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1. Детекторният комплекс ALICE
Експериментът ALICE (A Large Ion Collider Experiment) има за цел да изследва силните

взаимодействия и кварк-глуонната плазма (КГП), използвайки сблъсъци на тежки йони
(най-често олово-олово). В същото време експериментът регистрира и протони и по-леки
йони, което позволява изследване на поведението на системите при различна енергийната
плътност. Такива данни могат да се използват за нормировка при анализа на резултатите
от взаимодействията между по-тежките йони.

Детекторът се състои от соленоидeн магнит, наследен от експеримента L3, който об-
гръща централна част, отговаряща за измерванията с адрони, електрони и протони и
покриваща полярните ъгли от 45◦ до 135◦ [1], както и от мюонен спектрометър. Цяла-
та конструкция има размери 16 × 16 × 26 m3 и тежи около 10 000 тона [1]. Схема на
експеримента е представена на фигура 1.1.
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1 ACORDE | ALICE Cosmic Rays Detector

2 AD | ALICE Diffractive Detector 

3 DCal | Di-jet Calorimeter

4 EMCal | Electromagnetic Calorimeter

5 HMPID | High Momentum Particle 
                     Identification Detector

6 ITS-IB | Inner Tracking System - Inner Barrel

7 ITS-OB | Inner Tracking System - Outer Barrel

8 MCH | Muon Tracking Chambers

9 MFT | Muon Forward Tracker

10 MID | Muon Identifier 

11 PHOS / CPV | Photon Spectrometer

12 TOF | Time Of Flight

13 T0+A | Tzero + A

14 T0+C | Tzero + C

15 TPC | Time Projection Chamber

16 TRD | Transition Radiation Detector

17 V0+ | Vzero + Detector

18 ZDC | Zero Degree Calorimeter

Фигура 1.1: Схема на експеримента ALICE. [4]

Основните компоненти са:

• (6-7) Вътрешният треков детектор ITS (Inner Tracking System), заменен с подобрена-
та версия ITS2 през 2021 година [2]. Той локализира позициите на първоначалните
сблъсъци, както и на разпадите на нестабилните вторични частици;

• (15) Цилиндричният треков детектор TPC (Time-Projection Chamber), който опре-
деля импулсите на частиците и помага за разпознаването им;

• (12) TOF (Time of Flight) детекторът, който измерва времената на полета на час-
тиците, които като се комбинират с информацията за импулсите им, могат да се
използват за разпознаване на вида частица. Този метод обаче работи само за части-
ци с γ = E/m < 3-6;

• (5) Черенковският детектор HMPID (High Momentum Particle IDentification), който
позволява идентификацията на частици с по-високи импулси (до около 3 GeV/c);
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• (16) Детекторът TRD (Transition Radiation Detector), който позволява разделянето
на електрони и пиони с импулси над 1 GeV/c;

• (11) Електромагнитният калориметър PHOS (PHOton Spectrometer), който регист-
рира фотони при високоенергетични взаимодействия. Същевременно този детектор
позволява и наблюдения върху разпадите на частиците;

• (4, 3) Допълващите се нехомогенни електромагнитни калориметри EMCal и DCal,
които разширяват обхвата на PHOS и подобряват измерванията на фотони при ви-
соки енергии;

• (8-10) Мюонният спектрометър, който позволява да се изследват тежки кваркони
(свързани състояния между кварк и същия тип антикварк) чрез мюонните им раз-
пади. Това е основният метод за изследването на горещите етапи на сблъсъците на
тежките йони и се използва за наблюдаване на формирането на кварк-глуонната
плазма.

• Редица допълнителни детектори, които подпомагат тригерирането или измерват раз-
нообразни свойства на частиците и събитията.

Според предсказанията на квантовата хромодинамика, критичната температура за об-
разуване на КГП е от порядъка на 160 MeV или 1,7.1012 К [5]. Над тези стойности ад-
ронната материя претърпява фазов преход към състояние на „кваркова супа“, в което
наблюдаваме свободно движещи се кварки и глуони. Това състояние е следствие от свойс-
твото „асимптотична свобода“, което се изразява в отслабване на интензивността на взаи-
модействието между частиците при крайно малки разстояния между тях. ALICE показва,
че достигнатите при сблъсъците на оловни йони температури надскачат с до 5 пъти тази
критична стойност [5].

След потвърждението, че сме способни да създаваме кварк-глуонната плазма [5], след-
ващата естествена стъпка е да се изследват ограниченията върху формирането ѝ. Основ-
ните „показатели“ за наличието на кварк-глуонна плазма след сблъсък са разпадите на
тежките кваркони до мюони, както и ефектът, известен като затихване на струите (jet
quenching) - в среда съдържаща кварк-глуонна плазма се наблюдават загуби в енергиите
на струите от частици, които се пораждат при сблъсъците. Тези ефекти са изследвани
при сблъсъци на различни видове частици. Освен с олово-олово, са изследвани и протон-
протонни сблъсъци, както и протон-оловни сблъсъци. Данните показват, че ако броят
частици в крайно състояние е достатъчно голям, поведението на средата донякъде напом-
ня на наблюдаваните ефекти при олово-оловните сблъсъци. Това предполага възможност
за образуване на „капки“ кварк-глуонна плазма и в сноповете от по-леки частици. В съ-
щото време при сблъсъците протон-протон и протон-олово, не се наблюдава затихване на
струите. Натрупването на тези фактори предполага, че не е задължително леките частици
да са способни да създават кварк-глуонна плазма, но не е и изключено. Липсата на затих-
ване може да се обясни с твърде малки количества на формираната плазма, а и данните
показват ясна еволюция на наблюдаваните ефекти с промяната на броя взаимодействащи
частици [5]. Дали в тези случаи наистина се формира кварк-глуонна плазма остава отво-
рен въпрос към момента, поради факта, че и някои микроскопични модели, и раждането
на кварк-глуонна плазма не противоречат нито на математичните разглеждания, нито на
експерименталните резултати.

Експериментът ALICE е способен да регистрира и екзотични частици като тежки квар-
кони и адрони, съдържащи странни и чаровни кварки. Данните от ALICE показват уве-
личено сечение за раждането на съдържащи странни кварки адрони при сблъсъци на
тежки йони с големи енергии. Този ефект е наречен усилване на странността (strangeness
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enhancement). Поради огромния брой късоживеещи адрони, които се раждат при сблъсъ-
ците, ALICE е способен да наблюдава адрон-адронните взаимодействия с голяма прециз-
ност и да търси следи от тежка антиматерия. Сред успехите на експеримента е първото
измерване на сечението за взаимодействие на анти-хелия с обикновената материя [5]. Из-
следванията в тази посока имат за цел получаване на нова информация свързана с тъмната
материя.

