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1. Dane personalne

Imię i nazwisko:
Bartosz Mindur

Miejsce zatrudnienia:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Telefon:
(+48 12) 617 47 25

Email:
bartosz.mindur@agh.edu.pl

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

1999 – magister inżynier fizyki:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej

praca pt. „Licznik proporcjonalny elektronów konwersji”
promotor prof. dr hab. Kazimierz Jeleń

2004 – doktor nauk fizycznych:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

rozprawa pt. „Wybrane zagadnienia związane z pracą słomkowych liczników
proporcjonalnych w detektorze TRT eksperymentu ATLAS”
promotor prof. dr hab. Kazimierz Jeleń
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu

w jednostkach naukowych

2004–2006
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

asystent

2006–2008
Hahn-Meitner Institut w Berlinie

w ramach stypendium fundacji Alexandera von Humboldta

urlop naukowy (AGH) na czas stażu

2006–obecnie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

adiunkt

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego stanowią-

cego podstawę postępowania habilitacyjnego

Osiągnięciem naukowym wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(dz. U. nr 65 poz. 595, z późniejszymi zmianami) jest cykl publikacji powiązanych te-

matycznie.

Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Pozycjoczułe detektory gazowe w zastosowaniach eksperymentalnej fizyki
cząstek elementarnych oraz wybranych metodach obrazowania”.

Na ww. cykl publikacji będących podstawą przewodu habilitacyjnego skła-

dają się następujące artykuły naukowe:

[H1] M. Capeans, et.al. (B. Mindur), ATLAS TRT Collaboration. Recent Aging Stu-

dies for the ATLAS Transition Radiation Tracker. IEEE Transactions On Nuclear

Science, 51(3):960–967, 2004. IF = 1,737.
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[H2] T. Akesson, et.al. (B. Mindur), ATLAS TRT Collaboration. ATLAS Transition

Radiation Tracker test-beam results. Nuclear Instruments and Methods in Physics

Research A, 522:50–55, 2004. IF = 1,349.

[H3] T. Akesson, et.al. (B. Mindur), ATLAS TRT Collaboration. Status of design

and construction of the Transition Radiation Tracker (TRT) for the ATLAS expe-

riment at the LHC. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A,

522:131–145, 2004. IF = 1,349.

[H4] P. Cwetanski, et.al. (B. Mindur), ATLAS TRT Collaboration. Acceptance Tests

and Criteria of the ATLAS Transition Radiation Tracker. IEEE Transactions On

Nuclear Science, 52(6):2911–2916, 2005. IF = 1,259.

[H5] M. Deptuch, T.Z. Kowalski, B. Mindur. Change in detector properties caused by

electronegative impurities. Nuclear Physics B (Proc. Suppl.), 150:398–401, 2006.

IF = 0,875 (2005).

[H6] M. Deptuch, T.Z. Kowalski, B. Mindur. Selected problems in aging effects with

gas proportional counters. Nuclear Physics B (Proc. Suppl.), 150:394–397, 2006.

IF = 0,875 (2005).

[H7] E. Abat, et.al. (B. Mindur), ATLAS TRT Collaboration. The ATLAS Transition

Radiation Tracker (TRT) proportional drift tube: design and performance. Journal

of Instrumentation, 3(P02013), 2008. IF = 0,821.

[H8] E. Abat, et.al. (B. Mindur), ATLAS TRT Collaboration. The ATLAS TRT Barrel

Detector. Journal of Instrumentation, 3(P02014), 2008. IF = 0,821.

[H9] E. Abat, et.al. (B. Mindur), ATLAS TRT Collaboration. The ATLAS TRT

end-cap detectors. Journal of Instrumentation, 3(P10003), 2008. IF = 0,821.

[H10] E. Abat, et.al. (B. Mindur), part of ATLAS Collaboration. Combined perfor-

mance studies for electrons at the 2004 ATLAS combined test-beam. Journal of

Instrumentation, 5(P11006), 2010. IF = 3,148.

[H11] P. Wiącek, W. Dąbrowski, T. Fiutowski, B. Mindur, A. Zielińska. Design and

performance of a system for two-dimensional readout of gas electron multiplier

detectors for proton range radiography. Nukleonika, 57(4):413–519, 2012. IF =

0,507.

[H12] A. Zielińska, W. Dąbrowski, T. Fiutowski, B. Mindur, P. Wiącek, P. Wróbel.

X-ray fluorescence imaging system for fast mapping of pigment distributions in

cultural heritage paintings. Journal of Instrumentation, 8(P10011), 2013. IF =

1,526.
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[H13] B. Mindur, W. Dąbrowski, T. Fiutowski, P. Wiącek, A. Zielińska. A compact

system for two-dimensional readout of Gas Electron Multiplier detectors. Journal

of Instrumentation, 8(T01005), 2013. IF = 1,526.

[H14] B. Mindur, S. Alimov, T. Fiutowski, Ch. Schulz, Th. Wilpert. Performance of

a Micro-Strip Gas Chamber for event wise, high rate thermal neutron detection

with accurate 2D position determination. Journal of Instrumentation, 9(P12004),

2014. IF = 1,399.

[H15] B. Mindur et.al., ATLAS TRT Collaboration. Gas gain stabilisation in the ATLAS

TRT detector. Journal of Instrumentation, 11(P04027), 2016. IF = 1,310 (2015).

[H16] B. Mindur. ATLAS Transition Radiation Tracker (TRT): Straw Tubes for Trac-

king and Particle Identification at the Large Hadron Collider. Nuclear Instruments

and Methods in Physics Research A, In Press, 2016. IF = 1,200 (2015).

[H17] B. Mindur. MicroPattern Gaseous Detectors – new developments and applica-

tions. Acta Physica Polonica B, 47(2):287–292, 2016. IF = 0,795 (2015).

[H18] W. Dąbrowski B. Mindur, A. Sikorska. Optimisation of the X-ray fluorescence

imaging system for mapping of pigments in historical paintings. Acta Physica

Polonica B, 47(2):335–340, 2016. IF = 0,795 (2015).

Moje i współautorów oświadczenia określające mój i ich indywidualny wkład do wyżej

wymienionych publikacji znajdują się w osobnym załączniku.

Impact Factor czasopism publikujących wyniki badań związanych z tematyką prac,

prezentowanych w cyklu habilitacyjnym, w większości przypadków nie przekracza zna-

cząco wartości 1-2. Wynika to z faktu, iż badania te dotyczą żmudnych prac związanych

z detekcją promieniowania, np. właściwości fizycznych detektorów gazowych, procesów

w nich zachodzących oraz przygotowań całych prototypowych systemów do konkretnych

zastosowań, np. detektora TRT (ang. Transition Radiation Tracker) lub systemu do ob-

razowania XRF (ang. X-Ray Fluorescence) dzieł sztuki. Niejednokrotnie te badania są

niedoceniane pod względem ilości pracy i włożonego w nie wysiłku. Dotyczy to różnego

rodzaju aspektów fizycznych i technicznych, które należy uwzględnić w trakcie pomia-

rów. Dodatkowo należy podkreślić, że na świecie jest tylko kilka renomowanych czasopism

(przykładowo Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A czy Journal of

Instrumentation), których profil dokładnie pokrywa się z pracami prezentowanymi w cy-

klu habilitacyjnym. Poziom naukowy prac wydawanych w tych czasopismach jest wysoki,

a prace tam publikowane poddawane są wymagającemu procesowi recenzowania.
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Współcześnie, specyfiką eksperymentalnych prac badawczych w wielu dziedzinach

fizyki jest potrzeba łączenia wielu różnorodnych zadań, bez których projekt jako całość

nie mógłby zostać zrealizowany. Doskonale widać ten trend w eksperymentalnej fizyce

wysokich energii, gdzie w celu poszukiwania zjawisk Nowej Fizyki, muszą powstawać

coraz to większe i lepsze urządzenia badawcze. Bezpośrednio wiąże się to z koniecz-

nością współpracy dużych zespołów naukowców posiadających wiedzę i doświadczenie

z różnych dziedzin nauki, potrzebne do realizacji takich projektów jak np. eksperyment

ATLAS (ang. A Toroidal LHC ApparatuS) w CERN. Z tego względu praktycznie niemoż-

liwe jest wydzielenie zupełnie niezależnych zadań, które mogłyby być realizowane przez

pojedyncze osoby. Wiąże się to z trudnościami z precyzyjnym oszacowaniem udziałów po-

szczególnych autorów. Należy mocno podkreślić, iż każdy z autorów wnosi niepomijalny

wkład w powstanie danej pracy, a wystąpienie na liście autorów nie jest przypadkowe.

Nieuzasadnionemu wystąpieniu na liście autorów zapobiegają procedury weryfikacyjne,

które określają kto, kiedy i pod jakimi warunkami może zostać umieszczony na liście

autorów. Z tych powodów wśród publikacji zaprezentowanych w cyklu habilitacyjnym

część z nich [H1, H2, H3, H4, H7, H8, H9, H10, H15], powstała przy współudziale

większej grupy naukowców, skupionych wokół detektora TRT. Mniejsze projekty, takie

jak badanie parametrów klasycznych detektorów gazowych, rozwój detektora na po-

trzeby rejestracji neutronów termicznych, oraz zastosowania do obrazowania dzieł sztuki

rozwijającej się technologii detektorów typu GEM (ang. Gas Electron Multiplier), były

realizowanie w dużo mniejszych grupach, w ramach współpracy kilku do kilkunastu osób

[H5, H6, H11, H12, H13, H14, H18]. W związku z tym publikacje autorskie [H16, H17]

są raczej wyjątkiem. W habilitacyjnym cyklu publikacji nie znalazły się wieloautorskie

prace: [L19, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30], w których liczba

autorów jest znacząco większa. Należy podkreślić, że udział habilitanta w wymienionych

wieloautorskich pracach ma niepomijalne znaczenie.

4.1 Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. prac i osiągniętych

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

Główne cele pracy:

– projekt, budowa oraz wykorzystanie detektora TRT w eksperymencie ATLAS przy

akceleratorze LHC (ang. Large Hadron Collider) w CERN w Szwajcarii,

– projekt, budowa i testowanie detektora neutronów termicznych przystosowanych

do pracy przy bardzo wysokich intensywnościach wiązek, w ramach współpracy

z HZB (niem. Helmholtz-Zentrum Berlin) w Berlinie w Niemczech,

– przygotowanie dedykowanego systemu do badań malarskich dzieł sztuki z wyko-

rzystaniem technologii detektorów gazowych typu mikro, w ramach współpracy

z Muzeum Narodowym w Krakowie,
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– badanie i optymalizacja parametrów pracy gazowych powielaczy elektronów, w ra-

mach kolaboracji RD51 (ang. Development of Micro-Pattern Gas Detectors Tech-

nologies) w CERN w Szwajcarii.

Wstęp

Począwszy od końca lat 60-tych, kiedy to laureat nagrody Nobla Georges Charpak

opracował wielodrutową komorę proporcjonalną MWPC (ang. Multi-Wire Proportional

Chamber), wykorzystywanie pozycjoczułych detektorów cząstek jonizujących ma długą

tradycję. Przełomowe znaczenie opracowanej w 1968 roku wielodrutowej komory pro-

porcjonalnej polegało na tym, że umożliwiała ona rejestrację nawet miliona przypadków

na sekundę. Było to niesamowitym postępem w porównaniu do kilku zdarzeń na se-

kundę, możliwych do rejestracji przez ówcześnie stosowane komory pęcherzykowe. Wy-

korzystanie MWPC zapewniało przestrzenną zdolność rozdzielczą na poziomie setek µm

obrazowanych śladów cząstek przy bardzo wysokiej wydajności detekcji, co poskutkowało

przełomem w fizyce wysokich energii. Wdrożenie tej technologii na potrzeby badań w za-

kresie medycyny i przemysłu okazało się być niemniej istotne. Kolejną zaletą MWPC było

to, iż jej wykorzystanie nie wymagało ponoszenia nieracjonalnie dużych kosztów budowy

i eksploatacji [L31, L32, L33, L34].

Milowym krokiem w rozwoju pozycjoczułych detektorów gazowych było opracowa-

nie miniaturowych elektrod oraz umieszczenie katod możliwie blisko anod. Pozwoliło to

na szybką ewakuację jonów dodatnich powstających w procesie mnożenia lawinowego –

w ten sposób w 1988 roku powstał pierwszy detektor gazowy typu mikro – MSGC (ang.

MicroStrip Gas Chamber) [L35]. Zbliżenie elektrod spowodowało, że proces mnożenia

lawinowego elektronów mógł odbywać się przy znacznie niższej różnicy potencjałów. Do

produkcji tego typu detektora wykorzystano proces fotolitograficzny, który pozwalał na

ułożenie na nieprzewodzącej podstawie dużej liczby precyzyjnie wykonanych elektrod.

Dzięki temu dodatkowo uzyskano znaczącą poprawę przestrzennej zdolności rozdzielczej

(∼40µm). Uwolnione w procesie jonizacji elektrony dryfowały w kierunku elektrod, w ich

pobliżu następował proces mnożenia lawinowego, przez co określenie pierwotnego miej-

sca depozytu energii stało się bardziej precyzyjne. Rozwiązanie to spowodowało znaczne

skrócenie czasu neutralizacji jonów dodatnich powstałych w wyniku mnożenia lawino-

wego. Ponadto dodając drugi zestaw elektrod odczytowych, prostopadłych w stosunku

do pierwszego, można określić dwuwymiarową (2D) pozycję oddziaływania cząstki jo-

nizującej z gazem wypełniającym detektor. Podobnie jak w detektorach MWPC sygnał

na dodatkowych elektrodach jest indukowany przez chmurę ładunków dodatnich [L36].

