonyabbak, mint a
hagyományos társaik, hiszen két szilícium réteg helyett csak egy van
jelen. Így az áthaladó töltött részecskék kevésbé szóródnak a MAPS
típusú detektorokon, ami sokkal pontosabb pálya-rekonstrukciót tesz
lehetővé.
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5. ábra. Egy pixel keresztmetszete a MAPS típusú detektorok esetén [2].

A MAPS típusú detektorok esetén az érzékeny réteg és a kiolvasó
réteg egy szilícium lapon található. Ahhoz, hogy a jel feldolgozását
meg lehessen oldani, arra van szükség, hogy teljes CMOS (Comple-
mentary Metal Oxide Semiconductor) áramkört tudjunk használni a
detektor érzékeny területén belül. Ehhez az szükséges, hogy mind
PMOS (elektron vezetéses MOS), mind NMOS (lyukvezetéses MOS)
tranzisztorokat használhassunk. Ez azért nehézkes, mert a PMOS
típusú tranzisztoroknak n-típusú szilíciumban kell lenniük (n-zseb),
ami ugyanúgy begyűjti a keltett elektronokat, mint a kiolvasásra
szánt n-típusú implantátum. Ez a töltések elvesztését jelentené, ami
a hatásfok csökkenéséhez vezethet. Ezt azzal lehet megakadályoz-
ni, hogy a PMOS tranzisztorokhoz szükséges n-zseb alatt egy mély
p-zsebet hoznak létre (angolul úgynevezett deep p-well, rózsaszín te-
rület az 5. ábrán), ami így megakadályozza, hogy a töltések rossz
helyen nyelődjenek el.
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Az ALPIDE

Az ALPIDE (ALICE PIxel DEtector) egy MAPS típusú szilíci-
um detektor, amit az ALICE kísérlet fejlesztése során terveztek. A
fejlesztés során (2019-ben és 2020-ban) 25 000 darab ilyen szenzort
fognak beszerelni az ALICE kísérletben az ütközési ponthoz, a ver-
texhez, nagyon közel (22,4 mm-re az ütközési ponttól lesz az első
réteg). A detektor a 6. ábrán látható, a rövidebbik oldala 1,5 cm,
a hosszabbik 3 cm, és 512 × 1024 pixelből áll. A detektor egy hor-
dozó kártyán található, ami főleg passzív komponenseket tartalmaz,
és amit egy kiolvasó kártyán keresztül lehet vezérelni és kiolvasni
(7. ábra). A detektor üzemeltetéséhez szükséges csatlakoztatni a tá-
pot (5 V), a zárófeszültség (back bias vagy reverse substrate bias)
(0-tól −6 V-ig), és az USB csatlakozót. Ha külső jelet, például szcin-
tillátor jelét, szeretnénk használni ahhoz, hogy tudjuk mikor érdemes
kiolvasni a detektort (úgynevezett triggerelés), akkor azt is csatlakoz-
tatni kell, de a detektor belső triggert is tud használni.

6. ábra. Fotó az ALPIDE detektorról.

Az ALPIDE egy olyan digitális detektor, amiből csak azt olvassuk
ki, hogy egy pixelen volt-e beütés vagy sem, az összegyűjtött töltés
mennyiségét nem látjuk. Minden pixelen belül a jelet erősítjük, majd
digitalizáljuk. A digitalizálás komparátorral történik, azaz a felvett
jelet egy előre meghatározott feszültség szinthez hasonlítjuk, és ha en-
nél nagyobb, akkor úgy tekintjük, hogy volt beütés. Ez a küszöbérték
(angolul threshold), állítható a detektor paramétereivel. A pixeleken
belüli áramkörnek (angolul front-end electronics) sok állítható para-
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7. ábra. Fotó a kiolvasó kártyáról és a detektorról.

métere van, de ezek közül a mérés szempontjából kettő kifejezetten
fontos. Ezek az Ithr és a VCASN nevű paraméterek, és mind a ket-
tő befolyásolja a küszöbértéket. Az áramkör teljes kapcsolási rajza
megtalálható a [3] referenciában. Az Ithr nevű paraméter úgy vál-
toztatja a jel alapszintjét, hogy növelésével a küszöbérték nő, míg a
VCASN nevű paraméter úgy változtatja, hogy növelésével a küszöb-
érték csökken. Így azonos küszöbértéket különböző kombinációkkal
is elérhetünk, ami azért fontos, mert ezek a paraméterek az áramkör
más tulajdonságait is változtatják (például az Ithr nevű paraméter
a jel hosszát módosítja), így bizonyos kombinációi a paramétereknek
előnyösebb lehetnek.