ALICE често се възползва от моментите, в които LHC не работи, за инсталиране на
подобрения, цялостна подмяна на някои от детекторите или дори поставяне на нови та-
кива. Примери за подобни подобрения са подмяната на ITS с ITS2, както и подобренията
на TPC, който в момента носи името TPC New.
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2. Калориметри
Калориметърът е детектор, който има за цел напълно да абсорбира частиците, кои-

то навлизат в обема му, и да генерира сигнал, пропорционален на погълнатата енергия.
Калориметрите биват хомогенни и нехомогенни. При хомогенните имаме едно вещество
(сцинтилационни кристали или стъклени блокове), което запълва целия обем на детектора
и отговаря едновременно за поглъщането на частиците и за генериране на сигналите. При
нехомогенните калориметри, отделяме „детектора“ от „абсорбера“, още наричани активна
и пасивна среда (съответно). Активната среда може да е например сцинтилатор, който
генерира светлината. Пасивната среда обикновено е вещество с висока плътност - желязо,
мед, уран и др. Недостатък на тези калориметри е, че тъй като имаме редуване на двата
вида среди, част от енергията се депозира в пасивната среда и не генерира сигнали. Това
води до влошена разделителна способност по енергии.

В съвременните експериментални системи все повече се набляга на употребата на ка-
лориметри поради редица причини, сред които:

• Данните от калориметрите могат да се използват за идентифициране на частици;

• Калориметрите работят добре при високи енергии - някои от параметрите им (като
разделителната способност по енергии и в пространството) дори се подобряват с
увеличаване на енергията;

• Калориметрите са изключително бързи детектори, способни да предоставят инфор-
мация за взаимодействията за времена от порядъка на 10−8 s. Тази информация
може да се използва за подбор на събития - запазване на данни, които съдържат
полезна информация за конкретния изучаван процес. Тази функционалност се на-
рича „тригериране“ и е ключова за експериментите на LHC, където честотата на
взаимодействията е от порядъка на 109 събития за секунда.

2.1 - Адронни калориметри
Разграничението между електромагнитни и адронни калориметри е условно. Елект-

ромагнитната компонента на детектора е сравнително самостоятелна, но наблюденията с
адронни калориметични модули трябва да отчитат и съществуването и влиянието на елек-
тромагнитните модули, поради факта, че в такава система между 1/3 и 2/3 от енергията
всъщност се депозира в електромагнитната секция, която обикновено е разположена пред
адронната.

Развитието на адронна лавина във веществото се различава значително от това на
електромагнитна. Адронните лавини се състоят от две отделни компоненти:

• Тясна, централна, електромагнитна компонента, състояща се от фотони произлиза-
щи от разпади на пиони, ета мезони и д.р.;

• Хало - по-широка лавина, доминирана предимно от адрони.

За калориметрията това разграничение е важно, защото немалка част от енергията
на адронната компонента не води до получаването на сигнали в детекторите. Тази така
наречена невидима енергия може да достигне до 40% от общата енергия на неелектромаг-
нитната компонента. Основен принос към невидимата енергия имат множеството ядро-
ядрени взаимодействия в лавината. Невидимата енергия не е тривиална за компенсиране,
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защото има големи флуктуации за различните събития. Това създава сериозни ограни-
чения върху точността, с която може да се измерва енергията на адроните в лавината.
Друг източник на неопределеност е раждането на силно йонизиращи частици в процеса
на депозиране на адронната енергия в средата. В зависимост от конкретния калориме-
тър, тези частици могат да произведат аномално силни сигнали или да бъдат измерени с
изключително ниска ефективност.

За постигането на оптимална разделителна способност в адронните калориметри е не-
обходимо над 99% от надлъжното развитие на лавината да бъде в обема на детектора.
Мярка за това е дължината на взаимодействие λI - това е средното разстояние, което
изминава един адрон в дадена среда, преди да претърпи нееластично разсейване. За да
може 99% от адронната лавината да е в рамките на калориметъра, е нужно дължината на
детектора да е ∼ 3,5λI за 10 GeV и ∼ 7λI за 100 GeV. Това важи за най-често използваните
за абсорбери материали като желязо, мед и т.н. Разделителната способност на детектора е
силно чувствителна и към утечки - загуба на частици в напречното направление, поради
което, за достигане на оптимална разделителна способност, е необходимо и в напречно
направление поне 98% от лавината да се съдържа в детектора.

2.2 - Разделителна способност по енергии
Дизайнът на калориметрите има за цел частиците, които навлязат в обема на детек-

тора, да развият лавини. Вторичните частици от лавините се регистрират от активните
елементи на калориметъра и сумирането на измерените енергии реконструира енергията
на началната частица. Ако разгледаме идеализиран случай на калориметър с безкрайни
размери, напълно хомогенна структура и липса на шум от електрониката, то всяка лави-
на, която се развие в обема му, ще бъде регистрирана без загуби. В този случай ще имаме
пропорционалност между началната енергия и броя частици в лавината. Същевременно,
тъй като развитието на лавината е стохастичен процес, неопределеността на броя частици
се определя като σ ∼

√
N . Поради пропорционалността между броя частици и енергията,

директно можем да запишем σ ∼
√
E. Така, в този идеализиран случай, разделителната

способност по енергии е

σ(E)

E
∼ 1√

E
(2.1)

В реалния случай обаче броят частици в лавината не е единственият фактор, от който
зависят измерваните сигнали. Съответно, оценката на разделителната способност зависи
от три допълнителни коригиращи члена:

• a - стохастичен член. Тази величина взима предвид разнообразни вероятностни ефек-
ти, като например случайни флуктуации в бройката фотоелектрони при генерира-
нето на сигналите, флуктуациите предизвикани от стохастичната природа на самата
лавина, както и флуктуации, резултат от множеството отделни измервания в нехо-
могенни калориметри;

• b - шумов член. Тази величина отчита шума в електрониката и ефектите на натрупва-
не на сигнали при едновременно пристигане на частици от други различни събития;

• c - константен член. Тази величина е оценка на влиянието на нехомогенности или
дефекти в структурата на детектора, на загубите поради утечка и на загубите в та-
ка нареченото „мъртво“ вещество (пасивната среда или въздух) преди или вътре в
калориметъра. Този член обикновено е различен от нула за нехомогенните калори-
метри.
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Формулата за разделителната способност при отчетени тези влияния е:

σ(E)

E
=

a√
E

⊕ b

E
⊕ c (2.2)

Символът „⊕“ означава квадратична сума. От тази формула се вижда, че с повишаване
на енергията разделителната способност се подобрява. Също така, може да се достигне
до извода, че за експерименти с много високи енергии е важно константният член да се
минимизира, тъй като той е доминиращ - приносът от стохастичния и шумовия член се
потиска с увеличаване на енергията.