Pomimo niewątpliwych zalet, takich jak wysokie wzmocnienie gazowe (stosunek liczby

pierwotnych elektronów do liczby wszystkich elektronów powstałych w procesie mnożenia
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lawinowego, wynoszące ok. 104), bardzo dobra przestrzenna i energetyczna zdolność roz-

dzielcza (na poziomie 30 µm, i do 11 % dla promieniowania X o energii 5,9 keV) klasyczne

detektory typu MSGC charakteryzują się problemami ze stabilnością wzmocnienia gazo-

wego. Problemy te wynikają z polaryzacji szkła, na którym osadzone są elektrody oraz

efektami ładowania się tej powierzchni. Dodatkowo, ze względu na małe rozmiary elek-

trod, są one dość podatne na efekty starzeniowe [L36]. Pod koniec lat 90-tych w CERN

powstała grupa RD28 zajmująca się problematyką rozwoju detektorów MSGC. W Polsce

również były prowadzone badania nad tą technologią np. prezentowane w [L37]. Dzięki

intensywnym pracom badawczo rozwojowym, wykonanym w ramach grupy RD28 część

ograniczeń, np. dotyczących stabilności wzmocnienia gazowego, udało się przezwyciężyć

zmniejszając oporność powierzchniową szkła, na którym umieszczone są elektrody. Oka-

zało się, że najlepsze rezultaty przynosi wykorzystanie warstwy DLC (ang. Diamond-Like

Carbon). Dodatkowo zastosowanie czystych materiałów i klei, które praktycznie nie wy-

dzielają zanieczyszczeń pozwoliło prawie zupełnie wyeliminować efekty starzeniowe (ang.

ageing) [L38, L39]. Detektory MSGC znalazły wiele zastosowań, w szczególności w de-

tekcji neutronów termicznych przy wykorzystaniu dwustopniowego wzmocnienia gazo-

wego poprzez zastosowanie niskiego ciśnienia gazu roboczego (20 mbar) [H14, L40, L41].

Kolejnym etapem rozwoju detektorów gazowych typu mikro było powstanie ca-

łej gamy tego typu urządzeń, wśród których na szczególną uwagę zasługują detek-

tory z siatką formującą pole MicroMEGAS (ang. Micro Mesh Gaseous Structure). Mi-

croMEGAS pierwszy raz zaprezentowane zostały w 1996 roku [L42, L43]. Innym ro-

dzajem detektorów tego typu są gazowe powielacze elektronów GEM, zaprezentowane

w 1997 roku [L44]. Detektory typu GEM charakteryzują się stosunkowo prostą budową,

co umożliwia ich masową produkcję, jednocześnie zapewniając bardzo dobre parametry

pracy. Jedną z najważniejszych zalet detektorów GEM w porównaniu do poprzednich ge-

neracji detektorów gazowych jest ich duża odporność na efekty starzeniowe. Wynika to

z faktu, iż detektory te nie posiadają cienkich elektrod (anod w postaci cienkich drutów

lub pasków), których mała powierzchnia może ulegać szybkiej degradacji. Dodatkową ich

zaletą jest odseparowanie strefy absorpcji promieniowania (tzw. strefy dryfu) od strefy

wzmocnienia gazowego. W detektorach MicroMEGAS uzyskano to poprzez wydzielenie

za pomocą siatki dwóch równoległych obszarów. Siatka ta służy do formowania pola i jed-

nocześnie w dużej mierze jest przeźroczysta dla pierwotnych elektronów powstających

w wyniku absorpcji promieniowania jonizującego. Nieco inaczej jest w przypadku detekto-

rów typu GEM, gdzie elementami służącymi jako wzmacniacz elektronów są dwustronnie

metalizowane folie kaptonowe z mikroskopijnymi otworami. Dodatkową zaletą detekto-

rów GEM jest odseparowanie strefy wzmocnienia gazowego od elementów odczytowych

(elektrod zbierających sygnał), co umożliwia niezależna optymalizacja konfiguracji folii

wzmacniających oraz struktury elektrod służących do zbierania ładunków.

Wspomniane wcześniej detektory MSGC zapoczątkowały rozwój wielu nowych detek-
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torów gazowych typu mikro (MicroMEGAS, GEM i innych). Jednak standardowe gazowe

liczniki proporcjonalne wciąż znajdują zastosowanie w fizyce wysokich energii, np. jako

klasyczne detektory proporcjonalne wykorzystywane w nieistniejącym już eksperymencie

ZEUS [L45, P63] czy też detektory słomkowe [H3, L29, P61] w detektorze TRT w eks-

perymencie ATLAS. Detektory gazowe w istniejących eksperymentach efektywnie służą

do rekonstrukcji śladów rejestrowanych cząstek wraz z ich identyfikacją, wspomagają też

działanie systemu wyzwalania danych (ang. Trigger) jak np. w LHCb [L46]. Co więcej

ich dalsze użycie jest planowe w ramach unowocześniania detektorów ATLAS czy też

CMS, gdzie będą również odpowiedzialne za poprawę wydajności systemu wyzwalania

danych [H17].

Obecnie prace dotyczące rozwoju szeroko pojętych detektorów gazowych typu mi-

kro oraz klasycznych detektorów gazowych, są koordynowane w ramach grupy RD51

w CERN.

Udział autora w pracach związanych z detekto-

rami gazowymi

Od końca lat 90-tych najpierw jako student, a następnie doktorant i asystent, aż

w końcu jako adiunkt, konstruowałem i badałem detektory gazowe. Cała moja kariera

naukowa związana jest z zagadnieniami dotyczącymi detektorów gazowych. Począwszy

od klasycznych liczników proporcjonalnych stosowanych w badaniach efektu Mössbauera

(licznik zbudowany w ramach mojej pracy magisterskiej i do tej pory wykorzystywany

w badaniach na AGH), poprzez liczniki proporcjonalne monitorujące pracę detektora BAC

(ang. Backing Calorimeter) w eksperymencie ZEUS, słomkowe liczniki proporcjonalne

zastosowane w detektorze TRT w eksperymencie ATLAS (praca doktorska i później),

czy też opracowanie mikro-paskowego detektora neutronów MSGC wraz z komplekso-

wym systemem odczytu w ramach projektu DETNI (ang. DETectors for Neutron In-

strumentation) podczas stypendium fundacji Alexandra von Humboldta w Niemczech.

Równolegle, zajmuję się rozwojem detektorów GEM w ramach kolaboracji RD51 (jako

kierownik grupy krakowskiej) oraz ich zastosowaniem w badaniach dzieł sztuki.

Moja praca związana z rozwojem oraz wykorzystaniem detektorów gazowych obej-

muje szerokie spektrum tematyczne, dlatego poniżej zaprezentowałem moje osiągnięcia

w ramach kilku obszarów badań, związanych z detekcją promieniowania z użyciem tego

typu detektorów. Podział tematyczny mojej pracy naukowej dobrze oddaje chronologię

prowadzonych przeze mnie badań.
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Słomkowe detektory gazowe w eksperymentach

fizyki wysokich energii

Prace związane z tematyką detektorów słomkowych prowadziłem od początku swojej

kariery naukowej. W ramach doktoratu rozpocząłem współpracę z grupą ATLAS TRT

w CERN. Grupa ta zajmowała się budową detektora śladowego, bazującego na słom-

kowych detektorach gazowych, będącego kluczową częścią detektora wewnętrznego ID

(ang. Inner Detector), powstającego ówcześnie przy akceleratorze LHC eksperymentu

ATLAS [L21]. Ze względu na planowane działanie detektora TRT aż do 2023 roku, moja

praca w ramach tej grupy jest kontynuowana bez przerwy, aż do tej pory.

Detektor TRT zbudowany jest z części centralnej (ang. Barrel) oraz dwóch części

bocznych (ang. EndCap). Schematyczny widok ID wraz z TRT został pokazany na ry-

sunku 1. Do budowy detektora TRT wykorzystano ok. 300 tys. słomkowych detektorów

Rysunek 1: Poglądowy schemat detektora wewnętrznego (ID) w eksperymencie

ATLAS [H16].

gazowych o średnicy 4 mm, wyposażonych w dedykowaną elektronikę odczytu. Detektor

TRT stanowi najbardziej zewnętrzny element detektora wewnętrznego. Oprócz wyzna-

czania śladów cząstek przeznaczony jest również do ich identyfikowania, w szczególności

elektronów. Idea identyfikacji elektronów sprowadza się do rejestracji promieniowania

przejścia TR (ang. Transition Radiation), którego teoretyczne podstawy zostały opisane

przez Ginzburga i Franka w 1946 roku. Fotony promieniowania przejścia, z zakresu mięk-

kiego promieniowania X, powstają podczas przechodzenia ultra-relatywistycznej cząstki

naładowanej, o bardzo dużej wartości czynnika Lorentza γ, przez granicę ośrodków róż-
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niących się wartością stałej dielektrycznej. Kierunek emisji fotonów TR jest nieznacznie

odchylony od kierunku ruchu cząstek je generujących, dzięki czemu mogą one depo-

nować swoją energię praktycznie wzdłuż śladu rejestrowanej cząstki. Korzystając z tej

informacji należy zapewnić maksymalnie dużą liczbę generowanych fotonów na granicach

ośrodków o różnej stałej dielektrycznej. W przypadku detektora TRT do tego celu wy-

korzystane są włókna lub warstwy polietylenowe. Kolejnym koniecznym warunkiem jest

zapewnienie możliwie największej wydajności detekcji. W przypadku detektorów gazo-

wych sprowadza się to do wykorzystania mieszaniny gazowej opartej na bazie ksenonu,

czyli najcięższego, mającego stabilny izotop gazu szlachetnego. Szczegółowe informa-

cje na temat detektora TRT, jego budowy i działania zawarte są w artykułach, których

jestem współautorem [H3, H7, H8, H9, L20].

Jednym z charakterystycznych elementów budowy liczników słomkowych użytych

w centralnej części TRT jest elektryczne podzielenie anod za pomocą szklanych złącz,

z jednoczesnym podłączeniem obu jej końców do elektroniki odczytowej. Spowodowało

to stworzenie dwóch praktycznie niezależnych detektorów, w każdym liczniku słomkowym

części Barrel, mających wspólną katodę. Dzięki temu złożoność mechaniczna konstrukcji

pozostaje niezmieniona. Detektor o takiej budowie jest w stanie dobrze pracować przy

bardzo dużym strumieniu cząstek jakie będą przez niego rejestrowane podczas pracy eks-

perymentu ATLAS. Ze względu na wykryte problemy z połączeniami anod, wynikające

z zastosowania agresywnego składnika gazu wypełniającego aktywną część detektora

(CF4) i manifestujące się ich degradacją [H3], rozważano wykorzystanie innych, mniej

agresywnych mieszanin gazowych niezawierających fluoru. Początek problemów i prac

nad ich rozwiązaniem wystąpił podczas prowadzonych przeze mnie badań związanych

z moim doktoratem. Ze względu na wysokie wymagania stawiane detektorowi TRT,

które dotyczą stabilności i bezpieczeństwa jego pracy, z zachowaniem możliwe najlepszej

efektywności oraz dopasowania sygnału odpowiedzi liczników słomkowych do elektroniki

odczytowej (ówcześnie będącej w zaawansowanej fazie rozwojowej), zostały przeprowa-

dzone szeroko zakrojone badania nad różnego rodzaju mieszaninami gazowymi. Wyniki

opisywanych badań zostały zawarte między innymi w pracy [L47]. Podczas tych badań

przestudiowałem szereg mieszanin gazowych bazujących na ksenonie. Badając miesza-

niny, będące potencjalnie użytecznymi w detektorze TRT, wyznaczyłem szereg parame-

trów, tj. wzmocnienie gazowe, stabilność pracy w funkcji napięcia, prawdopodobieństwo

wystąpienia wyładowań typu SQS (ang. Self-Quenching Streamer) oraz energetyczną

zdolność rozdzielczą. W przypadku detektorów słomkowych są to bardzo ważne para-

metry, gdyż ze względu na cylindryczną budowę liczników natężenie pola elektrycznego

(równanie 1) jest bardzo niejednorodne, co skutkuje silną zależnością wzmocnienia ga-

zowego od jego niewielkich zmian, wpływając na stabilność pracy liczników oraz na
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energetyczną zdolność rozdzielczą.

E(r) =
U

rln(rk/ra)
, (1)

gdzie:

E(r)− natężenie pola elektrycznego,

U − napięcie polaryzacji detektora,

r − promień dla którego wyznaczana jest wartość E(r),
rk − promień katody,

ra − promień anody.

Zmiany rodzaju lub kompozycji mieszaniny gazowej wypełniającej licznik, nawet przy

dobrze określonym natężeniu pola elektrycznego, skutkują znaczącymi zmianami cha-

rakterystyki pracy liczników [H5].

Brałem również czynny udział w weryfikacji otrzymanych wyników podczas testów

pierwszego prototypu detektora TRT na wiązce H8 akceleratora SPS (ang. Super Pro-

ton Synchrotron) w CERN [H2]. Pomiary te służyły określaniu kryteriów oraz typów

testów akceptacyjnych, które detektor TRT musiał spełniać [H4]. Testy na wiązce są

kluczową częścią procesu budowy i rozwoju tego typu dużych projektów. Pozwalają one

eksperymentalnie, w warunkach zbliżonych do tych, w których detektor będzie praco-

wał, stwierdzić czy opracowywana koncepcja nie zawiera poważnych błędów. Otrzymane

wyniki testów wstępnie potwierdziły, iż założenia projektowe dotyczące detektora TRT

są poprawne i wykonalne. Z punktu widzenia testów akceptacyjnych, jakim miał być

poddany detektor TRT, kluczowe okazało się określenie jak duży wpływ na stabilność

pracy liczników ma precyzja umieszczenia anody w centrum detektora. Testy stabilności

pracy detektorów słomkowych wykonane zostały w zależności od wartości przesunięcia

anody w stosunku do centrum. Wykonano je zarówno dla oryginalnej mieszaniny gazo-

wej planowanej dla TRT (Xe/CO2/CF4 70/10/20) jak i kilku alternatywnych miesza-

nin niezawierających fluoru (rysunek 2). Maksymalna dopuszczalna wartość przesunięcia

określona została na 300µm.

Równie istotny zakres moich badań stanowiła ocena efektów starzeniowych detek-

torów słomkowych podczas pracy z wykorzystaniem alternatywnej mieszaniny gazowej

– Xe/CO2/O2 (70/27/3) [H1, R66] oraz tzw. mieszaniny czyszczącej zawierającej CF4.

Mieszanina czyszcząca umożliwia usuwanie depozytów krzemowych z powierzchni anod.

