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TCPD kamra felépítése TCPD kamra felépítése -- motivációmotiváció

••A kA kéét ert erııssííttıı optimoptimáális lis öösszehangolsszehangoláásasa (TGEM(TGEM, , tthick
gas electron multiplier éés a CCCs a CCC,, close cathode
chamber). ). 

•• TGEM feladata az elektronok elTGEM feladata az elektronok elııererııssííttéése (se (ererııssííttéés s 
1010--100100).).

•• A CCC (MWPC, A CCC (MWPC, multi wire proportional chamber) ) 
tovtováábbi erbbi erııssííttéést vst véégez (gez (ererııssííttéés 1000s 1000--10 00010 000). ). 

•• Cél: detektálás márCél: detektálás már egyetlen kiváltott egyetlen kiváltott fotofotoelektroelektronn
eseténesetén is.is.
•• A TGEM élettartamának megnövelése > 5 év föléA TGEM élettartamának megnövelése > 5 év fölé
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A kamra fıbb részeiA kamra fıbb részei

• drift tér: a katód és a TGEM
teteje között.
(Edrift ~ 500 V/cm)

• TGEM (elıerısítı).

• kihúzó tér: TGEM alatti és 
szálak feletti térrész.

• kiolvasás
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Az elektrosztatikus mezAz elektrosztatikus mezıı ((TGEMTGEM felfelüül l éés s 
CCCCCC alul)alul) éés as a kamra kialakkamra kialakííttáása (jobbra)sa (jobbra)
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Ion és elektron drift β és UV LED 

forrás esetén
• Az elektron-lavinát a 

TGEM felületébıl kilépı 

fotoelektronok váltják ki (UV 

LED).

• Folytonos ion vissza-

áramlás figyelhetı meg 

(piros).

•A visszaáramló ionok 

kiülnek a TGEM felületére.
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A TGEM öregedése
Alapvetı problémák
- Az öregedést fıleg IBF okozza, kisebb mértékben a kialakuló szikrák a 

rétegek között. 
- A TCPD szerepe ALICE-ban Cherenkov foton detektálására.
- A TGEM öregedése  hónapok alatt megtörténik, de nem cserélhetjük ki 

hiszen bent van a detektorban.
Az IBF csökkentése, minimanizálása a cél (1-2 százalék alá)!
Lehetıségek: - szőrık, rácsok, lyukkarima alkalmazása 

- cobra itt elvileg elérhetı az IBF 0.01 %-a
- MHSP (Micro Hole Strip Plane) az öregedés néhány 
mC/cm2 

- több szintő TGEM-es erısítı itt az IBF még mindig nagy 
25 % de 10 alá kéne menni.

- a TGEM-ek egymás feletti „elcsúsztatása”
Költségek: cobra,MHSP drága nehezen kivitelezhetı

többrétegő TGEM (réteg>3) olcsóbb de ez is drága
elcsúsztatott technológia a legolcsóbb de még tesztelés alatt
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Az IBF csökkentése
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Ion Ion ááramok a kihramok a kihúúzzóóttéér r 
ffüüggvggvéénynyéébenben

• Béta forrás 
használatával.

• Alacsony tér esetén: 
Minden áram a FW-re
megy (piros vonal).

• Nagy tér esetén: Az 
áram jentıs hányada a 
TGEM tetejére megy
(zöld), fókuszáló 
effektus.

• Nagyon nagy tér 
esetén: az áramok 
kisebb hányada a 
TGEM aljára megy
(kék).

• Katódra tartósan 
alacsony áram folyik
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A TGEM_up áramok arányai 
különbözı katód feszültségek esetén

- Az IBF áram 80 
százaléka a TGEM-up
felületére jut
Igények:
-Csökkentett foton és 
elektron visszaáramlás
-Csökkentett öregedés
-Nagy erısítés nagy 
hatásfokon �nagy PE 
detektálási hatásfok
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Különbözı TGEM kialakítások erısítései
- Az optimális fizikai 

paraméterek beállítása 
(lyukátmérı,lyuktávolság 
vastagság). 

- Jelentıs erısítés 
növekedést lehet elérni.

- IBF vizsgálat szükséges 
az optimális konfiguráció 
meghatározására.
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ÖÖsszefoglalsszefoglalááss

•• A A TGEMTGEM--etet hosszú távonhosszú távon szeretnénk használni a detektorban szeretnénk használni a detektorban 
foton detektálásafoton detektálása érdekében.érdekében.

•• Az IBF a TGEM öregedési folyamatának Az IBF a TGEM öregedési folyamatának fıfı kiváltó okakiváltó oka..

•• Nagy erısítés esetén a TGEM_Nagy erısítés esetén a TGEM_upup árama megnı árama megnı �� A TGEM A TGEM 
detektdetektáállóó felfelüülete ionizlete ionizáállóódik dik �� ööregszik.regszik.

•• OlcsOlcsóó éés megbs megbíízhatzhatóó technoltechnolóógigiáák alkalmazk alkalmazáása.sa.

•• Optimális fizikai paraméterezés Optimális fizikai paraméterezés �� IBF csIBF csöökkentkkentéése se 
nnééhháány szny száázalzaléékra kra ..
•• TovTováábbi tesztelbbi teszteléések szsek szüükskséégesek kgesek küüllöönbnböözzıı
TGEM konfigurTGEM konfiguráácicióókra.kra.
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Köszönöm a figyelmet!