2.3 - ALICE FoCal
Едно от предложените подобрения на експеримента ALICE е инсталацията на калори-

метър за малки ъгли FoCal (Forward Calorimeter) [6], който ще е разположен по протеже-
нието на снопа на ∼ 7 m от точката на взаимодействие (фигура 2.1). FoCal ще се състои от
електромагнитен силициево-волфрамен калориметър - FoCal-E, и от стандартен нехомо-
генен адронен калориметър - FoCal-H. Към момента проектът FoCal е в начален етап на
тестване. Прототипите на адронната компонента на FoCal и по-конкретно модулите, които
се използват за изчитането на данните от прототипите, са основен обект на изследванията
в тази дипломна работа.

Фигура 2.1: Схема на разполагането на детектора FoCal на експеримента ALICE, предви-
ден за инсталация за фаза 4 на LHC.

Величината псевдобързина (фигура 2.2) е пространствена координата, която описва
ъгъла между посоката на движение на частица, родена в процеса на взаимодействие и
оста на снопа. Дефинира се като

η = −ln(tan(
θ

2
)) (2.3)

където θ е ъгълът между триимпулса на разглежданата частица и положителната посока
на оста на снопа. Псевдобързината клони към безкрайност при малки ъгли и има стойност
0 при ъгъл θ = 90◦. Възможни са и отрицателни стойности в зависимост от посоката
на триимпулса. Kалориметърът FoCal е предвиден да покрива областта от псевдобързини
3.4 < η < 5.8.
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Фигура 2.2: Връзка между псевдобързина и ъгъл на излъчване. [10]

Дизайнът на електромагнитният калориметър FoCal-E има за цел да позволи разграни-
чаването на лавините, породени от високоенергетични фотони. Изискването към него е да
използва пасивно вещество с малка радиационна дължина (X0) и като следствие - малък
радиус на Молиер (RM). Поради това за пасивна среда на детектора е избран волфрамът,
който има (X0) = 3,5 mm и (RM) = 9 mm. Същевременно, изискванията към разделител-
ната способност по енергии на FoCal-E не са строги и слоевете пасивно вещество могат да
бъдат с дебелина около 1 (X0), за да се намали цената на детектора. Пълната му дължина
е нужно да е около 20 (X0), за да се осигури линейност при високи енергии. Това води до
крайна дължина на детектора 20-25 cm.

Изчитането на детектора ще разчита на два различни вида технология (фигура 2.3):

• Силициеви падове, чиито изчитащи клетки имат размер около 1 cm2 ≈ (R2
M).

• Пикселни слоеве, чиито пиксели имат размери ∼ 30 х 30 µm2, т.е. много по-малък
от (RM).

Фигура 2.3: Схема на изчитащите слоеве на FoCal-E. [6]

Структурна схема на FoCal-E с 20 слоя волфрам, 18 слоя с падове и 2 пикселни слоя е
представена на фигура 2.4.
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Фигура 2.4: Схема на подредбата на слоевете по дължината на FoCal-E. [6]

Адронният калориметър FoCal-H ще бъде инсталиран зад електромагнитния калори-
метър FoCal-E и в идеалния случай ще покрива същите псевдобързини. На фигура 2.5
е показана схема на целия детектор FoCal с разположението на двата му модула един
спрямо друг.

Фигура 2.5: Схема на целия детектор FoCal с посочени двете компоненти.

FoCal-H ще е конвенционален нехомогенен спагети-тип калориметър. Предназначението
му е да позволява идентифицирането и изолирането на фотонни лавини чрез директното
засичане на високоенергетични адрони, близки по траектория до целевия фотон. Също
така FoCal-H ще може да извършва идентификация на частици и ще допълва данни-
те от електромагнитния калориметър, като прави директни измервания на енергията на
адронните струи. За пасивното вещество възможностите са желязо и мед. Настоящите
прототипи използват мед поради факта, че медни тръбички с подходящи размери са лес-
ни и евтини за намиране. Очаква се калориметърът да се състои от 80 модула с размери
10 × 10 cm2 всеки. Допълнително всеки модул би могъл да се състои от 4 на брой 5 х 5
„кули“. В идеалния случай дължината на FoCal-H трябва да е около 6 дължини на взаи-
модействие. Настоящите планове за детектора предвиждат дължина между 100 cm и 110
cm. Първите изследвани прототипи ще бъдат описани подробно в следващата глава.
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3. Прототипи на адронния калориметър Focal-H
С цел тестване на възможностите на калориметъра и определяне на работоспособен ди-

зайн, са построени (до момента) два прототипни модула. Възможностите на тези прототи-
пи са тествани в рамките на редица тестови рънове на ускорителите SPS и PS. Правени са
тестове и с различни видове силициеви фотоумножители, както и различна електроника
за изчитане на детектора.

3.1 - Първи прототип
Първият прототип на FoCal-H е представен на фигура 3.1.

Фигура 3.1: Вляво - първият прототип на FoCal-H. Среда - задната част на детектора с
групирани сцинтилационните влакна. Дясно - поглед отгоре на задната част на детектора
с монтирани част от силициевите фотоумножители, използвани за изчитане на детектора.
[11]

Модулът се състои от 1440 медни капилярни тръбички (40×36), всяка с 2,5 mm външен
диаметър и 1,2 mm вътрешен. През всяка от тръбичките е прекарано сцинтилационно
влактно с диаметър 1 mm. Размерите на целия модул са 95×95×550 mm3. В задната част
на модула влакната са групирани в общо 48 канала, всеки отговарящ на 5 × 6 решетка
от влакна. Това позволява равномерно разпределение на броя влакна във всеки канал.
За регистриране на светлината от влакната се използват силициеви фотоумножители тип
Onsemi MICROFC-60035-SMT-TR1.