Szoftverek

A detektor üzemeltetéséhez illetve az adatok feldolgozásához hasz-
nált szoftverek a ∼/Lab könyvtárban találhatóak. Ezen belül az
alpide-software-fx3-tools mappában található az USB csatlako-
zó vezérléshez szükséges shell program (program.sh), amit a detektor
számítógéphez csatlakoztatásakor mindig le kell futtatni.

A méréshez szükséges szoftverek a new-alpide-softwaremappá-
ban találhatók. A futtatandó fájlok a test_* nevűek. Az analízishez
használt szkriptek a scripts nevű mappában, a feldolgozást végző
kódok pedig az analysis mappában találhatók.
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A mérés menete

A mérés célja, hogy megállapítsuk, hogy a detektor megfelelően
működik-e. Emellett megmérjük a hatásfokát és a helyfelbontását, és
meghatározzuk, hogy milyen paraméter tartományokon üzemeltethe-
tő a detektor.

A mérés menete pontokba szedve:

• A detektor helyes működésének ellenőrzése

• A detektor zajának mérése

• A küszöbérték mérése

• A jel hosszának mérése

• A helyfelbontás mérése

• A hatásfok mérése

A detektor helyes működésének ellenőrzése

A mérés első lépéseként azt ellenőrizzük le, hogy a detektor he-
lyesen működik-e, és minden pixele használható-e. Ehhez először a
new-alpide-software mappából futtassuk le a test_scandac prog-
ramot. Ez a program azt vizsgálja, hogy a szoftveres beállításai a
detektornak jól működnek-e. Ehhez a program végigmegy minden
egyes beállításon, és azt nézi, hogy ha például egy beállítás egy áram
paraméter beállítása, akkor a beállítási egység (DAC egység - Dig-
ital Analog Converter Egység) és a beállított áram egyenes arány-
ban van-e. A felvett eredményeket az analysis mappában található
scanDACS.C programmal jeleníthetjük meg.

Második lépésként a pixelek digitális működését teszteljük. Ehhez
a test_digital nevű programot futtassuk, ami végigmegy minden
pixelen, és a memóriájukba egyeseket ír, majd kiolvassa azokat. Ez-
zel azt lehet tesztelni, hogy ha egy pixelen tudjuk, hogy volt beütés,
akkor azt vajon látjuk-e a detektor kimenetén rendesen. Az ered-
ményeket a Hitmap.C programmal tudjuk megjeleníteni, ahol ha egy
pixelben nem 50 beütést látunk, akkor tudhatjuk, hogy az a pixel
nem megfelelően működik.
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A detektor zajának mérése

A következő lépés a detektor zajának mérése. A zaj mérése azért
érdekes, mert ezzel meg tudjuk határozni, hogy mi az a legalacso-
nyabb küszöbérték, ahol a detektor még használható. A méréshez a
new-alpide-software mappából futtassuk a test_noiseocc prog-
ramot, ami kiolvassa a detektort 100 000-szer. A felvett fájlt elemez-
hetjük a
NoiseOccupancyRawToHisto.C programmal, ami kirajzolja 2 dimen-
zióban a beütések helyét, illetve megmondja hány pixelt kéne masz-
kolunk ahhoz, hogy elfogadható legyen a detektor zajszintje. Ismétel-
jük meg ezt a mérést miközben az Ithr paramétert változtatjuk 20 és
240 DAC egység között úgy, hogy a tartomány alsó végén sűrűbben
vesszük fel a pontokat (10-es lépésekben), majd 80-tól 40-es lépések-
ben. Folytassuk a mérést a VCASN paraméter változtatásával a 50
és 78 DAC egység között 5 egységes lépésekben. A két paramétert a
new-alpide-software mappában található Config.cfg fájlban tud-
juk állítani. Állapítsuk meg mi az a legalacsonyabb Ithr és mi az a
legmagasabb VCASN érték, ami még használható.