Stwierdzono, że co najmniej 30 dni czyszczenia z mieszaniną zawierającą 4% lub 8%

CF4 jest bezpieczne dla detektora. Wyniki wszystkich tych badań potwierdziły, że al-

ternatywna mieszanina gazowa, w której wykorzystano O2 zamiast CF4 jest najlepszym

zamiennikiem dla mieszaniny pierwotnie planowanej. W ramach niezależnych prac, rów-

nolegle do badań dotyczących detektora TRT, prowadziłem systematyczne studia nad

wpływem efektów starzeniowych na działanie liczników proporcjonalnych, których wyniki
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Rysunek 2: Odległość punktu pracy od punktu, w którym następuje przebicie licznika

w funkcji przesunięcia położenia anody względem centrum dla różnych mieszanin gazo-

wych [H4].

zostały zaprezentowane w [H6]. Badania dotyczyły klasycznych cylindrycznych detekto-

rów gazowych wyposażonych w anody o różnej średnicy. Należy wspomnieć, że badania

efektów starzeniowych różnych typów liczników gazowych są bardzo żmudne oraz wyma-

gają bardzo precyzyjnego planowania. Pomimo tego wyniki prezentowane w literaturze

często są bardzo rozbieżne. Podstawowym problemem, który uniemożliwia przeprowa-

dzanie tego typu badań w sposób szybki i jednocześnie realnie odpowiadający środo-

wisku w jakim detektor będzie pracował jest silna zależność procesów starzeniowych

od gęstości strumienia rejestrowanego promieniowania. W warunkach jakie panują pod-

czas pracy detektora ATLAS, gdzie strumień cząstek naładowanych jest bardzo duży,

przewidywany czas pracy detektorów wynosi ok. 10 lat. W trakcie badania wpływu efek-

tów starzeniowych na pracę liczników, na etapie planowania eksperymentu niemożliwe

jest przeprowadzanie tak długich pomiarów. Z tego względu wykonuje się tzw. przy-

spieszone testy starzeniowe, w których wykorzystuje się np. wiązkę promieniowania X

skierowaną bezpośrednio na detektor. Powoduje to, że całkowity ładunek zbierany na

jednostkę powierzchni anody, odpowiadający np. 10 letniej pracy detektora, osiągany

jest w ciągu zaledwie kilku tygodni. Przyspieszone testy starzeniowe charakteryzują się

tym, iż prąd płynący przez detektor jest bardzo duży w stosunku do nominalnych warun-

ków pracy, co jest niewątpliwą ich wadą, silnie rekompensowaną krótkim czasem testów.

W pracy [H6] wykorzystana została metoda pośrednia, w której użyto źródeł promie-

niowania 90Sr i 109Cd, a czas ekspozycji detektorów na promieniowanie był wyrażony

w miesiącach. Taka procedura napromieniowywania skutkowała uzyskaniem znacząco

niższych prądów starzeniowych, zbliżonych do tych jakie występują w normalnych wa-
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runkach pracy detektorów. Otrzymane wyniki ciągłych pomiarów trwających około pół

roku wykazały, że energetyczna zdolność rozdzielcza pogarsza się liniowo z wartością

całkowitego ładunku zarejestrowanego przez detektor (rysunek 3). Pozostałe parametry
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Rysunek 3: Energetyczna zdolność rozdzielcza detektora w funkcji czasu naświetlania

źródłem promieniowania 90Sr i prądem starzenia 210µA [H6].

liczników poddanych procesowi starzenia, takie jak energetyczna zdolność rozdzielcza

w funkcji napięcia (wzmocnienia gazowego) oraz charakterystyka częstościowa, pozostają

w zgodzie z zaprezentowanymi wynikami. Ze względu na koszty opisywanych testów, jako

bazę dla mieszanin gazowych zastosowano argon.

Oprócz wymagań dotyczących długotrwałej stabilnej pracy detektora TRT, kolejnym

kluczowym zagadnieniem jest możliwie wysoka szybkość działania. Szybkość w tym zna-

czeniu wiąże się z czasem zbierania ładunków przez detektory słomkowe. Biorąc pod

uwagę intensywność rejestrowanego promieniowania podczas pracy LHC, bardzo ważne

jest, aby czas odpowiedzi detektorów zbierających dane był możliwie krótki i jednocze-

śnie dostosowany do wymagań elektroniki odczytowej. Z tego względu jako pierwotną

mieszaninę gazową dla TRT wybrano, mieszaninę zawierającą CF4 oraz alternatywą z do-

datkiem O2. Mieszaniny te charakteryzuje duża prędkość dryfu elektronów, przy czym

CF4 jest nieco „szybsza”. Dzięki temu sygnał generowany w detektorze jest szybki, przez

co może rejestrować promieniowanie o większej intensywności. Oba dodatki do miesza-

nin są związkami silnie elektro-ujemnymi, do których łatwo mogą dołączyć się elek-

trony. Ze względu na to badania ich wpływu na pracę detektorów były również bardzo

istotne. Wyniki badań nad wpływem dodatków elektro-ujemnych zostały zaprezentowane

w pracy [H5]. Przykładowo, na rysunku 4 widać, że energetyczna zdolność rozdzielcza

znacząco zależy od koncentracji dodatku i maleje ze wzrostem wzmocnienia gazowego.

Równoległym etapem prac nad budową detektora TRT oraz całością detektora we-

wnętrznego i kalorymetru elektromagnetycznego, było przeprowadzenie testów na wiązce
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Rysunek 4: Względna zmiana energetycznej zdolności rozdzielczej w funkcji napięcia

zasilania, pokazana dla różnych wartości ciśnienia cząstkowego O2 w mieszaninie gazowej

Ar/CO2 [H5].

określających wydajność, współpracujących ze sobą, wspomnianych komponentów. Te-

sty, w których brałem czynny udział odbywały się na linii H8 akceleratora SPS w CERN.

Obejmowały one fragment detektora części centralnej, ze wszystkimi kluczowymi elemen-

tami tzn. sub-detektorami oraz elektroniką odczytową. W formie schematycznej konfi-

guracja sub-detektorów pokazana jest na rysunku 5. Ze względu na to, że w testach

Rysunek 5: Poglądowy schemat układu detektorów wykorzystywanych do testów na

wiązce H8 akceleratora SPS w CERN [H10].

brały udział wszystkie najważniejsze sub-detektory eksperymentu ATLAS, testy te zo-

stały nazwane CTB (ang. Combined Test Beam). Najważniejszymi celami opisywanych

18



testów było: a) wspólne zbieranie danych przez pikselowe oraz paskowe SCT (ang. Se-

miconductor Tracker) detektory krzemowe wraz z detektorami słomkowymi TRT oraz

kalorymetrem elektromagnetycznym, oraz testowanie systemu wyzwalania wraz z syste-

mem akwizycji danych DAQ (ang. Data Acquisition System), pozwalające na zweryfiko-

wanie poprawnego funkcjonowania całości; b) rozbudowa oraz testy oprogramowania do

kalibracji detektorów, rekonstrukcja śladów wraz z identyfikacją rodzaju rejestrowanych

cząstek; c) porównanie wyników otrzymanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

z wynikami symulacji Monte-Carlo, dającymi możliwość wykonywania precyzyjnych sy-

mulacji zbierania danych dla całego eksperymentu ATLAS.

Jeden z najważniejszych wyników CTB dotyczył zdolności detektora TRT do identyfi-

kacji elektronów. Elektronika odczytowa detektora TRT daje informacje dotyczące prze-

kroczenia przez sygnał zarejestrowany przez daną słomkę niskiego progu dyskryminacji

LT (ang. Low Threshold ∼250 eV ) lub wysokiego progu dyskryminacji HT (ang. High

Threshold ∼6 keV ) oraz czasu jak długo sygnał znajdował się powyżej LT, czyli tzw.

czasu nad progiem ToT (ang. Time over Threshold). Identyfikacja elektronów polega

na zbieraniu informacji o liczbie przekroczeń LT i HT dla danego śladu pozostawionego

przez pojedynczą cząstkę naładowaną. Pomocne okazało się też wykorzystanie informa-

cji o ToT, pozwalające na poprawienie identyfikacji cząstek przy niższych ich energiach.

Najważniejszym wynikiem testów na wiązce dotyczących detektora TRT, było określe-

nie prawdopodobieństwa przekroczenia HT w funkcji czynnika Lorentza γ, czyli rodzaju

cząstki przelatującej przez detektor. Otrzymany wynik zaprezentowany został na ry-

sunku 6, gdzie pokazano, iż prawdopodobieństwo to jest małe dla pionów i znacząco

wyższe dla elektronów co umożliwia rozróżnienie tych cząstek. Dodatkowo określono

możliwość separacji elektronów od pionów, przy wydajności wykrywania elektronów wy-

noszącej 90% i w zakresie energii 3-30 GeV/c odrzuconych zostało ponad 97% pionów

[H10]. Opisane w [H10] wyniki CTB potwierdziły, że zostaną spełnione wymagania do-

tyczące rejestracji elektronów i ich identyfikacji. W ramach CTB badano również inne

sub-detektory oraz ich wzajemne współdziałanie, także pod względem zbierania danych

i poprawności oraz efektywności działania układu jako całości, co zostało opisane w pu-

blikacjach [L24, L26]. Podsumowując, detektor TRT okazał się kluczowym elementem

całości systemu testowego.

Kolejnym etapem prac, w których brałem udział było przygotowanie detektora TRT

do montażu w miejscu docelowym, czyli w tzw. kawernie – specjalnie do tego celu

przygotowanej, znajdującej się ok. 100 m pod ziemią, gdzie jest ulokowany eksperyment

ATLAS (tzw. „Point 1” na terenie CERN). Budowa tak skomplikowanego układu de-

tekcyjnego jakim jest detektor TRT wymaga dokładnego zaplanowania oraz wykonania

przed ostatecznym montażem szeregu czynności sprawdzających. Detektor TRT prak-

tycznie w całości został zmontowany w laboratorium na powierzchni ziemi (ATLAS SR1),

gdzie dodatkowo wykonano integrację TRT z SCT. Następnie jako całość, po wykonaniu
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Rysunek 6: Prawdopodobieństwo przekroczenia HT w funkcji czynnika Lorentza γ dla

pionów, mionów oraz elektronów (energia użytej wiązki wahała się w przedziale 2-

350 GeV); na górze pokazano różnicę między otrzymanymi wynikami, a najlepszym do-

pasowaniem wraz z liniami reprezentujuącymi ±0,005 [H10].

szeroko zakrojonych testów, detektory te zostały zainstalowane w kawernie eksperymentu

ATLAS. Proces testowania oraz kalibracji detektora TRT jak również integracji z SCT

został szeroko opisany w pracach [L19, L23]. Podczas tych prac oprócz samego montażu

wykonano testy i kalibracje polegające na określeniu wzajemnego położenia detektorów

względem siebie. Należy pokreślić, iż wzajemne przesunięcie tak dużych i skomplikowa-

nych konstrukcji jest nieuniknione, pomimo to osiągnięto bardzo dobre rezultaty. Przesu-

nięcia jakie udało się osiągnąć były rzędu pojedynczych mm, a rotacje rzędu pojedynczych

mrad, przy dokładności określania przesunięć poniżej 100µm. Tak precyzyjne wykonanie

pomiarów wiąże się z wykorzystaniem śladów pozostawianych w detektorze przez miony

z promieniowania kosmicznego. W ten sam sposób udało się wykonać kalibrację cza-

sową detektorów oraz określić ich wydajność detekcji. Potrzeba precyzyjnego określania

czasu w jakim dana cząstka została zarejestrowana wiąże się z faktem, iż podczas pracy

akceleratora LHC protony zderzają się ze sobą co 25 ns. W tak dużym systemie detek-

cyjnym wymaga to precyzyjnego określenia opóźnień generowanych przez poszczególne

komponenty. Podobnie, aby detektor działał efektywnie należy sprawdzić jego wydajność

detekcji, co w przypadku części centralnej TRT dało rezultat na poziomie 97,2%.

Po wielu latach przygotowań eksperyment ATLAS zostały uruchomiony i poddany

testom z wykorzystaniem wiązek protonowych akceleratora LHC. Początkowo energia

wiązek była stosunkowo mała i wynosiła 0,9 TeV w centrum masy, a następnie wzrosła

do 7,0 TeV. W końcowej części pierwszego okresu działania LHC energia wiązek osiągnęła

wartość 8,0 TeV. Pierwsze zarejestrowane dane (przy 0,9 TeV) zostały wykorzystanie do

kalibracji poszczególnych sub-detektorów. Nie zawierały one dużej liczby cząstek o wyso-

20



kim pędzie poprzecznym, przez co warunki pomiarowe nie odpowiadały tym, dla których

ATLAS został zaprojektowany [L22].

Z punktu widzenia detektora TRT największe znaczenie miało śledzenie cząstek i ich

identyfikacja. Przykładowo, precyzja rejestracji śladów cząstek przelatujących przez de-

tektor TRT w funkcji ich pseudopospieszności η (rysunek 7) jest bardzo dobra i mieści

się w przedziale 105-130µm. Podobnie określono prawdopodobieństwa przekroczenia wy-
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Rysunek 7: Precyzja rejestracji śladów w detektore TRT w funkcji η dla mionów o pT >

30GeV. Wyniki pomiarów oraz symulacji dla zderzeń z krotnością od 25 do 30 [H16].

sokiego poziomu dyskryminacji dla cząstek o dużych wartościach czynnika Lorentza γ

(rysunek 8). Wyniki otrzymane, podczas uruchamiana detektora oraz w trakcie pierw-

szego okresu zbierania danych (tzw. Run-1), potwierdziły duże znaczenie detektora TRT

przy identyfikacji elektronów i są one zgodne z otrzymanymi wcześniej rezultatami testów

na wiązce [H16, L25, L28, L30].