Първият тест на този прототип се извършва в началото на октомври 2021 година на
ускорителя SPS. Изчитането на данните се извършва от двойка 32-канални изчитащи
платки CAEN A1702 [13]. В началото на тестовете всяка от платките е свързана към
половината от матрицата силициеви фотоумножители. Проблеми със синхронизацията
между двете платки обаче довеждат до ситуация, в която ефективно може да се изчита
само една от платките. За да се минимизира загубата на данни, свързването на платките
се преразпределя, като едната от тях се свързва с всичките си 32 канала към централната
част на модула, а втората платка допълва 16-те канала, които остават по периферията.
Този начин на свързване е представен на фигура 3.2.
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Фигура 3.2: Свързването на каналите на детектора към двете изчитащи платки A1702.

Редица изследвания на този прототип са направени и на ускорителя PS по време на
тестов рън през юни 2022 година, когато модулите CAEN A1702 биват заменени с CAEN
DT5202, тъй като този модул позволява обработката на 64 канала. Това позволява пълно
изчитане на прототипа.

3.2 - Прототип с номинална дължина
През 2022 беше изработен нов прототип, чиято дължина отговаря на планираната край-

на дължина на FoCal-H.Този прототип е представен на фигура 3.3.

Фигура 3.3: Вляво - единичен модул на втория прототип на FoCal-H. Среда - конструкция
от 9 модула на втория прототип, снимана в гръб, с групираните сцинтилационни влакна.
Дясно - задната част на централния модул на детектора със сложени силициеви фотоум-
ножители. [12]

Този прототип се състои от 9 отделни модула, подредени в 3 × 3 решетка. Всеки от
модулите има размери 6, 5 × 6, 5 × 110 cm3. Дължината на този прототип отговаря на
планираната дължина на крайния детектор. Всеки от модулите се състои от 24×48 (общо
668 на модул) медни капилярни тръбички със същия външен диаметър като при първия
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прототип, но 1,1 mm вътрешен. Диаметърът на сцинтилационните влакна остава 1 mm.
Силициевите фотоумножители се заменят с Hamamatsu S13360.

На средната снимка от фигура 3.3 може да се види, че има разлика между централния
модул и периферните. Влакната на централния модул са групирани в решетка 7 × 7, за
разлика от страничните, където са в 5 × 5 решетки. Тази разлика съществува, тъй като
основната част от енергията на частиците от снопа се поема от централния модул, често
водейки до пренасищане на силициевите фотоумножители. Чрез увеличаване броя кана-
ли в средата и разпределяне на енергията в повече фотоумножители с по-малко на брой
влакна за всеки от тях, този проблем може да бъде потиснат. Един канал от странич-
ните модули изчита около 27 сцинтилационни влакна (възможни са вариации), докато в
централния модул всеки канал отговаря на точно 14 влакна.
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4. Изследване надеждността на модула CAEN
DT5202

4.1 - Общо описание на модула
Модулът DT5202 е част от системата FERS-5200 на CAEN. Това е модулна система,

която може да се скалира чрез наслагване на повече модули и директното им свързване.
Първият произведен модул от тази система е 64-каналната изчитаща платка CAEN A5202
[17]. Същият модул, но в кутия, се продава под названието DT5202. Той е показан на
фигура 4.1.

Фигура 4.1: Модулът CAEN DT5202. [16]

На фигурата се виждат и основните комуникационни интерфейси на платката, които
се състоят от:

• USB 2.0 и Ethernet портове, чрез които се извършва комуникацията с контролния
компютър. Те позволяват задаване на настройките на модула, както и изчитане на
данните от вътрешните буфери;

• Четири LEMO входно-изходни интерфейса, които носят имената T0-IN, T0-OUT,
T1-IN и T1-OUT. Тези интерфейси са програмируеми и мултифункционални. Мо-
гат да се използват за външно тригериране на платката, визуализация на входни и
изходни сигнали, синхронизация между няколко DT5202 модула и др. Важно е да
се отбележи, че има разлика в стандартите, с които работят входните и изходните
LEMO портове. Като вход платката приема LVTTL и NIM сигнали, но изходът е
винаги LVTTL - нещо, което налага изисквания към електрониката, която трябва да
се използваа за интегриране на платката в комплексни системи;

• TDLink оптичен интерфейс, който обаче не е имплементиран към момента. Неговите
функции е предвидено да включват комуникация с компютър, както и тригериране
и/или високоскоростно синхронизиране между няколко модула.

13



Блок-схема на електрониката в модула е представена на фигура 4.2.

Фигура 4.2: Блок-схема на основните компоненти в модула DT5202. [17].

В основата на DT5202 стоят два 32-канални чипа Citiroc 1A [15], които отговарят за
изчитането на силициевите фотоумножители. Всеки канал се състои от:

• Предусилвател;

• Бавен формировател (Slow Shaper) с време за формиране на сигнала между 12.5 ns и
87.5 ns, което може да се задава от потребителя със стъпка 12.5 ns. Формирователят
е последван от пиков детектор, който измерва амплитудите на засечените сигнали
и е основното средство за определяне силата на сигнала и като следствие - заряда
в събитията. Сигналите от пиковия детектор се подават към мултиплексер и след
това към аналогово-цифрови преобразуватели;

• Бърз формировател (Fast Shaper) с фиксирано време за формиране на сигнала от
15 ns, последван от дискриминатор. Изходът от този дискриминатор се използва от
платката за разнообразни времеви измервания, както и за тригерните ѝ функции;

• FPGA - Използва се за задаване настройките на платката, цялостна комуникация
с контролния компютър, изчитане на сигналите от предхождащите го вериги и за
изпращането на крайните данни към компютъра. FPGA схемата е свързана с време-
цифров преобразувател, който обработва сигналите от веригата на бързия форми-
ровател и позволява последващото им използване за тригериране или изчисляване
на времевите маркери на събитията;

• Генератор на напрежение A7585D, който позволява задаването на напрежения между
20 и 85 V и се използва за захранване на силициевите фотоумножители.

• Вътрешен генератор на импулси, който може да се използва за тригериране на плат-
ката или за разнообразни тестове;

• Буферна памет за вътрешно съхранение на данните, преди прехвърлянето им към
компютъра.