A küszöbérték mérése

A detektor köszübértéke mérhető úgy, hogy ahelyett, hogy egy
külső forrást használnák, ismert mennyiségű töltést juttatunk a pi-
xelekbe egy beépített funkción keresztül. Ha a bejuttatott töltést
növeljük meg lehet vizsgálni, hogy mi az a szint, ahol a detektor
beütést jelez. Küszöbértéknek azt a pontot nevezzük, ahol a pixel
a mérések felében jelez beütést. A mérés elvégzéséhez futtassuk a
test_threshold programot, ami letesztel a beállításokban találha-
tó számú pixelt. A FitThresholds.C programmal tudjuk elemezni
az adatokat, ami illeszti az egyes pixelek esetén kapott függvénye-
ket, és összegzi a különböző pixelekre kapott küszöbértékeket. A
küszöbértékek eloszlása jó közelítéssel Gauss, amit illesztve, és az át-
lagát meghatározva megkaphatjuk a detektor átlagos küszöbértékét
az adott beállításnál. Végezzük el ezt a mérést az előző pontban
használhatónak ítélt beállításokra.

A jel hosszának mérése

A detektorból csak digitális, bináris jelet (1 vagy 0) olvasunk ki.
Azonban a komparálás előtti analóg jel hossza érdekes lehet, hiszen
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ez határozza meg, hogy milyen időzítéssel kell a detektort üzemeltet-
ni. Az időzítés azért fontos, mert akkor kell a detektor kiolvasását
triggerelni, amikor minél több beállítás esetén láthatjuk a beütéseket.
Ehhez az kell, hogy elég későn triggereljük a detektort ahhoz, hogy a
komparálás és a beütés elmentése már megtörtént, viszont elég korán
ahhoz, hogy az analóg jel még jelen legyen a detektorban. Ezt azzal
lehet szabályozni, hogy a trigger jel késleltethető. Azt fogjuk ebben
a pontban kimérni, hogy milyen hosszú a detektorban az analóg jel,
illetve ez alapján meg tudjuk határozni mekkora késleltetést érdemes
beállítani az üzemeltetéshez.

A méréshez futtassuk a test_pulseLength programot, ami két
paraméterben végez szkennelést: a bejuttatott töltés mennyiségében
és a trigger jel késleltetésében. Minden egyes beállításnál végez a
program 50 mérést, és azt vizsgáljuk, hogy milyen beállítások esetén
milyen hatásfokkal észleljük a beütéseket. Az eredményeket meg tud-
juk jeleníteni a PulseShapeRawToHisto.C programmal, ami ennek a
két paraméternek a függvényében ábrázolja az észlelt beütések ará-
nyát. Végezzük el a mérést három Ithr érték mellett az előzőleg meg-
határozott tartomány három részéről, és három VCASN érték mellett,
ugyancsak lefedve a teljes paraméter tartományt. Mit tapasztalunk,
melyik paraméternek van hatása az analóg jel hosszára?

A detektor felbontásának vizsgálata

A detektor helyfelbontását úgy vizsgálhatjuk, hogy egy sugár-
forrást helyezünk a detektor alá, és a sugárforrás és a detektor közé
árnyékolást teszünk, amin egy nagyon kis méretű rés található. A mé-
réshez 55Fe izotópot fogunk használni. Ebben a beállításban végezve
mérést a detektoron a beütéseinek elhelyezkedéséből felső becslést
adhatunk a detektor helyfelbontására. A mérést a test_noiseocc
programmal végezhetjük el, és a beütéseket a Hitmap.C programmal
tudjuk egyszerűen megjeleníteni.

A detektor hatásfokának vizsgálata

A detektor hatásfokának vizsgálatához is forrásra lesz szükségünk,
ehhez egy Sr forrást fogunk használni. A hatásfokot úgy vizsgálhat-
juk, hogy a detektor mellé egy szcintillátort helyezünk, amivel az
áthaladó részecskéket érzékeljük. Ennek a jelével triggereljük a de-
tektor kiolvasását, így tudjuk, hogy amikor kiolvastuk a detektort
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kell benne látnunk beütést. Ehhez a test_noiseocc_ext programot
futtassuk, és a mérést a Hitmap.C programmal tudjuk egyszerűen
megjeleníteni.
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