Jak już wcześniej wspomniano detektor TRT służy nie tylko do wyznaczania śladów

cząstek, ale także umożliwia ich identyfikację. W celu utrzymywania wysokiej jakości reje-

strowanych danych cały detektor TRT musi pracować w ściśle określonym reżimie. Z tego

powodu najważniejsze jest utrzymywanie ustalonego wzmocnienia gazowego we wszyst-

kich fragmentach detektora, dzięki czemu rejestrowany poziom sygnałów jest stały w cza-

sie dla zadanej depozycji energii. Przekłada się to na prawdopodobieństwo przekroczenia

niskiego i wysokiego poziomu dyskryminacji. W celu zapewnienia stałości wzmocnienia

gazowego, w obrębie całego detektora TRT został zbudowany, pod moim kierownictwem

system do jego kontroli – GGSS (ang. Gas Gain Stabilisation System). Jest to w pełni au-

tonomiczny system zasilany tym samym gazem, który wypełnia detektor TRT. Wszystkie
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Rysunek 8: Frakcja przypadków przekroczenia wysokiego poziomu dyskryminacji przypa-

dająca na ślad w funkcji czynnika Lorentza γ (rodzaju cząstki) [H16].

inne jego elementy nie są związane z samym detektorem TRT. Całkowite odseparowanie

elementów GGSS od detektora TRT wynika z podstawowego celu dla jakiego system

ten powstał – niezależnej kontroli wzmocnienia gazowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu

system GGSS oprócz stabilizacji wzmocnienia gazowego, umożliwia wykrycie dowolnej

anomalii wynikających ze zmian mieszaniny gazowej, które mogą zakłócić pracę TRT.

Podstawowym założeniem dla tego systemu jest wykorzystanie takich samych detektorów

słomkowych i tej samej mieszaniny gazowej co TRT, dzięki czemu można bezpośrednio

porównywać warunki ich pracy. Najważniejszym elementem systemu GGSS jest zestaw

ośmiu słomkowych detektorów gazowych umieszczonych wewnątrz gazoszczelnego pu-

dełka i opłukiwanych gazem roboczym. Każdy z detektorów słomkowych podłączony jest

do spektrometrycznego toru pomiarowego wyposażonego w dedykowany przedwzmac-

niacz, a następnie przez multiplekser podłączony jest do wzmacniacza, który przekazuje

sygnały do wielokanałowego analizatora amplitudy. Taki układ odczytowy pozwala na

zbieranie klasycznego widma spektrometrycznego zawierającego informację o amplitu-

dzie każdego zarejestrowanego impulsu. Zestaw elektroniki odczytowej systemu GGSS

jest całkowicie odmienny i niezależny od elektroniki odczytowej detektora TRT, dając

precyzyjne informacje na temat charakterystyk pracy liczników referencyjnych. Dzięki

określaniu amplitudy rejestrowanych impulsów można wyznaczyć energetyczną zdolno-

ści rozdzielczą, skośność rozkładu oraz inne odstępstwa od oczekiwanych wyników wraz

z ich zmianami w czasie. Podczas pracy system GGSS uwzględnia wszystkie te informacje,

aby ocenić czy w danym momencie wyznaczona wartość napięcia pracy odpowiadająca

nominalnemu wzmocnieniu gazowemu jest poprawna i nie budzi żadnych wątpliwości.

W trakcie działania otrzymana przez system GGSS wartość napięcia pracy przekazywana

jest do systemu kontroli detektora TRT, który automatycznie modyfikuje jego ustawia-
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nia. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do jakości otrzymanych danych, system GGSS

informuje o problemach oraz w zależności od ich skali automatycznie próbuje je rozwią-

zać (np. używając zapasowych liczników) lub informuje o trudniejszym problemie, który

wymaga interwencji ze strony operatora.

Więcej szczegółów budowy oraz algorytmów służących do kontroli i stabilizacji wzmoc-

nienia gazowego oraz wykrywania zmian w koncentracji mieszaniny gazowej można zna-

leźć w pracy [H15]. W tej samej pracy dostępne są również informacje na temat stabilno-

ści pracy detektorów słomkowych używanych przez TRT, wpływu temperatury i ciśnienia

na wartość wzmocnienia gazowego oraz wyniki działania GGSS podczas zbierania danych

przez eksperyment ATLAS. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w tak dużym detek-

torze jak TRT nieuniknione okazało się występowanie znaczących różnic w temperaturze

w poszczególnych jego częściach. Między innymi wynikają one z dużych strumieni cząstek

powstających w wyniku zderzeń proton-proton oraz potrzeby utrzymywania detektorów

krzemowych znajdujących się wewnątrz w niskiej temperaturze. Dodatkowo należy pod-

kreślić, że różnice temperatury istotnie zmieniają się w czasie. Z tego względu niemożliwe

jest utrzymywanie wzmocnienia gazowego na stałym poziomie bez korekcji. W celu roz-

wiązania tego problemu wykonałem pomiary tzw. efektu temperaturowego, czyli wartości

zmiany wzmocnienia gazowego przypadającej na jednostkową zmianę temperatury. Wy-

znaczona wartość dla mieszaniny gazowej używanej w TRT wynosi -2,13 V/◦C i jest

używana podczas pracy TRT tak, aby skompensować różnice między wartością tempe-

ratury w licznikach systemu GGSS, a poszczególnymi częściami detektora TRT.

Przykład prezentujący całościowy obraz działania systemu GGSS pokazany jest na

rysunku 9, przedstawiającym wartość napięcia referencyjnego odpowiadającego wzmoc-

nieniu gazowemu równemu 2,5×104 oraz wartość tzw. znormalizowanego napięcia re-

ferencyjnego wyznaczonego dla danych warunków pracy. Dodatkowo pokazano wartości

różnic obu wielkości. Wartość opisywanej różnicy powinna wynosić zero, w przeciwnym

wypadku należy znaleźć przyczynę potencjalnego problemu. Niezerowa różnica potencjal-

nie może mieć znaczący wpływ na wydajność pracy całego detektora TRT. W prezento-

wanym, długim przedziale czasu widać, iż system GGSS zachowuje się bardzo stabilnie,

a wartość wyznaczanego napięcia referencyjnego jest zgodna z przewidywaniami. Na

szczególną uwagę zasługuje charakterystyczny przedział czasu na początku zbierania

danych (w roku 2010), w którym to wartość napięcia referencyjnego znacząco odbiegała

od normy. Okazało się, że w tym czasie w wyniku użycia nieodpowiedniej mieszaniny

referencyjnej, system gazowy przygotowujący mieszaninę gazową dla całego detektora

TRT był źle skalibrowany. W tym momencie system GGSS odegrał bardzo ważną rolę nie

tylko w wyznaczaniu aktualnych parametrów pracy detektora, ale również w wykrywaniu

niezdiagnozowanych w żaden inny sposób problemów.

W celu określenia w sposób zupełnie niezależny precyzyjności działania GGSS oraz

określenia stabilności działania detektora TRT, wyznaczono kluczowy parametr mówiący
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Rysunek 9: Wartość napięcia referencyjnego dla detektora TRT oraz znormalizowanego

napięcia (skala z lewej) oraz różnicy między nimi (skala z prawej) w funkcji czasu [H15].

o prawdopodobieństwie przekroczenia wysokiego progu dyskryminacji w funkcji czasu

(rysunek 10). To prawdopodobieństwo zostało wyrażone jako stosunek liczby przekro-

czeń wysokiego do niskiego poziomu dyskryminacji, dla śladów cząstek zarejestrowanych

w ciągu około pół roku. Podczas stabilnego działania akceleratora, czyli przy stałych

wartościach energii oraz świetlności, zaprezentowany parametr nie powinien zależeć od

czasu. Wartość tego parametru utrzymuje się na stałym poziomie, podlegając tylko nie-

wielkim fluktuacjom. Otrzymany wynik potwierdza poprawność działania systemu GGSS

jak również całego detektora TRT, uwzględniając cały szereg dodatkowych czynników

tutaj nie wymienionych.
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Rysunek 10: Fluktuacje stosunku liczby przekroczeń wysokiego poziomu dyskryminacji

do liczby przekroczeń niskiego poziomu dyskryminacji dla śladu cząstki w funkcji czasu

(dane z 2011 roku) [H15].

Eksperyment ATLAS (w tym m.in. TRT i GGSS) aby mógł działać, wymaga dedyko-
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wanego systemu kontroli DCS (ang. Detector Control System). W ramach przygotowań

do uruchomienia GGSS i detektora TRT został opracowany system ich kontroli, który

w wersji końcowej dołączono do globalnego systemu ATLAS DCS. Ten techniczny aspekt

ma niebagatelne znaczenie, gdyż system DCS odpowiada za bezpieczeństwo całego eks-

perymentu, pozwala na zdalne operowanie detektorem oraz monitoruje jego zachowanie

w spójny sposób. Zwięzły opis systemu DCS dla całego eksperymentu ATLAS można

znaleźć w [R79]. Należy podkreślić, iż system GGSS będąc pod nieustanną kontrolą

DCS wykazał 100 % niezawodność oraz umożliwił wydajne i efektywne wykorzystanie

detektora TRT do wszystkich zadań, dla których został stworzony.

Wielkim sukcesem całego eksperymentu ATLAS, jak i samego akceleratora LHC oraz

wszystkich zaangażowanych w badania naukowców, było odkrycie bozonu Higgsa, zgod-

nego z Modelem Standardowym, o masie 126,0 GeV (rysunek 11). Byłoby to niemoż-

liwe bez tak doskonałego detektora jak ATLAS, a także bez olbrzymiej pracy zwią-

zanej z analizą oraz interpretacją zarejestrowanych danych. Szczególne znaczenie dla

odkrycia bozonu Higgsa miało badanie kanału rozpadu H → ZZ(∗) → 4l, w którym

w stanie końcowym występują cztery leptony (4e, 2e2µ, 2µ2e, 4µ). Wykorzystanie tego

kanału rozpadu dało największy przyczynek do potwierdzenia obserwacji nowej cząstki

(σ = 2, 7) [L27]. W przypadku tego rozpadu rola detektora wewnętrznego, jak również

samego TRT w wyznaczaniu śladów i identyfikacji elektronów jest nie do przeceniania.

Dodatkowo, kluczowa cecha detektora TRT polegająca na identyfikacji cząstek, miała

znaczący wpływ na minimalizację niepewności związanych z poprawną identyfikacją przy-

padków, we wszystkich kanałach rozpadu, gdzie leptony występują w stanie końcowym.

Rysunek 11: Zmierzona (linia ciągła) oraz teoretyczna (linia przerywana) wartość lokal-

nego prawdopodobieństwa w funkcji masy bozonu Higgsa zgodnego z Modelem Stan-

dardowym [L27].
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Gazowe detektory typu mikro w obrazowaniu

Obecnie gazowe detektory typu mikro znajdują wiele zastosowań w szeroko poję-

tym obrazowaniu. Dotyczy to między innymi aplikacji związanych z detekcją neutronów,

monitorowaniem wiązek protonowych, jak również rejestracją miękkiego promieniowania

X. Wspomniane tutaj zastosowania MPGD (ang. Micro-Pattern Gaseous Detectors) nie

wyczerpują całego spektrum możliwości, natomiast są bezpośrednio związane z moimi

badaniami naukowymi.

Obrazowanie z wykorzystaniem wiązek neutronów

W roku 2006 rozpocząłem badania związane z wykorzystaniem detektorów gazowych

typu mikro będąc na stażu po-doktorskim w Hein-Meitner Institut w Berlinie (obecnie

HZB – Helmholtz Zentrum Berlin) w ramach stypendium fundacji Alexandra von Hum-

boldta. Moje prace związane były z 6-tym ramowym programem Unii Europejskiej, doty-

czącym w tym obszarze, badań nad rozwojem detektorów neutronów DETNI w ramach

którego rozwijano równolegle trzy typy detektorów dedykowanych badaniom neutronów

termicznych: a) krzemowy detektor paskowy (Si-MSD) wykorzystujący jako konwerter

neutronów wzbogacony 157Gd, b) niskociśnieniowy gazowy detektor mikro-paskowy wy-

posażony w konwerter neutronów Gd/CsI (MSGC) oraz c) detektor typu GEM posiada-

jący folie pokryte warstwą 10B (CASCADE) [L48]. Prace nad nowymi typami detektorów

wynikały z potrzeby stworzenia systemów detekcyjnych umożliwiających rejestrację neu-

tronów z szybkością rzędu 108 neutronów na sekundę, przy zapewnieniu przestrzennej

zdolności rozdzielczej na poziomie 100µm [R68, R71, R75].

Rozwój spalacyjnych źródeł neutronów wykorzystujących wiązki protonów dużej mocy

(np. Spallation Neutron Source [L49], Japan Spallation Neutron Source [L50]) udostępnił

badaczom wiązki neutronów o intensywności większej o rząd wielkości w stosunku do uzy-

skiwanych wcześniej. Spowodowało to znaczący wzrost wymagań dotyczących szybkości

odczytu, w stosunku do samych detektorów i ich systemów zbierania danych. Jednocze-

śnie, aby precyzyjnie obrazować małe obiekty z zachowaniem ich szczegółów, wymagana

przestrzenna zdolność rozdzielcza znacząco wzrosła. Ponadto wiele aplikacji przeznaczo-

nych do badań z użyciem neutronów wymaga określania czasu przelotu ToF (ang. Time

of Flight). Dlatego oprócz wspomnianej wcześniej precyzji wyznaczania położenia oraz

zdolności rejestracji bardzo intensywnych wiązek, doszło wymaganie dotyczące precy-

zyjnego określania czasu kiedy dany neutron został zarejestrowany. Spowodowało to, iż

często do tej pory wykorzystywane wielo-drutowe komory proporcjonalne wypełnione 3He

przestały być wystarczająco precyzyjne, a alternatywne rozwiązania wykorzystujące np.

gadolin, jako konwerter, stały się bardzo pożądane.

Wspomniany detektor MSGC rozwijany w ramach omawianego projektu istotnie po-
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prawił szybkość zbierania danych oraz precyzję określania położenia rejestrowanych neu-

tronów. Koncepcja wykorzystania detektora MSGC do rejestracji neutronów termicznych

pojawiła się dość dawno, co znalazło odzwierciedlenie we wczesnych pracach badawczo-

rozwojowych [L41, L51]. Detektor MSGC to standardowy detektor mikro-paskowy, posia-

dający strukturę odczytową pozwalającą na precyzyjne określenie miejsca detekcji neu-

tronu na dwuwymiarowej płaszczyźnie. Ponad strukturą złożoną z pasków znajduje się

obszar wzmocnienia gazowego, o grubości 4,5 mm, wypełniony izo-butanem o ciśnie-

niu 20 mBar. Obszar ten zamknięty jest za pomocą konwertera neutronów (Gd/CsI).