Изходните данни от платката са от типовете „заряд“, „бройка“ и „време“. Има три
основни режима на набор на данни:
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• Режим на броене (Counting), при който се прави преброяване на броя събития, неза-
висимо засечени от всеки канал. Според спецификациите на модула, този режим е
способен да достигне скорост на броене от 20 Mcps (counts per second) на канал [17];

• Спектроскопичен режим (Spectroscopy), който е основният работен режим на платка-
та. При използването му се получава зарядът за всеки канал със свързани силициеви
фотоумножители, както и времето на засичане на събитието и „номерът“ му, още из-
вестен като Trigger ID. Този режим на работа е ограничен в бързодействието си от
времето, необходимо за преобразуване вътре в платката, което по спецификации е
около 10 µs. Това води до теоретична граница на скоростта на тригериране от около
100 kHz [17];

• Времеви режим (Timing), който позволява ToA (Time of Arrival) и ToT (Time over
Threshold) анализи. Към момента този работен режим е ограничен от разделител-
ната способност на време-цифровия преобразувател, която е 0.5 ns [17]. В платката
е предвиден още един преобразувател с резолюция от 50 ps, който към момента не е
имплементиран. В бъдеще, използването му би трябвало да подобри разделителната
способност при работа с времевия режим.

Комуникацията с платката се осъществява с помощта на официалният софтуер Janus,
наличен за различни операционни системи [18]. Софтуерът позволява разнообразни наст-
ройки, сред които: стойността на подаваното към силициевите фотоумножители захранва-
що напрежение; препрограмиране на LEMO портовете; задаване на различни режими на
тригериране; различни видове вето; полуавтоматизация на набора на данни (възможност
за стартиране на серия от измервания, всяко продължаващо точно конкретно време или
до точно конкретна бройка събития); избор на формата на изходните файлове и др. Соф-
туерът също така е снабден с графичен интерфейс, който позволява наблюдение на набора
на данни в реално време. Могат да се следят разнообразни статистики като брой засечени
тригери, загуби и активност на различните канали. Също така могат да се визуализират
и спектри в реално време, които се използват за следене на насищането и преценка дали
текущите настройки на платката имат нужда от промяна. Данните за надеждността на
работния модул, които предстои да бъдат представени, са получени именно с помощта на
описания графичен интерфейс.

4.2 - Функционални характеристики на DT5202 при външно триге-
риране

Основната цел на изучаването на този модул е изследването на използваемостта му за
експериментални цели. За тези цел в лабораторни условия, както и по време на тестови
набори на данни в ЦЕРН, бяха направени редица тестове. Фокусът беше върху няколко
основни задачи. Първата от тях беше да се определи реалната скорост на тригериране.
Нужно беше да се знае доколко платката отговаря на дадените в спецификациите стойнос-
ти и какво тригерно натоварване може да понесе. Втората задача е свързана със загубите.
Трябваше да се направи оценка на връзката между скоростта на тригериране на платката
и загубите. Последната задача беше да се определи влиянието на вида на връзката между
модула и контролния компютър. При налични и USB и Ethernet е важно да се знае дали
има разлики при набора на данни с всеки от двата интерфейса. Поради това анализите
на тригерирането и загубите бяха направени и за двата вида връзка и сравнени.

4.2.1 - Тестова установка
Пълната схема на тестовата установка е представена на фигура 4.3. Сигналът от гене-

ратора се подава към осцилоскоп с цел контрол и към дискриминатор с цел да се осигури
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NIM стандартът, който се използва от останалата електроника, както и за да се синх-
ронизират импедансите. Изходният сигнал от дискриминатора се подава към логически
модул, който е предвиден да действа като схема на антисъвпадение и да осъществява вето,
докато DT5202 модулът преработва предни сигнали. Сигналът от логиката се подава към
контролния брояч, както и към DT5202 модула. Сигналите, които модулът получава на
входа си, се подават и към осцилоскопа за визуализация.

Фигура 4.3: Блок-схема на тестовата установка.

При тестовете платката се тригерира през единия от входните LEMO интерфейси с
помощта на външен генератор на сигнали. Входният сигнал от генератора се визуализира
с помощта на осцилоскоп. Изходният сигнал от платката също се визуализира с помощта
на един от изходни LEMO портове. Броенето на тригерите се извършва по два паралелни
метода - със софтуера Janus и с паралелно свързан външен брояч, който има за цел
да действа като контрол на резултатите. При тестовете работният режим на платката
е Преброяване. Загубите се взимат отново от данните, които предоставя софтуера и се
изчисляват като процентното отношение на обработените от платката тригери спрямо
получените тригерни сигнали. Това демонстрира и една от функционалностите на модула
- способност да регистрира (и преброява) съществуването на тригерен сигнал дори и в
случаите, в които този сигнал не може да бъде обработен (в мъртвото време на платката).
За отчитането на загубите отново има контролен метод, който се състои от повторение на
изчислението, което извършва софтуера, но използвайки външния брояч за определяне
на пълната бройка постъпили тригери. Очакваните сигнали могат да бъдат изчислени на
база времето на измерването и зададената честота на генератора. Оказва се обаче, че при
по-високите честоти, броят сигнали, които генераторът реално изпраща за даден период
от време, се различава от очакваният при дадената честота. Това налага използването на
брояча.
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4.2.2 - Тригериране и загуби на тригери
Разпределение на наблюдаваната скорост на тригериране спрямо честотата на тригер-

ните сигнали е представено на фигури 4.4 и 4.5.

Фигура 4.4: Зависимост на постигнатата скорост на тригериране спрямо зададената от
генератора честота при връзка чрез USB.

Фигура 4.5: Зависимост на постигнатата скорост на тригериране спрямо зададената от
генератора честота при връзка чрез Ethernet.

Представените резултати показват, че до дадена честота flimit има добра линейна за-
висимост между скоростта на тригериране и честотата. При достигане на flimit, която е
различна за двата вида връзка, скоростта на тригериране достига плато. За USB flimit е
около 14 kHz, а за Ethernet - около 8 kHz. От двата вида връзка, USB има доста по-широк
обхват. След достигането на границата обаче, скоростта на тригериране за USB връзката
става силно нестабилна и средната стойност пада до около 13 kHz. Междувременно за
Ethernet наблюдаваната скорост на тригериране е сравнително постоянна.
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Следващите фигури, 4.6 и 4.7, представят разпределението на загубите спрямо често-
тата на тригерните сигнали.

Фигура 4.6: Зависимост на загубите на тригери спрямо зададената от генератора честота
при връзка чрез USB.

Фигура 4.7: Зависимост на загубите на тригери спрямо зададената от генератора честота
при връзка чрез Ethernet.

Тези данни, особено при сравнение с фигури 4.4 и 4.5, предполагат зависимост между
загубите и горната граница на скоростта на тригериране. Особено за USB се вижда съв-
падение между flimit и началото на систематичното нарастване на загубите. Забелязват
се обаче и загуби при по-ниските честоти. Оказва се, че USB отново проявява признаци
на нестабилност. Най-вероятно това се дължи на надостатъци на самия USB протокол
или на комуникацията между операционната система и USB устройствата. На моменти
връзката между устройството и компютъра се прекратява за кратък период (не повече от
секунда) и това води до загуба на данни от платката. Тези прекъсвания са случайни и с

18



още неустановена причина, което би било проблем за експерименти, които не позволяват
несистематични отклонения в данните.

Нека сега обърнем внимание на Ethernet. Тук графиката показва загуби в обхвата 200 -
500 Hz. Тези загуби обаче не би трябвало да се наблюдават извън лабораторните тестове.
Те са резултат от факта, че при провеждането на тези измервания връзката между конт-
ролният компютър и платката не беше директна, а преминаваше през мрежата на факул-
тета. В случаи, в които по тази мрежа имаше завишен (външен) трафик, измерванията
биваха повлияни. В реална експериментална установка не би се очаквало такова влияние,
така че тези загуби могат да бъдат игнорирани. От друга страна имаме систематично
нарастване на загубите много по-рано отколкото би се очаквало на база наблюденията
върху графиката за USB. Тук началото на загубите е при f << fETH

limit . Нулеви загуби се
наблюдават само до около 2 kHz. След това започва постепенно нарастване на загубите
до f = fETH

limit , където профилът на нарастване рязко се променя и започва да следва
същата зависимост, която наблюдаваме и при USB връзката.

Данните за загубите показват, че при USB имаме елементи на нестабилност, но по-
широк работен обхват. При Ethernet, от друга страна, имаме по-ограничен работен об-
хват, при който можем да набираме данни без загуби, но в рамките му имаме по-добра
стабилност.

4.2.3 - Скорост на трансфер на данните
По време на тестовете се забеляза и зависимост на скоростта на трансфер на данните от

честотата, която би могла да даде обяснение защо скоростта на тригериране достига плато.
Тя е представена на фигури 4.8 и 4.9. Оказа се, че скоростта на пренос на данни между
компютъра и модула следва зависимост, която наподобява зависимостта на скоростта на
тригериране. Това предполага, че скоростта на тригериране е възможно да е ограничена
от скоростта на пренос на данните към компютъра или загубите се дължат на препълване
на вътрешните буфери на модула и невъзможност за записване на новите данни.

Фигура 4.8: Зависимост на загубите на тригери спрямо зададената от генератора честота
при връзка чрез USB.
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Фигура 4.9: Зависимост на загубите на тригери спрямо зададената от генератора честота
при връзка чрез Ethernet.

4.2.4 - Тестове на ускорител
Въпреки наблюдаваните ограничения, DT5202 модулите са използваеми за тестови це-

ли, когато натоварването върху изпитваните детектори е ограничено до ∼ 1000 преми-
наващи частици за секунда. Три CAEN DT5202 модула бяха използвани в рамките на
няколко тестови ръна на SPS и PS за изчитане на прототипа. За тази цел беше разрабо-
тена и схема на свързване, която да позволи правилното им синхронизиране. Схемата е
представена на фигура 4.10.

Фигура 4.10: Схема на синхронизация и тригериране на CAEN модулите.

В този случай платките се тригерират външно, изпололзвайки LEMO портовете. Глав-
ният тригерен сигнал се получава от двойка сцинтилатори, разположени на пътя на снопа
от ускорителя SPS. Сигналите преминават през дискриминатор към схема на съвпадение.
Нейната цел е да потвърди, че в момента, в който постъпи сигнал от сцинтилаторите,
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всички платки са в готовност за набиране на данни. Това се осигурява от вето сигнал
(сигнал заето), осигурен от всяка една от платките. Изходът от логиката се подава към
таймер, който задава времевите прозорци за набора на данни и не позволява подаването
на два последователни тригерни импулса през интервал, по-малък от 1 µ s.

Свързването на платките към детектора е представено на фигура 4.11. На фигурата,
тритe модула са означени с C0, C1 и C2. Важно е да се отбележи, че трите модула не са
достатъчни, за да покрият целия му обем, но поради забавяния в снабдяването колективът
не рaзполагаше с четвърти. Избраната схема на свързването на 192-та електронни канала
от модулите покрива централната област (R ≤ 8.5 cm) на адронния калориметър.
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Фигура 4.11: Свързването на DT5202 модулите към втория прототип.

21



На фигура 4.12 са представени получените разпределения по реконструиран заряд за
няколко различни енергии на снопа: Ebeam = 60 GeV, Ebeam = 100 GeV, Ebeam = 200 GeV,
Ebeam = 250 GeV, Ebeam = 300 GeV и Ebeam = 350 GeV.

50 100

310×

Energy [ADC]

5000

10000

15000

N
u

m
b

e
r 

o
f 
e

v
e

n
ts

Beam Energy

60 GeV

100 GeV

200 GeV

250 GeV

300 GeV

350 GeV

Beam Energy

60 GeV

100 GeV

200 GeV

250 GeV

300 GeV

350 GeV

01.12.2022

ALICE FoCalH

2022 Prototype

ALI−PERF−531591

Фигура 4.12: Разпределения на пълния реконструиран заряд по енергии. [12]

Вижда се, че в показаните спектри присъства ясно изразен пик, който може да се асоци-
ира с номиналната енергия на частиците в снопа. Позицията на пика се изменя съгласно
очакванията - при по-високи енергии пикът се отмества към по-големи единици на ре-
конструирания заряд (ADC counts). Всичко това говори, че благодарение на извършената
предварителна работа по изследването на характеристиките на избраните модули и пла-
нирането на подходяща схема за съместна работа на многоканална тригерираща система
осъщественият на SPS, ЦЕРН набор на тестови данни е успешен.
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5. Изследване приложимостта на VMM SRS
5.1 - Общо описание на чипа и имплементацията му

VMM е 32-канална специализирана интегрална схема (ASIC), която е разработена за
обновяването на Small Wheel детекторите на експеримента ATLAS. Функционалността на
VMM е подобна на тази на Citiroc 1A чиповете. Блок-схемата на чипа е представена на
фигура 5.1.

Фигура 5.1: Блок-схема на основните компоненти във VMM чипа [19].

Вътрешният строеж на платката е доста подобен на този на DT5202. Една основна
разлика, която се забелязва, е наличието на различни (и много) видове аналогово-цифрови
преобразуватели. Тази специфика води до съвсем различна структура на изходните данни.