Schemat ideowy detektora zaprezentowany jest na rysunku 12. Charakterystyczną cechą
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Rysunek 12: Poglądowy schemat detektora MSGC wykorzystywanego do rejestracji neu-

tronów. Po lewej zaprezentowano strukturę konwertera neutronów (Gd/CsI), a po prawej

powiększenie struktury MSGC wraz z drugą strefą wzmocnienia gazowego [H14].

omawianego detektora, normalnie nieobecną w tego typu konstrukcjach, jest występo-

wanie dwóch stref mnożenia lawinowego elektronów. Ze względu na niskie ciśnienie gazu

panujące wewnątrz detektora w tzw. strefie dryfu, w której przy normalnym ciśnieniu

nie występuje mnożenie lawinowe, mamy do czynienia ze wstępnym mnożeniem (G1 na

rysunku 12). Dopiero blisko elektrod odczytowych występuje strefa wzmocnienia od-

powiadająca typowemu wzmocnieniu gazowemu detektora MSGC (G2 na rysunku 12).

Więcej szczegółów dotyczących budowy tego detektora można znaleźć w [H14].

Gotowy detektor został poddany prowadzonym pod moim kierownictwem, testom

na wiązce V17 znajdującej się przy reaktorze badawczym BER II w HZB. Pierwszym

etapem testowania detektora było określenie wydajności detekcji neutronów oraz porów-

nanie otrzymanego wyniku z przewidywaniami teoretycznymi. W przypadku detekcji neu-

27



tronów wykorzystywanych np. do obrazowania, kluczowe znaczenie mają: intensywność

źródła neutronów zdeterminowana jego rodzajem, sposobem formowania i prowadzenia

wiązki oraz wydajność detekcji jaką zapewniają detektory użyte podczas badań. W tym

przypadku zastosowano źródło ciągłe (reaktor badawczy oraz wiązka V17) natomiast

należało określić jak wydajnie działa detektor wraz z całym systemem odczytowym. Dla

różnych położeń w obszarze aktywnym detektora wykonano serię pomiarów wydajności

detekcji. W celu precyzyjnego określenia jaki jest strumień neutronów padających na

detektor MSGC, tuż przed nim wstawiono wykalibrowany licznik o dokładnie znanej,

małej wydajności detekcji. Zapewniło to minimalny wpływ tego detektora na badaną

wiązkę, a jednocześnie pozwalający na precyzje określenie strumienia padających neutro-

nów. Po wykonaniu pomiarów i przeanalizowaniu danych, otrzymano wydajność detekcji

dochodzącą do 3,05 % [H14]. W celu oceny zmierzonej wartości wydajności detekcji,

porównano ją do przewidywań teoretycznych opisanych wzorem 2.

S(d) = (1− exp(− d

λn
)) · S0 · exp(−

d

λe
), (2)

gdzie:

S(d)− wydajność konwertera,

d − grubość warstwy gadolinu,

λn − długość drogi absorpcji neutronów (6,72µm dla neutronów termicznych

w naturalnym gadolinie),

S0 − prawdopodobieństwo emisji przynajmniej jednego elektronu przy absorpcji

neutronu (86,5 %),

λe − długość absorpcji dla emitowanego elektronu (12,3µm).

Obliczona w ten sposób teoretyczna wydajność emisji przynajmniej jednego elektronu (dla

pojedynczego neutronu) wynosi 13 %. Znacząco niższa od przewidywań teoretycznych,

zmierzona wydajność detekcji (3,05 %) wynika z suboptymalnej budowy detektora (brak

siatki ekstrakcyjnej elektronów) oraz ograniczenia na detekcję małych sygnałów przez

elektronikę odczytową, powstających przy braku trzeciej strefy wzmocnienia gazowego.

Należy jednak silnie podkreślić, iż zaproponowane rozwiązanie spełniło podstawowe i naj-

ważniejsze cele projektu, co jest znaczącym osiągnięciem ze względu na innowacyjność

prowadzonych badań.

Pozostałe wyniki przeprowadzonych, pod moim kierownictwem, testów potwierdziły

wysoką przydatność konstrukcji opartej na detektorze MSGC do rejestracji i obrazowa-

nia z wykorzystaniem neutronów. Wykorzystując do tego pomiaru precyzyjnie wykonaną

szczelinę w gadolinowej przesłonie, osiągnięto przestrzenną zdolność rozdzielczą równą

94µm. Rekonstrukcja wyników polegała na zastosowaniu metody środka ciężkości, dzięki

czemu znacznie poprawiono precyzję określania miejsca detekcji neutronu [H14]. Warto

wspomnieć, iż dla detektora wyposażonego w odczyt binarny, bez informacji o amplitu-

dzie rejestrowanych impulsów, teoretyczna przestrzenna zdolność rozdzielcza wyliczona
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ze wzoru 3 wynosi 183µm.

σ =
p√
12
, (3)

gdzie:
σ − odchylenie standardowe,

p − odległość pomiędzy elektrodami odczytowymi.

Korzystając z algorytmu środka ciężkości istotnie poprawiono rekonstrukcję położenia za-

rejestrowanych impulsów, redukując jego niepewność prawie o połowę. Użycie tej metody

możliwe było dzięki temu, że na jeden zarejestrowany neutron, odpowiedź w detektorze

pojawiała się na kilku elektrodach odczytowych. W połączeniu z informacją o amplitu-

dzie pozwoliło to na uzyskanie tak dobrych wyników. Rezultaty pomiarów przestrzennej

zdolności rozdzielczej pokazano w formie histogramu na rysunku 13.
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Rysunek 13: Wynik skanowania 940µm szczeliny otrzymany z wykorzystaniem detektora

MSGC (rekonstrukcja położenia metodą środka ciężkości) [H14].

Równie ważne dla określenia przydatności detektora MSGC do obrazowania było

wykonanie pomiarów ze złożonym obiektem. W tym celu wykorzystano tą samą wiązkę

neutronów, na jej drodze wstawiono przesłonę zrobioną z gadolinu z wyciętymi kilkoma

różnymi kształtami. Zebrane w ten sposób dane zostały poddane gruntownej obróbce,

szerzej opisanej w [H14]. Dzięki temu udało się uzyskać wizerunek obiektu o wysokiej

precyzji i jednorodności. Końcowy rezultat w postaci dwuwymiarowej mapy prezentującej

zrekonstruowany obraz jest pokazany na rysunku 14.

Należy wspomnieć, że obecnie różnego typu detektory MPGD (nie tylko MSGC) są

rozwijane tak, aby mogły służyć do detekcji neutronów (przykładowo detektory typu GEM
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Rysunek 14: Mapa 2D kształtów wyciętych w przesłonie gadolinowej otrzymana z uży-

ciem detektora MSGC [H14].

czy też tzw. grube GEM-y [L52, L53, L54]). Gazowe detektory typu mikro z sukcesem

znajdują zastosowanie również na tym polu badań.

Obrazowanie z wykorzystaniem miękkiego promieniowania X

Miękkie promieniowanie X znajduje różnorodne zastosowania w wielu obszarach ba-

dań. W przypadku badań prowadzonych w ramach rozwoju detektorów MPGD, a w szcze-

gólności gazowych powielaczy elektronów, głównymi celami są: optymalizacja wydajno-

ści detekcji połączona z precyzyjnym pomiarem miejsca rejestracji promieniowania, przy

możliwie dobrej energetycznej zdolności rozdzielczej. Wymienione parametry powiązane

są bezpośrednio z wykorzystaniem detektora GEM w aplikacji przystosowanej do badań

historycznych dzieł sztuki. Badania obiektów dziedzictwa kulturowego i materiałów wcho-

dzących w ich skład są ważnym elementem nauki o dziedzictwie, wspomagającym ana-

lizy formalno-stylistyczne prowadzone przez historyków sztuki oraz ekspertyzy dotyczące

autentyczności. Badania dzieł sztuki mają szeroki zakres i obejmują takie techniki jak:

fotografie makro i mikroskopową w różnych zakresach spektralnych światła, powszechnie

stosowana radiografia oraz będąca coraz częściej wykorzystywana metoda fluorescencji

rentgenowskiej, służąca do identyfikacji pierwiastków i badania ich rozkładu.

Moje prace związane z tą tematyką wyewoluowały z projektu wykorzystania detektora

MSGC do obrazowania neutronów termicznych oraz z prac dotyczących monitorowania

terapeutycznej wiązki protonów [H11]. W przypadku nowoczesnej terapii nowotworowej

z wykorzystaniem wiązki protonowej, precyzyjne określanie głębokości penetracji tkanki
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przez wiązkę jest kluczowe dla efektywnego niszczenia guza, przy jednoczesnej minimali-

zacji niepożądanych oddziaływań na sąsiednie tkanki. Pozycja pacjenta w trakcie przygo-

towania oraz terapii może ulegać zmianie. Dlatego określanie pozycji z wykorzystaniem

tomografii komputerowej, opartej na tej samej wiązce protonów jest bardzo atrakcyjnym

rozwiązaniem. W tym celu między innymi rozwijany jest system do radiografii protono-

wej PRR (ang. Proton Range Radiography) [L55]. Będąc w posiadaniu całego systemu

odczytowego pierwotnie związanego z detektorem MSGC, a potem zoptymalizowanym

w ramach projektu PRR, naturalnym wydawało się wykorzystanie go także w innych

dziedzinach badań, ściśle związanych z detektorami gazowymi.

Szczegółowy opis systemu odczytowego przeznaczonego dla detektorów GEM, jak

również MSGC, wraz z jego możliwościami znajduje się w [H13]. Należy podkreślić, iż

system w całości zaprojektowałem, zbudowałem i przetestowałem w kooperacji z kil-

koma moimi współpracownikami. System odczytowy wyposażony jest w dedykowany

układ elektroniki front-end ASIC (ang. Application Specific Integrated Circuit) o na-

zwie GEMROC, dedykowane płytki drukowane pozwalające na połączenie wszystkich

elementów z przetwornikiem analogowo-cyfrowym i układem konfigurowalnej logiki cy-

frowej FPGA (ang. Field Programmable Gate Array). Pozwala to na efektywne prze-

syłane do komputera rejestrowanych sygnałów w celu dalszej obróbki. Analiza danych,

rekonstrukcja energii, pozycji oraz czasu rejestracji poszczególnych cząstek naładowa-

nych i fotonów odbywa się za pomocą specjalistycznego oprogramowania, opracowanego

przeze mnie w ramach omawianych badań. Wyniki pomiarów pokazują, że możliwości

całego systemu są w pełni wykorzystane tak jak to pokazano na rysunkach 15 i 16. Za-

prezentowane są na nich zrekonstruowane pozycje rejestrowanych fotonów oraz wartości

zdeponowanej energii w objętości czynnej detektora, powstałe przy dużej intensywności

padającego promieniowania [H13]. Na szczególną uwagę zasługuje fakt bezproblemowej

rekonstrukcji zarejestrowanych przypadków, przy bardzo wysokiej intensywności promie-

niowania wynoszącej ok. 5,53 Mcps. Osiągnięta bardzo duża szybkość zbierania danych

jest unikatowa w badaniach związanych z obrazowaniem.

Dalszym etapem mojej pracy były badania dotyczące możliwości stworzenia systemu

do całopłaszczyznowego obrazowania dzieł sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem ma-

larstwa historycznego, niejednokrotnie wymagającego gruntownych badań z pogranicza

fizyki, chemii i historii sztuki. W pracy [H12] przy znaczącym moim udziale zaprezen-

towany został pilotażowy system, pozwalający na wykonanie mapowania pigmentów

w niewidocznych warstwach malarskich obrazów. System oparty został na detektorze

GEM wyposażonym we wspomnianą powyżej elektronikę odczytową, kamerę otworkową

oraz źródło promieniowania rentgenowskiego (schemat na rysunku 17). Główny nacisk

w tych badaniach położono na optymalizację działania detektora GEM zw szczególnym

uwzględnieniem jego energetycznej zdolności rozdzielczej. Należy podkreślić, iż niebaga-

telne znaczenie w osiągnięciu energetycznej zdolności rozdzielczej na poziome 20% dla
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Rysunek 15: Zrekonstruowane położenie zarejestrowanych fotonów promieniowania X

pochodzących z trzech źródeł promieniotwórczych przy intensywności promieniowania

na poziomie 5,53 Mcps [H13].
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Rysunek 16: Zależność energii zarejestrowanej przez detektor w dwóch koordynatach

pomiarowych (X względem Y), otrzymany przez oświetlanie detektora źródłem promie-

niotwórczym 55Fe. [H13].

linii Mn-Kα (5,9 keV) miało wykonanie mapowania fluktuacji wzmocnienia gazowego

w zależności od miejsca rejestracji fotonu. Niestałość wzmocnienia gazowego wynika ze

sposobu produkcji folii GEM. Nie bez znaczenia pozostają również takie czynniki jak
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Rysunek 17: Uproszczony schemat układu do obrazowania dzieł sztuki z wykorzystaniem

źródła promieniowania wzbudzającego (lampa RTG), kamery otworkowej oraz detektora

z systemem odczytowym [H12].

zmiany temperatury i ciśnienia gazu wypełniającego detektor, czy też efekty ładowania

się detektora. Uwzględnianie wszystkich wymienionych czynników pozwoliło na uzyska-

nie tak dobrych wyników, pokazanych na rysunku 18. Niemniej istotnym zagadnieniem
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Rysunek 18: Przykładowe widmo energetyczne otrzymane z użyciem źródła promienio-

wania 55Fe bez jakiejkolwiek korekty wzmocnienia gazowego oraz po korekcie wynikającej

z niejednorodności detektora, zmiennych warunków temperatury i ciśnienia [H12].

moich badań była ocena możliwości obrazowania z wykorzystaniem kamery otworkowej.

Przy opracowywaniu danych pomiarowych wzięto pod uwagę niejednorodność oświetle-

nia, efekt winietowania oraz absorpcję promieniowania fluorescencyjnego w powietrzu.
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Otrzymane wyniki jednoznacznie potwierdziły dużą użyteczność projektu zastosowanego

w obrazowaniu malarskich dzieł sztuki. Bardzo dobrze przedstawione to zostało w przy-

padku badania fantomu malarskiego, który w świetle widzialnym przedstawia portret

mężczyzny na czarnym tle (rysunek 19). Czarne tło ukrywa krajobraz złożony z gór i je-
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Rysunek 19: Fotografia obrazu używanego do badań, a przedstawiającego portret męż-

czyzny (miniatura pokazuje motyw tła, zamalowany czarnym pigmentem) [H12].

ziora, a dzięki wykorzystaniu fluorescencji rentgenowskiej połączonej z projekcją tego

obrazu, przez kamerę otworkową na detektor udało się odkryć zamalowane elementy ob-

razu, tak jak pokazano w postaci map na rysunku 20. Zaprezentowane mapy uwidaczniają

Rysunek 20: Mapy rozkładu pierwiastków (patrząc od lewej): żelaza i manganu, miedzi,

ołowiu, zawartych odpowiednio w pigmentach czarnym, azurycie i bieli ołowiowej [H12].

dystrybucję pierwiastków (patrząc od lewej): żelaza i manganu, obecnego w czarnym

pigmencie, miedzi obecnej w azurycie oraz ołowiu znajdującego się w warstwie spodniej

obrazu (biel ołowiowa).