Нека разгледаме имплементацията на VMM чиповете. Използването на VMM чиповете
с компютър и последващото им изчитане се изпълнява чрез SRS (Scalable Readout System)
системата, която е представена на фигура 5.2. SRS системата е разработена от колабора-
цията RD51. Тя позволява модулно свързване и синхронизиране на разнообразни ASIC
чипове по подобен на FERS-5200 начин. Съвместимостта между VMM и SRS системата се
изпълнява чрез създаването на специализирана платка наречена „хибрид“, върху която
се монтират VMM-ите (два на всеки хибрид). Дизайните на тези хибриди са специфич-
ни за ASIC-а. В случая на VMM основните елементи от хибрида са захранването, флаш
паметите, които действат като буферна памет за VMM-а, и FPGA, което отговаря за
конфигурирането. На хибрида също така има и HDMI интерфейс, който подава данните
към специални адаптерни карти и позволява конфигурирането на монтирания ASIC от
компютър. Този адаптер обикновено съдържа специфична за използвания ASIC логика
и осъществява връзката между хибрида и обща за цялата SRS система концентраторна
карта FEC (Front-End Concentrator). Този елемент действа като мост между хибрида и
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изчитащия компютър. От концентраторите, чрез Ethernet връзка, данните от VMM-a се
предават към суич и от там - към компютър.

Фигура 5.2: Блок-схема на интеграцията на VMM чипа в SRS системата [20].

5.2 - Реконструкция на данните
VMM е един от чиповете, избрани за тестване в тестовите рънове с FoCal-H детектора.

По спецификации, VMM трябва да работи с газови детектори, но се предполага, че може да
бъде приспособен към работа с детектори със силициеви фотоумножители. VMM чиповете
работят в самотригериращ се режим и изчитането на данни от тях е поточно.

Единичният импулс в даден канал, преобразуван в цифров вид от VMM и допълнен
със спомагателна информация, се нарича хит и представлява 38-битов двоичен низ. В
различни части от този низ е кодирана информация за различните изходи от АЦП-тата и
съответно за различните измерени величини. Строежът на един хит е:

• 1-ви бит - Този бит има за цел да потвърди „наличността“ на данните и винаги има
стойност 1-ца;

• 2-ри бит - Този бит показва дали имаме сигнал над зададените прагове. Приема
стойност 1 при наличен такъв сигнал или 0 ако сигналът е под прага;

• 3-ти до 8-ми бит - дава номера на канала, чиято активация се описва от съответния
хит. Приема стойности от 0 до 63.

• 9-ти до 18-ти бит - изчита заряда от платката. Приема стойности от 0 до 1023.

• 19-ти до 26-ти бит - дава така наречените фини времеви маркери (TDO), получени
от време-цифровия преобразувател. Приема стойности от 0 до 255 и може да „пре-
върта“, поради което не е задължително всяко следващо събитие да има по-висока
стойност на TDO от предните.

• 27-ми до 38-ми бит - представлява брояч, който приема стойности от 0 до 4095 и се
„покачва“ на всеки 25 ns, превъртайки на всеки 90 µs. От този регистър се взима така
нареченото BCID (Bunch-Crossing ID), което може да се използва заедно с фините
маркери за изчисляването на времето на чипа. Приема стойности от 0 до 4095. В
по-нататъшната обработка на данните, BCID-то ще е ключово, защото се използва
за групирането на хитовете в събития.
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Поточният режим на изчитане на данните води до невинаги добре подредени изходни
данни, което затруднява последващия анализ и по-конкретно групирането на потока от
единични сработвания в „събитие“. Поради тази причина е под въпрос дали може да се
направи надеждна реконструкция на данните. Поради това целите ни при изследването
на този чип са напълно различни от тези, които бяхме поставили при CAEN модула. Тук
направените до момента тестове са директно на тестови рънове на PS и SPS и задачата,
която си поставяме е да проверим дали може да се направи реконструкция на събраните
данни.

Фигура 5.3: Кратка поредица хитове, набрани с помощта на VMM, използвайки втория
прототип на FoCal-H на ускорителя SPS.

5.2.1 - Основен обработващ алгоритъм
На фигура 5.3 са показани няколко реда с VMM данни. Всеки ред отговаря на един хит.

От тази фигура могат да се видят основните елементи при записа на данни и най-вече как
се използва BCID-то. Вижда се че първите 22 реда съдържат хитове в различни VMM-
и и канали, но с близки BCID-та. След това започва нова поредица, която има съвсем
други, но отново близки стойности за BCID-то. Тези съвпадения в BCID-то се използват
за дефиниране на събитие. Алгоритъмът за обработка на данните изчита хитовете един
след друг и докато разликата между BCID-тата стои под някаква граница, приема, че
хитовете са в едно събитие и натрупва заряда. Първоначално избраната граница беше
|∆BCID| < 5. Спектър на пълния реконструиран заряд (Qt) е показан на фигура 5.4.
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Фигура 5.4: Разпределение на пълния реконструиран заряд при |∆BCID| < 5,
Ebeam = 100 GeV, HV = 56.7 V.

Пикът при Qt ∼ 20000 се дължи на реконструиране на пълната енергия на частиците,
навлизащи в детектора и занапред ще бъде наричан „адронен пик“. Вижда се как адрон-
ният пик бива потиснат от друг пик в нискоенергетичната част на спектъра (Qt ∼ 3000),
който не се наблюдава на данните, получени с DT5202 модула (фигура 4.12). Този пик
е следствие от избора на |∆BCID| и причината за съществуването му може да се види
от данните на фигура 5.3, където се забелязва появата на различно BCID на ред 13 -
по средата на събитие. Това води до объркване на алгоритъма и прекъсване на реконст-
рукцията на пълния заряд преди реалния край на събитието. Същото се случва с много
други събития в данните. Възможно решение на този проблем е да се увеличи граничната
стойност на |∆BCID|. На фигура 5.5 може да се види спектърът на реконструрирания
пълен заряд при |∆BCID| < 150. Левият пик изчезва, а адронният пик става по-висок.
Също така, броят събития в хистограмата намалява значително - около 2 пъти. Това е
резултат от обединението на събития, които преди това са били прекъснати и фрагменти
от тях са допринасяли за натрупването на малки Qt.
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Фигура 5.5: Разпределение на пълния реконструиран заряд при |∆BCID| < 150,
Ebeam = 100 GeV, HV = 56.7 V.
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Основен недостатък на този подход е добавянето на допълнителен заряд към събитията.
Друга слабост е свързана със същността на BCID-тата. Тъй като след 4095 стойността
отново е 0 (12-битово число), не е изключено две независими събития да имат близки
BCID-та и колкото по-голямо е |∆BCID|, толкова по-вероятно е такива събития да се
реконструират като едно. Този ефект се вижда на фигура 5.5 като малък вторичен пик
при Qt ∼ 40000.