34



W trakcie tych badań wyciągnąłem także wnioski dotyczące dalszych możliwości opty-

malizacji rozwijanego systemu. Bardzo istotna okazała się minimalizacja fluktuacji war-

tości wzmocnienia gazowego. Z tego powodu podczas wszystkich pomiarów stosowano

maksymalną wartość wzmocnienia elektronicznego, dzięki czemu wzmocnienie gazowe

pozostawało na relatywnie niskim poziomie (ok. 4 × 103). Duże znaczenie w osiągnię-

ciu tak dobrych wyników końcowych miało między innymi zastosowanie odpowiednich

procedur obróbki i analizy danych, opisanych w [H18].

Prace nad systemem służącym do badania dzieł sztuki są do tej pory kontynuowane

w ramach grantu pozyskanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), a ich

wyniki na bieżąco prezentuję na konferencjach tematycznych oraz w postaci publika-

cji [H18].

Podsumowanie

Niedawno ukazała się przeglądowa publikacja dotycząca detektorów MPGD oraz ob-

szarów mojego zainteresowania tą dziedziną badań [H17]. W artykule tym opisuję obecne

trendy w rozwoju detektorów MPGD, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w eks-

perymentach fizyki wysokich energii, które to bardzo silnie napędzają ich rozwój. Główną

przyczyną wykorzystywania detektorów MPGD jest to, że zapewniają one możliwość de-

tekcji cząstek z dużą przestrzenną i czasową precyzją. Ponadto charakteryzują się sto-

sunkowo niską ceną w przeliczeniu na jednostkę powierzchni aktywnej. Pozwala to na

pokrywanie detektorami dużych obszarów, z zachowaniem kosztów na akceptowalnym

poziomie. Przykładowo, unowocześnienie spektrometru mionowego w detektorze ATLAS

wymagać będzie użycia detektorów MicroMEGAS o powierzchni aktywnej ok. 150 m2.

Podobnie w detektorze CMS w celu zapewnienia lepszej wydajności wyzwalacza zbie-

rania danych, planowane jest wykorzystanie detektorów typu GEM. Niejako przy okazji

detektory MPGD znajdują zastosowania w wielu innych dziedzinach badań, w szcze-

gólności związanych z obrazowaniem. W przeciwieństwie do eksperymentów z dziedziny

fizyki wysokich energii, gdzie moment rejestrowania danych jest zwykle ściśle określony,

w przypadku tego typu aplikacji pojawiają się dodatkowe wymagania dotyczące wyzwa-

lania elektroniki odczytowej. We wspomnianym artykule zaprezentowane zostały wyniki

obrazowania XRF oraz z wykorzystaniem neutronów. Mogły one powstać dzięki unika-

towej aparaturze powstałej w mojej macierzystej katedrze na AGH.

W obszarze badań dotyczących pozycjoczułych detektorów gazowych na świecie jak

i w moim macierzystym instytucie, cały czas prowadzone są szeroko zakrojone badania

rozwojowe i aplikacyjne. Pomimo tego, iż pierwsze detektory gazowe powstały już w 1928

roku, a przełomowa w rozwoju wielodrutowa komora proporcjonalna prawie pół wieku

temu, detektory tego typu nadal znajdują zastosowanie w wielu różnych dziedzinach
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badań [H17]. Bardzo pomocne okazało się skonstruowanie w 1988 roku pierwszego de-

tektora z rodziny MPGD, co umożliwiło rozwój detektorów gazowych, który postępuje do

tej pory. Niewątpliwie główną przyczyną ciągłego rozwoju tego typu detektorów jest wy-

korzystanie ich w istniejących jak również planowanych eksperymentach fizyki wysokich

energii. Ponadto bardzo szybko postępują poszukiwania nowych obszarów zastosowań

detektorów MPGD.

Ze wspomnianych powyżej powodów dalszy rozwój detektorów, zrozumienie fizycz-

nych zagadnień dotyczących ich działania (w szczególności na poziomie mikroskopo-

wym) oraz optymalizacja ich parametrów pracy, długo pozostaną ważnymi tematami

badań. Ponadto prace związane z szeroko zakrojonym pojęciem systemów służących do

efektywnego odczytu detektorów są i będą prowadzone równolegle. Wszystkie wspo-

mniane zagadnienia dotyczące badań nad detektorami gazowymi znajdują odzwiercie-

dlenie w prezentowanych tutaj wynikach moich badań. Pomimo długiej historii istnienia

i wykorzystywania detektorów gazowych w fizyce, detektory te nadal cieszą się dużym

zainteresowaniem. Dotyczy to zarówno samych własności i parametrów ich pracy, coraz

pełniejszego zrozumienia mechanizmów fizycznych związanych z działaniem tego typu

detektorów oraz różnorodności badań, dla których wykorzystanie detektorów gazowych

jest niezbędne.

Detektory MPGD w bardzo istotny sposób pobudziły badania związane z detektorami

gazowymi. Mimo, iż wydawało się, że świetność detektorów gazowych już minęła to rze-

czywistość pokazała coś zupełnie odmiennego. Potwierdzeniem tego faktu jest istnienie

bardzo prężnie działającej kolaboracji RD51 wraz z mnogością zastosowań detektorów

gazowych w istniejących oraz planowanych eksperymentach i aplikacjach.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-

badawczych

5.1 Przed uzyskaniem stopnia doktora

Bezpośrednio po obronie pracy magisterskiej zrealizowanej w Zakładzie Cząstek Ele-

mentarnych i Detektorów na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-
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Hutniczej w Krakowie, poświęconej opracowaniu proporcjonalnego licznika elektronów

konwersji, dedykowanego dla pomiarów efektu Mössbauera, przystąpiłem do studiów dok-

toranckich. Niezwłocznie po ich rozpoczęciu (w roku 1999) dołączyłem do grupy prof.

dra hab. Kazimierza Jelenia zajmującej się utrzymywaniem i monitorowaniem parametrów

działania detektora BAC w eksperymencie ZEUS (DESY, Hamburg). Prace wtedy prowa-

dzone dotyczyły głównie zapewnienia stabilności działania detektora BAC oraz badania

wzmocnienia gazowego, energetycznej zdolności rozdzielczej oraz efektów starzeniowych

monitorujących proporcjonalnych liczników gazowych [P63, P57, P58, P64].

Od roku 2001 zostałem członkiem krakowskiej grupy ATLAS TRT zajmującej się

projektem, budową, testowaniem oraz monitowaniem pracy śladowego detektora promie-

niowania przejścia – TRT, w ramach eksperymentu ATLAS przy LHC w CERN. Począt-

kowe prace dotoczyły głównie warunków oraz parametrów pracy słomowych liczników

proporcjonalnych, z których miał się składać ówcześnie projektowany i koncepcyjnie we-

ryfikowany detektor TRT. Wyniki tych badań zostały opublikowane w pracach, których

jestem współautorem [P61, P59, P60, P62]. Mój udział w pracach zespołu ATLAS TRT

wraz z badaniami dotyczącymi detektora TRT stanowił trzon mojej pracy doktorskiej

przygotowanej pod opieką prof. dra hab. Kazimierza Jelenia i obronionej w 2004 roku.

Wybrane publikacje i raporty opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora

Zaprezentowana lista nie zawiera tzw. publikacji kolaboracyjnych (ZEUS), ich wykaz

umieszczono w osobnym załączniku.
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5.2 Po uzyskaniu stopnia doktora

Po uzyskaniu stopnia doktora zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta w Za-

kładzie Cząstek Elementarnych i Detektorów na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie kontynuowałem prowadzone wcześniej

badania. Początkowo, równolegle prace dotyczyły zarówno detektora BAC w DESY jak

i TRT w CERN, jednak bardzo szybko moje zainteresowanie zostało skierowane na rozwój

detektora TRT. Znalazło to odzwierciedlenie w prezentowanych w cyklu habilitacyjnym

publikacjach oraz we wspomnianych wcześniej i zaprezentowanych poniżej raportach.

Prace, o których tutaj mowa wykonywane były w ramach projektów typu „Specjalne

Urządzenie Badawcze” i „Specjalny Program Badawczy” finansowanych przez KBN (Ko-

mitet Badań Naukowych) dotyczących zarówno detektora ZEUS w DESY jak i ATLAS

w CERN. Później rolę KBN przejęło NCN (Narodowe Centrum Nauki) oraz projekty

realizowane w ramach programu „Harmonia”.

Kolejnym etapem mojego rozwoju naukowego było otrzymanie stypendium fundacji

Alexandra von Humboldta, połączonego z dwuletnim stażem po-doktorskim, który roz-

począłem na początku 2006 roku. Staż ten odbywał się w HMI (Hahn-Meitner Institut)

w Berlinie i dotyczył projektu, budowy i testowania detektora gazowego typu MSGC prze-

znaczonego do odczytu neutronów termicznych. Prace w tym projekcie dotyczyły wszel-

kich zagadnień rozwoju nowego systemu, począwszy od samego detektora, poprzez de-

dykowaną elektronikę front-end, system odczytowy i oprogramowanie. Prace, w których

brałem czynny udział były realizowane w ramach szóstego programu ramowego Unii Eu-

ropejskiej (ang. Joint Research Activity DETNI of the FP6 EU Integrated Infrastructure

Initiative for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy). Ich wyniki głównie w formie

raportów i prezentacji na konferencjach świadczą o olbrzymim wysiłku oraz mnogości róż-

nych zagadnień, które należało wziąć pod uwagę [R67, R68, R70, R71, R75, R80, R82].

W wyniku prowadzonych badań powstał kompletny i działający system pozwalający na
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wykonywanie pomiarów [H13]. Począwszy od tego momentu moja praca naukowa po-

szerzyła się znacząco w kierunku zagadnień dotyczących detektorów gazowych typu mi-

kro (MPGD) oraz dedykowanych im systemów odczytowych. Moja współpraca z Hahn-

Meitner Institut (obecnie Helmholtz-Zentrum Berlin) nie zakończyła się po stażu, lecz

trwa do dziś. Warto zauważyć, iż w okresie stażu moja współpraca w ramach prac nad

detektorem TRT i klasycznymi detektorami gazowymi nie została zawieszona i trwa

nieprzerwanie, aż do teraz.

Po zakończeniu dwuletniego pobytu w HMI wróciłem do pracy na Wydziale Fizyki

i Informatyki Stosowanej na stanowisko adiunkta, na które zostałem mianowany jeszcze

w trakcie pobytu w Berlinie. Moja praca naukowa była naturalną kontynuacją badań

prowadzonych w dziedzinie detektorów gazowych, jak również w dziedzinie elektroniki

odczytowej oraz systemów zbierania i przetwarzania danych [L56].

Kolejnym etapem mojego rozwoju naukowego było rozpoczęcie równoległych prac

nad innego rodzaju detektorem MPGD tj. gazowym powielaczem elektronów (GEM).

Pierwszym zagadnieniem jakim się zajmowałem było określenie podstawowych parame-

trów pracy tego typu detektorów, w obszarach zastosowań niezwiązanych bezpośrednio

z fizyką wysokich energii. Początkowo prace te związane były z opracowywaniem systemu

do radiografii protonowej, we współpracy z fundacją TERA, gdzie w ramach budowanego

systemu monitorowania wiązki protonowej jako główny element detekcyjny wykorzystano

detektory typu GEM [H11]. Natomiast badania samych detektorów głównie dotyczyły

optymalizacji warunków działania GEM-ów i związane były bezpośrednio z przystąpie-

niem do grupy badawczej RD51, koordynowanej w CERN. Grupa RD51 skupia większość

działań związanych z budową, rozwojem i optymalizacją gazowych detektorów typu mi-

kro, jak również dedykowanym systemom ich odczytu, kończąc na poszukiwaniach no-

wych zastosowań dla tej technologii. Prace te prowadzone są w ramach krakowskiej grupy

RD51, a ich wyniki na bieżąco były i są prezentowane na konferencjach tematycznych.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż działalność krakowskiej grupy RD51 znalazła wsparcie

w Narodowym Centrum Nauki w obszarze projektów badawczych realizowanych w ra-

mach współpracy międzynarodowej, w projekcie pt. „Rozwój detektorów pozycjoczułych

opartych na technologii gazowych powielaczy elektronów w ramach projektu RD51”.

Następnym krokiem mojego rozwoju było zaangażowanie się w badania dotyczące

obrazowania z wykorzystaniem miękkiego promieniowania X. Moje zainteresowanie ta-

kim nietypowym zastosowaniem detektorów typu GEM, które powstały i początkowo

przeznaczone były dla zastosowań w fizyce wysokich energii, związane jest z mapowa-

niem rozkładu pigmentów w malarskich dziełach sztuki. W tym przypadku zastosowanie

fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii, pozwala na identyfikowanie pierwiast-

ków wchodzących w skład warstw malarskich, a w szczególności niewidocznych warstw

podkładowych lub przemalowań i poprawek. Jest to dobrze znana metoda badawcza,

aczkolwiek do niedawna nie była wykorzystywana na szerszą skalę. Z punktu widzenia
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badań historycznych dzieł sztuki, metoda XRF ma szereg zalet takich jak nieinwazyjność

pozwalająca na pozostawienie badanego obiektu w stanie nienaruszonym. Z tego powodu

jest ona bardzo atrakcyjna w sytuacji kiedy interesujące jest odkrycie np. warsztatu ma-

larskiego artysty, określenie jak dzieło powstawało, czy i jakim zmianom podlegało na

przestrzeni wieków, skończywszy na możliwości określenia proweniencji dzieła wraz ze

stwierdzeniem jego oryginalności. Prace nad tym projektem rozpoczęły się od badań

podstawowych, pozwalających na określanie przydatności detektora typu GEM do de-

tekcji miękkiego promieniowania X. Bardzo szybko okazało się, że pomimo pewnych

ograniczeń, detektor typu GEM jest atrakcyjnym rozwiązaniem, które można efektywnie

wykorzystać w takiego rodzaju badaniach. Kolejnym etapem było zbudowanie prototy-

powego układu pomiarowego, który umożliwiałby przeprowadzanie pomiarów testowych

potwierdzających przydatność systemu jako całości. Prace nad systemem trwały kilka

lat i ich wyniki zostały wydane w publikacjach prezentowanych przeze mnie w cyklu

habilitacyjnym [H11, H12, H13, H17, H18]. Część z tych prac została wykonana ze

znaczącym moim udziałem w ramach pracy doktorskiej pani Alicji Zielińskiej, której by-

łem promotorem pomocniczym. Należy mocno podkreślić, iż prace nad całością systemu

służącego do obrazowania dzieł sztuki z wykorzystaniem detektora typu GEM, są dalej

kontynuowane w ramach projektu badawczego pt. „Metoda nieinwazyjnego obrazowania

rozkładu pierwiastków do badań dzieł sztuki” finansowanego w ramach Programu Badań

Stosowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W międzyczasie, korzystając ze zdobytego wcześniej doświadczania brałem udział

w przygotowaniach projektu detektora STT (ang. Straw Tube Tracker) dla ekspery-

mentu PANDA (ang. antiProton ANnihilation at DArmstadt), który rozważany jest

w ramach projektu FAIR (ang. Facility for Antiproton and Ion Research) budowanego

w GSI w Darmstadt [L29].

Niedawno rozpocząłem pracę w ramach projektu unowocześnienia systemu wyzwa-

lania danych dla eksperymentu ATLAS w CERN. Obecnie moje prace w tym obszarze

koncentrują się na kluczowych zagadnieniach związanych z wydajnością przetwarzania

danych, sposobem ich przechowywania oraz metodami możliwie szybkiego dostępu do

danych. W ramach omawianych badań, pod moją opieką zrealizowanych zostało kilka

prac inżynierskich, które kontynuowane są jako prace magisterskie.

Obecnie dalej kontynuuję prace związanie z eksperymentem ATLAS i detektorem

TRT. W szczególności jako ekspert systemu GGSS oraz systemu gazowego całego de-

tektora TRT w ramach ciągłego monitorowania działania detektora TRT, będąc cały czas

dostępny w razie jakichkolwiek problemów (tzw. „ATLAS TRT On-Call Expert”). Do-

datkowo każdego roku podczas zbierania danych fizycznych przez eksperyment ATLAS,

biorę czynny udział w pracach monitorujących jego działanie, zbieranie i jakość reje-

strowanych danych (jako tzw. „ATLAS Inner Detector Shifter in ATLAS Control Room”

w CERN). Równocześnie kieruję krakowską grupą RD51, prowadząc badania oraz uczest-
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nicząc w spotkaniach grupy RD51 w różnych miejscach na świecie. Niemniej istotny jest

mój czynny udział w badaniach dziedzictwa kulturowego, współtworząc system do obra-

zowania dzieł sztuki. Jednocześnie, rozpoczęta w 2006 roku współpraca z HZB w ramach

rozwoju systemów detekcyjnych dla neutronów termicznych jest przeze mnie kontynu-

owana do tej pory.

Wspomniane powyżej badania nie wyczerpują całości moich prac i zainteresowań.

Jednak ze względu na mniejszą intensywność, lub zaawansowanie prac nie zostały one

tutaj wspomniane.

Wybrane publikacje, raporty i materiały konferencyjne opublikowane po uzy-
skaniu stopnia doktora

Zaprezentowana lista nie zawiera tzw. publikacji kolaboracyjnych (ZEUS, ATLAS,

PANDA), ich wykaz umieszczono w osobnym załączniku.

[R65] M. Deptuch, T.Z. Kowalski, B. Mindur. Performance of Xe-filled counters under

high gas gain. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 518(1-

2):579–581, 2004. IF = 1,349.

[R66] T. Akesson, et.al. (B. Mindur), ATLAS TRT Collaboration. Aging Effects in the

ATLAS Transition Radiation Tracker and Gas Filtration Studies. IEEE Nuclear

Science Symposium Conference Record, 2:1185–1190, 2005.

[R67] B. Mindur. 1 and 10 Gigabit Ethernet readout interfaces for DETNI. IEEE

Nuclear Science Symposium Conference Record, N14(167):548–551, 2006.

[R68] S.S. Alimov, A. Borga, A. Brogna, S. Buzzetti, F. Casinini, W. Dabrowski,

T. Fiutowski, B. Gebauer, G. Kemmerling, M. Klein, B. Mindur, C. Petrillo,

F. Sacchetti, C.J. Schmidt, H.K. Soltveit, R. Szczygiel, Ch. Schulz, C.Thielmann,

U. Trunk, P. Wiacek, Th. Wilpert. News from NMI3 Development of Neutron

Detectors for Very High Resolution and Counting Rates. Notiziario Neutroni e

Luce di Sincrotrone, 12(1):25, 2007.

[R69] W. Dąbrowski, T. Fiutowski, B. Mindur, R. Szczygieł, P. Wiącek, A. S. Brogna,

S. Buzzetti, B. Gebauer, Ch. Schulz, Ch. J. Schmidt, H. K. Soltveit, U. Trunk.

Development of a selftriggered high counting rate ASIC for readout of 2D gas

microstrip neutron detectors. Proceedings of Topical Workshop on Electronics for

Particle Physics, pages 287–291, 2007.

[R70] B. Mindur. Data Acquisition, Monitoring and Control Software for DETNI. Real-

Time Conference, 2007 15th IEEE-NPSS, 2007.
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[R71] S.S. Alimov, A. Borga, A. Brogna, S. Buzzetti, F.Casinini, W. Dabrowski, T. Fiu-

towski, B. Gebauer, G. Kemmerling, B. Mindur, G. Modzel, C. Petrillo, F. Sac-

chetti, C. Schmidt, C. Schulz, H. K. Soltveit, K.S. Solvag, R. Szczygiel, Thielmann,

U. Trunk, P. Wiacek, T. Wilpert. Development of Very High Rate and Resolution

Neutron Detectors with Novel Readout and DAQ Hard- and Software in DETNI.

IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, pages 1887 – 1900, 2008.

[R72] E. Abat, et.al. (B. Mindur), ATLAS TRT and SCT Collaborations. Combined

performance tests before installation of the ATLAS Semiconductor and Transition

Radiation Tracking Detectors. Journal of Instrumentation, 8(P08003), 2008. IF

= 0,821.

[R73] E. Abat, et.al. (B. Mindur), ATLAS TRT Collaboration. The ATLAS TRT

electronics. Journal of Instrumentation, 3(P06007), 2008. IF = 0,821.

[R74] G. Aad, et.al. (B. Mindur), ATLAS Collaboration. The ATLAS Experiment at

the CERN Large Hadron Collider. Journal of Instrumentation, 3(P02013), 2008.

IF = 0,821.

[R75] P. Wiacek, A. Brogna, S. Buzzetti, W. Dabrowski, T. Fiutowski, B. Gebauer, B.
Mindur, C. Schmidt, C. Schulz, H. K. Soltveit, R. Szczygiel, U. Trunk. MSGCROC

- an ASIC for High Count Rate Readout of Position Sensitive Microstrip Gas

Chambers for Thermal Neutrons. IEEE Nuclear Science Symposium Conference

Record, pages 1482–1488, 2008.

[R76] W. Dąbrowski, T. Fiutowski, B. Mindur, P. Wiącek, A. Zielińska. Development of

an ASIC for 2-D readout of Gas Electron Multiplier detectors. Proceedings of the

18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems,

pages 303–308, 2011.

[R77] T. Fiutowski, W. Dabrowski, B. Mindur, P. Wiacek, A. Zielinska. Design and per-

formance of the GEMROC ASIC for 2-D readout of gas electron multiplier detec-

tors. Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC),

2011 IEEE, 2011.

[R78] B. Mindur, L. Jachymczyk. A General Purpose Ethernet Based Readout Data

Acquisition System. IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, pages

800–806, 2011.

[R79] K. Lantzsch, et.al. (B. Mindur), ATLAS DCS Group. The ATLAS Detector

Control System. Journal of physics: Conference Series, 396(012028), 2012.
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[R80] B. Mindur, W. Dabrowski, T. Fiutowski, P. Wiacek, A. Zielinska. An FPGA based

GEMROC readout system. Real Time Conference (RT), 2012 18th IEEE-NPSS,

2012.

[R81] B. Mindur, L. Jachymczyk. The Ethernet based protocol interface for compact

data acquisition systems. Journal of Instrumentation, 7(T10004), 2012. IF =

1,656.

[R82] A.A. Ushakov, B. Mindur, T. Fiutowski, Ch. Schulz. FPGA-based algorithm for

center of gravity calculation of clustered signals. 18th IEEE-NPSS Real Time

Conference, 2012.

5.3 Wykaz wszystkich publikacji

Osobny załącznik.

5.4 Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych zgodnie z bazą Jo-

urnal Citation Reports (JCR)

Sumaryczny Impact Factor :
22,113

5.5 Indeksy dotyczące wszystkich opublikowanych prac

Dane wg bazy Web of Science (WoS) z dnia 15-10-2016 (rysunek 21).

Całkowita liczba publikacji:
586

Liczba cytowań:
16 738

Liczba cytowań z pominięciem auto-cytowań:
15 069

Indeks Hirsha:
52

5.6 Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Niemcy, Hamburg, DESY, 1999–2006:
Wielokrotne wyjazdy średnio ok. 1 miesiąca w roku.

Niemcy, Berlin, Hahn-Meitner-Institut, 2006–2008:
Staż naukowo-badawczy, stypendium fundacji Alexandra von Humboldta (2 lata).
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Rysunek 21: Indeksy dotyczące wszystkich opublikowanych prac [WoS].

Szwajcaria, Genewa, CERN, 2001–obecnie:
Wielokrotne wyjazdy średnio 1–2 miesiące w roku.

Niemcy, Berlin, Helmholtz-Zentrum Berlin, 2008–obecnie:
Wielokrotne wyjazdy średnio ok. 2 tygodnie do miesiąca w roku.

Inne krótkoterminowe (1–2 tygodnie) wyjazdy naukowo-badawczy-badawcze:

1. Niemcy, Juelich, Forschungszentrum.

2. Niemcy, University of Heidelberg.

3. Szwajcaria, Villigen, Paul Scherrer Institute.

4. Niemcy, Braunschweig, Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

5.7 Otrzymane nagrody

1. Nagroda Rektora AGH, zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2005.

2. Nagroda Rektora AGH, zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2012.

3. Nagroda Rektora AGH, zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe, 2013.

4. Nagroda Rektora AGH, zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2014.

5. Nagroda Rektora AGH, zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2015.

6. Nagroda Rektora AGH, zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2016.
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5.8 Referaty zaproszone

1. Jagiellonian Symposium on Fundamental and Applied Subatomic Physics, Kraków

2015, referat pt. „Micro Pattern Gas Detectors – new developments and applica-

tions”.

5.9 Udział w konferencjach międzynarodowych

1. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Nuclear Science Sympo-

sium, San Diego, 2006, poster pt. „1 and 10 Gigabit Ethernet Readout Interfaces

for DETNI”.

2. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Real Time Conference,

Fermilab, Batavia, 2007, poster pt. „Data Acquisition, Monitoring and Control

Software for DETNI”.

3. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Real Time Conference,

Fermilab, Batavia, 2007, poster pt. „Gigabit Ethernet Readout Interface for DETNI”.

4. 4th European Conference On Neutron Scattering, European Neutron Scattering

Association, Lund, 2007, poster pt. „Data Acquisition, Monitoring and Control

Software for DETNI”.

5. 4th European Conference On Neutron Scattering, European Neutron Scattering

Association, Lund, 2007, poster pt. „Gigabit Ethernet Readout Interface for DETNI”.

6. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Nuclear Science Sympo-

sium, Valencia, 2011, poster pt. „A General Purpose Ethernet Based Readout Data

Acquisition System”.

7. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Real Time Conference,

Berkeley 2012, poster pt. „An FPGA Based GEMROC ASIC Readout System”.

8. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Real Time Conference,

Berkeley 2012, prezentacja ustna pt. „FPGA-Based Algorithm for Center Of Gra-

vity Calculation of Clustered Signals”.

9. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Real Time Conference,

Berkeley 2012, prezentacja ustna pt. „FPGA-Based Algorithm for Center Of Gra-

vity Calculation of Clustered Signals”.

10. 5th Meeting X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural

heritage, Kraków 2014, prezentacja ustna pt. „X-ray based imaging of hidden

painting layers using a 2D position sensitive gaseous detector”.

11. International Workshop on Advanced Detectors, Kolkata 2014, prezentacja ustna

pt. „An application of GEM detectors for XRF imaging”.

12. International Workshop on Advanced Detectors, Kolkata 2014, prezentacja ustna

pt. „Charging up effects in the triple GEM detector”.
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13. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Nuclear Science Sympo-

sium, Seattle 2014, prezentacja ustna pt. „Performance of the Micro-Strip Gas

Chamber for High Rate Thermal Neutrons Detection”.

14. TECHNART 2015 – Non-destructive and microanalytical techniques in art and

cultural heritage, Catania 2015, prezentacja ustna pt. „A novel approach to macro-

XRF technique employing a large area position sensitive detector”.

15. 4th Conference on Micro-Pattern Gaseous Detectors, Trieste 2015, poster pt. „De-

sign and parameterisation of a pinhole camera and selection of the X-ray source

energy for the GEM based X-ray fluorescence imaging system”.

16. 14th Vienna Conference on Instrumentation, Wiedeń 2016, poster pt. „ATLAS

Transition Radiation Tracker (TRT): Straw Tubes for Tracking and Particle Iden-

tification at the Large Hadron Collider”.

17. 6th Meeting X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultu-

ral heritage, Kraków 2016, prezentacja ustna pt. „Development Progress Of The

Macro-XRF Scanner For Historical Objects Investigation”.