5.2.2 - Метод на „прескачането“
Понякога, по подобен начин на появата на единичните отклонения по средата на някое

събитие, е възможно пълно преплитане на две събития, То разделя и двете на по няколко
парчета. С цел избягването на този проблем, както и за намаляването на грешките от
голямото |∆BCID|, описани по-горе, бе имплементиран още един алгоритъм за изследване
на събитията, който използва |∆BCID| < 10, буфери и логика за по-добра класификация
на събитията. Основната идея е, че при засичане на „преплетени“ събития алгоритъмът е
способен да използва вторичен буфер, за да попълва паралелно и двете събития. В същото
време този буфер може да се използва и за „прескачане“ на единичните хитове както в
случая на фигура 5.3. Сравнение между реконструкциите, получени с помощта на този
алгоритъм и на алгоритъма с |∆BCID| < 150, е представено на фигура 5.6.
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Фигура 5.6: Сравнение между алгоритъма с |∆BCID| < 150 и метода на „прескачането“,
Ebeam = 100 GeV , HV = 56.7 V.

Методът на „прескачането“ дава по-ясно изразен адронен пик и потиска пика при
Qt ∼ 40000, но е по-нестабилен. При прилагането му, част от файловете генерират
шумове при ниски Qt с неясен към момента произход. Тези шумове отсъстват при при-
лагането на другия алгоритъм. Възможно е в данните да съществуват други особености,
които към момента не са забелязани. Поради този факт, алгоритъмът се нуждае от допъл-
нително тестване и резултатите, представени в подсекция 5.2.3 са получени с алгоритъма
|∆BCID| < 150.
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5.2.3 - Резултати
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Фигура 5.7: Разпределения на пълния реконструиран заряд при няколко различни енергии
и HV = 56,7 V.

На фигура 5.7 са представени разпределенията на пълния реконструиран заряд за енер-
гии на снопа Ebeam = 100 GeV, Ebeam = 150 GeV, Ebeam = 200 GeV, Ebeam = 250 GeV. Фи-
гурата показва, че реконструкцията на данните е успешна. Очакванията са при еднакви
разлики в енергиите, разликите в позициите на пиковете също да са сравнително еднак-
ви. Може да се забележи, че това не е съвсем така - отместването на Ebeam = 250 GeV
спрямо Ebeam = 200 GeV е по-малко спрямо отместванията на Ebeam = 200 GeV спрямо
Ebeam = 150 GeV и Ebeam = 150 GeV спрямо Ebeam = 100 GeV. Този ефект се дължи на
ограничения динамичен обхват на използвания аналогово-цифров преобразувател (10 би-
та) или на насищане на силициевите фотоумножители при високи енергии. Зависимостта
на центъра на пика на реконструирания заряд като фунция на енергията на частиците в
снопа от SPS е показана на фигура 5.8.
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Фигура 5.8: Зависимост на реконструирания заряд от енергията на частиците в снопа при
HV = 56,7 V.

28



Фигура (5.9) представя графика на разделителните способности за същите измервания
като във фигура 5.7. Стохастичният член от уравнение 2.2 има стойност ∼95%. Целевата
стойност за този параметър за FoCal-H е 100%. Шумовият член е практически нулев,
което предполага липса на шум от електрониката. Константният член е ∼13% при целева
стойност около 10%. Цялостно, разделителната способност, която получаваме от VMM
чипа е доста добра.
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Фигура 5.9: Разделителните способности спрямо съответните енергии при HV = 56.7 V.
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6. Заключение
Цялостното впечатление от DT5202 модула е, че представянето му е доста разочаро-

ващо. В сравнение със спецификациите, дадени от производителя, използваемостта е на
порядъци по-ниска. Пример е спектроскопичният режим, който би трябвало да може да се
тригерира на около 100 kHz, но достигнатата граница е 14 kHz за USB връзка и 8 kHz за
Ethernet връзка. Тъй като беше установено, че най-вероятната причина за тези ограниче-
ния са свързани със скоростта на пренос на данните, може да се очаква, че използването
на TDLink порта ще позволи по-висока честота на тригериране. Но това все още не е
възможно.

Използването на платката само по себе си също е нелесна задача поради ненадеждния
софтуер. Често се наблюдава загуба на връзката между платката и софтуера и понякога
е нужно ръчно да се рестартира платката - операция, която е крайно неудобна в условия
на измерване с ускорител, където трябва да се спира снопът и да се влиза в защитената
зона, за да се изпълни тази операция. Форматът на изходните данни при използването на
повече от един модул също може да се оптимизира, за да се улесни последващия анализ
на записаните данни.

Тъй като системата FERS все още се разработва, може да се очаква, че с времето част
от тези проблеми ще бъдат разрешени, което ще разшири обхвата на приложимост на
модулите DT5202 и отвъд лабораторните изследвания.

Данните от VMM-а водят до заключението, че макар и предвиден за газови детектори,
този чип е използваем и със силициеви фотоумножители, ако се добави верига за захран-
ване на SiPM. Основен проблем на VMM-SRS системата е липсата на външно тригериране.
Този проблем обаче е решим чрез внасяне на промени в използвания хибрид. Очаква се
такъв обновен хибрид да бъде използван на тестов сноп юни месец тази година.

Получените до момента резултати са обещаващи и могат да бъдат комбинирани с Мон-
те Карло симулации за получаване на допълнителна информация за използваемостта на
платката. Наблюдаваните проблеми, като например невъзможност на системата да фун-
кционира при усилване от 3 mV/fC при високи енергии, са важни за разработчиците и
дават информация за границите на приложимост на новоразработената система.

Важно е да се отбележи и че VMM-SRS системата е в процес на разработка, както
софтуерно, така и хардуерно. Предстои оптимизиране и на реконструкцията на данните,
която трябва да бъде адаптирана за бърза обратна връзка по време на предстоящите
тестови набори на данни.

Очаква се на тестов рън в края на юни 2023 да се направят повече измервания с VMM
SRS системата, както и за първи път да се добави 4-та DT5202 платка и прототипът да
се покрие изцяло.
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