18. Wielokrotne prezentacje ustne w ramach prac związanych z kolaboracjami ATLAS

TRT oraz CERN RD51 podczas tzw. spotkań roboczych (TRT Days, TRT Week,

ATLAS Week, RD51 MiniWeek, RD51 Collaboration Meeting).

6. Omówienie osiągnięć dydaktycznych, orga-

nizacyjnych i w zakresie popularyzacji nauki

lub sztuki

6.1 Działalność dydaktyczna

Moja działalność dydaktyczna obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z tema-

tyką prac badawczych oraz potrzebami wynikającym z kierunków kształcenia na Wydziale

Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W szczególności należy zwrócić uwagę, że prowa-

dzone przeze mnie zajęcia dydaktyczne są związane nie tylko z fizycznymi, ale też z elek-

tronicznymi i informatyczni zagadnieniami wykonywanych przeze mnie badań naukowych

oraz z potrzebami i formą kształcenia studentów na moim macierzystym wydziale.

Autorskie i kompleksowe programy kursów dla studentów

1. Programowanie obiektowe I (Język C++) – przedmiot w podstawowym planie

studiów (wykład i ćwiczenia laboratoryjne).

2. Programowanie obiektowe II (Język Java) – przedmiot w podstawowym planie

studiów (wykład i ćwiczenia laboratoryjne).
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3. UNIX – kurs użytkownika – przedmiot obieralny (wykład i ćwiczenia laboratoryjne).

4. Zaawansowany C++ – przedmiot obieralny (seminarium, ćwiczenia laboratoryjne

i projektowe).

5. Podstawy systemów operacyjnych/UNIX – przedmiot w podstawowym planie

studiów (wykład i ćwiczenia laboratoryjne).

6. Zaawansowane techniki programowania – przedmiot obieralny (seminarium, ćwi-

czenia laboratoryjne i projektowe).

7. Systemy akwizycji danych – przedmiot obieralny (seminarium, ćwiczenia laborato-

ryjne i projektowe).

8. Wstęp do programowania obiektowego – przedmiot w podstawowym planie stu-

diów (wykład i ćwiczenia laboratoryjne).

9. Niskopoziomowe języki programowania – przedmiot w podstawowym planie stu-

diów (seminarium, ćwiczenia laboratoryjne i projektowe).

10. Programowanie niskopoziomowe – przedmiot w podstawowym planie studiów (se-

minarium, ćwiczenia laboratoryjne i projektowe).

11. Inżynieria wsteczna – przedmiot obieralny (seminarium, ćwiczenia laboratoryjne

i projektowe).

Inne prowadzone zajęcia dydaktyczne

1. Fizyka – ćwiczenia rachunkowe.

2. Fizyka – ćwiczenia laboratoryjne.

3. Detekcja promieniowania jądrowego – ćwiczenia laboratoryjne.

4. Wstęp do informatyki – ćwiczenia laboratoryjne.

5. Projektowanie systemów cyfrowych – ćwiczenia laboratoryjne i projektowe.

6. Techniki mikroprocesorowe – ćwiczenia laboratoryjne i projektowe.

6.2 Działalność związana z kształceniem kadr

Podobnie jak w przypadku działalności dydaktycznej, profil prac prowadzonych pod

moją opieką odzwierciedla bezpośrednio potrzeby wynikające z realizowanych przeze mnie

prac badawczych, jednocześnie wpisując się w tematykę realizowanych na wydziale pro-

gramów studiów. W ramach tej działalności szczególną uwagę należy zwrócić na kilka

prac. W pierwszym rzędzie dotyczy to rozprawy doktorskiej pani Alicji Zielińskiej, której

byłem promotorem pomocniczym, a poświęconej zagadnieniom związanym z obrazowa-

niem z wykorzystaniem gazowego detektora typu GEM, metodami radiografii i fluore-

scencji rentgenowskiej. Również prace magisterskie dotyczące systemów zbierania danych

(panów Piotra Grochowskiego, Bartłomieja Drożdża i Andrzeja Szczepańskiego) czy też

związane z systemem stabilizacji wzmocnienia gazowego dla detektora ATLAS TRT (pa-
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nów Przemysława Pluteckiego i Pawła Zadrożniaka) wpisują się bezpośrednio w tematykę

prowadzonych przeze mnie badań.

Promotor pomocniczy pracy doktorskiej

1. Pani mgr inż. Alicji Zielińskiej, praca pt. „Rozwój pozycjoczułego systemu detekcyj-

nego na bazie detektora typu GEM do zastosowań w dwuwymiarowym obrazowaniu

metodami radiografii i fluorescencji rentgenowskiej”. Doktorat obroniony 6-go paź-

dziernika 2014 roku.

Wykaz prac magisterskich prowadzonych pod moją opieką

1. Pana Piotra Grochowskiego, pt. „Opracowanie systemu zbierania danych dla badań

detektorów gazowych”.

2. Pana Łukasza Jachymczyka pt. „Opracowanie sterownika dla systemów z rodziny

Linux do odbioru i wysyłania ramek ethernetowych”.

3. Pani Anny Kałuży pt. „Opracowanie aplikacji do automatycznego tworzenia i mo-

dyfikacji kodów źródłowych dla obiektowych języków programowania”.

4. Pana Bartłomieja Drożdża pt. „Oprogramowanie do obsługi detektora MSGC”.

5. Pana Krzysztofa Wiencka pt. „Opracowanie oprogramowania HDL do przesyłania

danych cyfrowych pomiędzy FPGA a PC z wykorzystaniem protokołu Ethernet”.

6. Pana Rafała Wycisło pt. „Opracowanie sterownika dla systemów z rodziny Windows

NT do odbioru i wysyłania ramek Ethernet-owych”.

7. Pana Andrzeja Szczepańskiego pt. „Opracowanie interfejsu służącego do przekazy-

wania danych między komputerem, a systemem rejestracji i stymulacji aktywności

komórek nerwowych”.

8. Pana Macieja Maczugi pt. „Opracowanie i realizacja systemu do zarządzania gra-

ficznym interfejsem użytkownika”.

9. Pana Macieja Siczko pt. „Opracowanie metody równoległego wykonywania algoryt-

mów obliczeniowych”.

10. Pana Pawła Piecyka pt. „Aplikacja mobilna do zdalnego zarządzania procesami”.

11. Pana Przemysława Pluteckiego pt. „Aktualizacja oprogramowania oraz sprzętu elek-

tronicznego dla Systemu Stabilizacji Wzmocnienia Gazowego”.

12. Pana Pawła Zadrożniaka pt. „Aktualizacja sprzętu elektronicznego dla Systemu Sta-

bilizacji Wzmocnienia Gazowego”.

13. Pana Łukasza Pawlika pt. „Opracowanie systemu szybkiego przesyłania danych z wy-

korzystaniem standardu USB”.

14. Pana Piotra Miś pt. „Implementacja przykładowych algorytmów znanych z języków

wysokiego poziomu w assemblerze”.
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Wykaz prac inżynierskich prowadzonych pod moją opieką

1. Pana Bartłomieja Gruszki pt. „Opracowanie oprogramowania do automatycznej ana-

lizy parametrów pracy układów front-end dedykowanych dla detektorów gazowych

typu mikro”.

2. Pana Jana Kleszczyńskiego pt. „Rozszerzenie biblioteki GuiSM o narzędzie do gra-

ficznego projektowania interfejsu”.

3. Pana Tomasza Kowalskiego pt. „Narzędzie do zdalnego monitorowania i zarządzania

aplikacjami”.

4. Pana Paweła Piecyka pt. „Aplikacja umożliwiająca planowanie przestrzeni z wyko-

rzystaniem rzeczywistości rozszerzonej”.

5. Pana Przemysława Pluteckigo pt. „Analiza możliwości migracji systemu stabilizacji

wzmocnienia gazowego na platformę linuxową”.

6. Pana Remigiusza Rohulko pt. „Rejestrator GPS”.

7. Pana Macieja Siczko pt. „Przegląd możliwości wątków języka C++”.

8. Pana Mateusza Szymczyka pt. „Opracowanie oprogramowania służącego do zdal-

nego sterowania zasilaczami wysokiego napięcia firmy CAEN”.

9. Pana Pawłą Zadrożniaka pt. „Opracowanie oraz oprogramowanie multipleksera sy-

gnałów analogowych”.

10. Pana Łukasza Nędzy pt. „Opracowanie oprogramowania do analizy i wizualizacji

danych rejestrowanych z wykorzystaniem detektora typu GEM”.

11. Pana Artura Cygana pt. „Systemy wysokiej niezawodności na przykładzie klastra

RabbitMQ”.

12. Pana Dariusza Zielińskiego pt. „Opracowanie prostej konsoli do gier wideo na bazie

mikrokontrolera”.

13. Pana Pawła Kaim pt. „Optymalizacja kodu oprogramowania dla architektury x86-

64”.

14. Pana Dariusza Moskala pt. „Analiza parametrów działania detektora typu GEM”.

15. Pana Łukasza Kandziora pt. „Optymalizacja działania kamery otworkowej w zasto-

sowaniach do obrazowania metodą XRF”.

16. Pana Dominika Czarnota pt. „Wpływ sposobu organizacji w pamięci złożonych struk-

tur danych na wydajność kodu wynikowego”.

17. Pani Magdaleny Jaroszyńskiej pt. „Porównanie interfejsu i wydajność dynamicznego

oraz statycznego polimorfizmu w zależności od warunków użycia kodu”.

6.3 Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

Mój udział w organizacjach międzynarodowych jest bezpośrednim odzwierciedleniem

prac i kierunków badań, w których brałem i biorę czynny udział.
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1. Kierownik krakowskiej grupy w ramach współpracy RD51 oraz koordynator współ-

pracy RD51 – RD51 Collaboration Board.

2. Członek krakowskiej grupy przy eksperymencie ATLAS – ATLAS Collaboration.

3. Kierownik krakowskiej grupy TRT przy eksperymencie ATLAS oraz członek panelu

koordynującego projektu TRT – ATLAS TRT Collaboration Board.

4. Członek krakowskiej grupy trygera przy eksperymencie ATLAS.

5. Członek krakowskiej grupy PANDA przy nowo powstającym akceleratorze FAIR.

6. Były członek krakowskiej grupy ZEUS przy akceleratorze HERA.

6.4 Działalność organizacyjna

1. Recenzent czasopisma naukowego: Journal of Instrumentation.

2. Recenzent czasopisma naukowego: IEEE Transactions on Nuclear Science.

3. Członek komitetu organizacyjnego konferencji pt. „1st MC-PAD Network Traning on

Readout Electronics workshop”, 2009.

4. Główny organizator ze strony AGH Kraków konferencji pt. „NUTECH-2014 ATLAS

TRT Workshop”, 2014.

5. Opiekun strony www Katedry Oddziaływań i Detekcji Cząstek na wydziale Fizyki

i Informatyki Stosowanej AGH Kraków.

6. Były członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na wydziale Fizyki i Informatyki

Stosowanej AGH Kraków.

6.5 Kierownictwo w grantach

1. Grant Aparaturowy fundacji Alexandra von Humboldta, miejsce realizacji AGH Kra-

ków, 2008.

6.6 Udział w grantach jako wykonawca po uzyskaniu stopnia doktora

1. Specjalne urządzenie badawcze (SPB), dotyczy eksperymentu ATLAS dla LHC w CERN,

miejsce realizacji AGH Kraków, 2003-2005.

2. Specjalne urządzenie badawcze (SPB), dotyczy eksperymentu ZEUS dla HERA w DESY,

miejsce realizacji AGH Kraków, 2003-2005.

3. Specjalne urządzenie badawcze (SPB), dotyczy eksperymentu ATLAS dla LHC w CERN,

miejsce realizacji AGH Kraków, 2006-2008.

4. Specjalne urządzenie badawcze (SPB), dotyczy eksperymentu ZEUS dla HERA w DESY,

miejsce realizacji AGH Kraków, 2006-2008.

5. Joint Research Activity DETNI (DETectors for Neutron Instrumentation) of the FP6

EU Integrated Infrastructure Initiative for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy

(NMI3), miejsce realizacji AGH Kraków oraz HMI, 2006-2008.
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6. Marie Curie training network on particle detectors (MCPAD), miejsce realizacji AGH

Kraków, 2008-2011.

7. Projekt Międzynarodowy Niewspółfinansowany ATLAS, dotyczy eksperymentu ATLAS

dla LHC w CERN, miejsce realizacji AGH Kraków, 2009-2012.

8. Harmonia, dotyczy eksperymentu ATLAS dla LHC w CERN, miejsce realizacji AGH

Kraków, 2013-2016.

9. Harmonia, dotyczy współpracy w ramach RD51 w CERN, miejsce realizacji AGH

Kraków, 2014-2017.

10. Program Badań Stosowanych, dotyczy nieinwazyjnego obrazowania rozkładu pier-

wiastków do badań dzieł sztuki, miejsce realizacji AGH Kraków, 2015-2018.

6.7 Działalność w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki

1. Udział w przygotowaniu oraz wystąpienie w programie „Magazynu Akademickiego”

TVP Kraków pt. „Fizycy z AGH i ich współpraca z CERN”, 2012.

2. Pomoc przy organizacji, realizacji oraz merytorycznej weryfikacji materiału filmowego

promującego AGH pt. „AGH inspiruje do działania”, 2016.

7. Podziękowania

Pragnę wyrazić specjalne podziękowania dla kierownictwa Katedry Oddziaływań i De-

tekcji Cząstek, prof. dr hab. Danucie Kisielewskiej oraz prof. dr hab. inż. Władysławowi

Dąbrowskiemu za wszelką pomoc i wsparcie w realizacji mojego programu naukowego.

Chciałbym też wyrazić podziękowania dla Panów Dziekanów Wydziału Fizyki i In-

formatyki Stosowanej, prof. dr hab. Janusza Wolnego, prof. dr hab. inż. Bartłomieja

Szafrana oraz dr hab. inż. Krzysztofa Malarza za duże wsparcie w działalności naukowej

i dydaktycznej oraz pomoc w realizacji mojej pracy habilitacyjnej.

Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim moim Koleżankom i Kole-

gom pracującym ze mną tutaj w Krakowie, jak również w CERN-ie przy eksperymencie

ATLAS, i wszystkim innym, których nie sposób jest tutaj wymienić.

Całym sercem dziękuję również moim Bliskim za wszelkie wsparcie i pomoc jakimi

mnie obdarzyli przez te wszystkie lata.
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