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1. Wstęp 

Eksperyment LHCb [1] jest przygotowywany w celu badania łamania symetrii kombinowanej (CP) w 

układach mezonów B. Będzie on przeprowadzony na akceleratorze przeciwbieżnych cząstek protonowych Large 

Hadron Collider (LHC) w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych (CERN) w Genewie.  

Łamanie symetrii CP zostało odkryte w 1964 roku przy badaniu rozpadów neutralnych kaonów [2]. W 

Modelu Standardowym łamanie symetrii CP w słabych oddziaływaniach można opisać przy użyciu jednego z 

parametrów modelu. Obserwowane wielkości łamania symetrii przy rozpadach neutralnych kaonów są zgodne z 

modelem. Nie jest jednak wykluczone, że pełny opis tego zjawiska wychodzi poza tę teorię. 

Łamanie symetrii CP ma duże znaczenie dla kosmologii. Jest to jedno ze zjawisk potrzebnych do 

wytłumaczenia przewagi materii nad antymaterią, którą obserwuje się we wszechświecie. Jednakże wielkość 

łamania symetrii CP dopuszczona przez Model Standardowy jest niewystarczająca do opisu obserwowanej 

nadwyżki materii. Sugeruje to ważny wkład do opisu łamania symetrii CP od fizyki wykraczającej poza Model 

Standardowy. 

Od chwili odkrycia łamanie symetrii CP było obserwowane tylko w rozpadach mezonów KL. W 

przypadku rozpadu mezonów B jest znacznie więcej możliwych kanałów rozpadu, a Model Standardowy 

przewiduje łamanie symetrii CP w wielu z nich. Doświadczalne sprawdzenie przewidywań modelu jest jednym z 

celów eksperymentu LHCb. 

W porównaniu z innymi akceleratorami LHC będzie największym źródłem mezonów B. W dużych 

ilościach będą tu produkowane różnego rodzaju mezony takie jak Bu( bu ), Bd( bd ), Bs( bs ) i Bc( bc ). 

Eksperyment LHCb będzie przeprowadzany przy użyciu wiązek dających świetlność  L=2x1032 cm-2s-1. 

Oczekuje się iż w ciągu roku zbierania danych zaobserwuje się ok. 1012 wyprodukowanych par bb . Zadaniem 

detektora LHCb będzie przebadanie tej dużej liczby hadronów b produkowanych w LHC w celu dokładnego 

zbadania asymetrii CP oraz rzadkich rozpadów w układach tych mezonów. 

Przykładowymi kanałami rozpadu B są: Bd
0 → π+ π-, Bd

0 → K+ π- czy Bd
0 → ρ+π-. Detektor będzie w 

stanie zrekonstruować z dużą dokładnością wierzchołek rozpadu mezonu i zidentyfikować powstałe naładowane 

cząstki. 

Dla odróżnienia poszczególnych kanałów rozpadu, w wielu wypadkach potrzebne jest dokładne 

wyznaczenie masy efektywnej układu cząstek. W tym celu należy z dużą precyzją zmierzyć pęd produkowanych 

cząstek. Pędy cząstek naładowanych wyznacza się z zakrzywienia toru w polu magnetycznym przy pomocy 

układu komór mierzących punkty na torach. 
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Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie symulacji układu monitorującego położenie komór 

wyznaczających tory cząstek i wyznaczenie optymalnej konfiguracji tego układu. Symulacje przeprowadzono 

przy użyciu programu SIMULGEO [3] (stworzony i wykorzystywany wcześniej na użytek eksperymentu CMS) 
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2. Krótki opis detektora LHCb 

Detektor LHCb jest jednoramiennym spektrometrem, którego obszar akceptacji obejmuje kąty od 10mrad 

do 300 mrad w płaszczyźnie ugięcia (poziomej) i do 250 mrad w płaszczyźnie prostopadłej do niej. Wygląd 

spektrometru pokazano na rysunku 1. Składa się on z: 

• detektora wierzchołka (Vertex Detector), 

• detektora wyznaczającego tory cząstek (T1 � T11), 

• magnesu (Magnet) 

• liczników Czerenkowa (RICH1 i RICH2), 

• zespołu kalorymetrów elektromagnetycznych i hadronowych (ECAL i HCAL), 

• detektora mionów (M1 � M5). 

 
Rysunek 1. Przekrój poprzeczny (widok z góry) spektrometru LHCb. 

System wyznaczania torów cząstek składa się z 11 stacji, które ze względu na funkcję można podzielić w 

następujący sposób: 

• stacje T1-T2 

� Połączenie pomiędzy detektorem wierzchołka i głównym systemem pomiaru torów cząstek 

� Pomiar punktów wejścia i wyjścia toru cząstki w detektorze RICH1 

• stacje T3-T6 (�komory pędowe�) 

� Pomiar krzywizn torów z których można będzie określić pęd cząstek 

• stacje T8-T10 (�komory torowe�) 

� Wyszukiwanie torów cząstek w obszarze bez pola magnetycznego 
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• stacja T11 

� Pomiar punktów wyjścia toru cząstki z detektora RICH2 

� Połączenie pomiędzy głównym systemem pomiarów torów cząstek, a kalorymetrami i detektorem 

mionowym. 

 

Każda ze stacji podzielona jest na część wewnętrzną (Inner Tracker) i zewnętrzną (Outer Tracker). Część 

wewnętrzna używana będzie do pomiarów w pobliżu wiązki gdzie gęstość wyprodukowanych cząstek jest duża. 

Część zewnętrzna pokrywa pozostałą część kąta bryłowego detektora. Z niej czerpane będą również informacje 

do pozostałych elementów detektora (np. wyznaczony tutaj kierunek cząstki będzie potrzebny do odtworzenia 

śladu cząstki w detektorze RICH).  

Działanie części zewnętrznej oparte jest na słomkowych komorach dryfowych. Konstrukcję stacji 

słomkowych komór dryfowych stanowi metalowa rama. Na ramie zamocowano płaszczyzny (od czterech do 

sześciu) zbudowane z przesuniętych względem siebie dwóch warstw słomkowych komór dryfowych (Rysunek 

2). Na każdą stację komór przypada od ośmiu do dwunastu warstw słomek. Zastosowanie komór słomkowych 

pozwoli na rejestrację dużej liczby cząstek w całym obszarze zajmowanym przez stację komór, jednocześnie 

zapewniając dużą rozdzielczość przestrzenną i czasową. 

 
Rysunek 2. Przekrój poprzeczny przez pojedynczą płaszczyznę zbudowaną z dwóch warstw komór słomkowych.. 

Komora słomkowa to cienka, przewodząca rurka o średnicy 5mm wypełniona gazem. W środku  rurki 

umieszczono cienki drut (Rysunek 3). Między rurką, która pełni rolę katody i drutem (anodą) utrzymywane jest 

napięcie ok. 1,5 � 2,0 kilowoltów.  

Rozmiary 
Komora 

Odległość od 
wierzchołka 

Z [cm] 
Szerokość 

X [cm] 
Wysokość 

Y [cm] 

T1 Do czasu ukończenia pracy położenie i wymiary stacji 
komór T1 nie były ustalone. 

T2 217 134 111 
T3 330 204 169 
T4 425 263 217 
T5 565 350 308 
T6 700 434 358 
T7 790 488 404 
T8 840 520 428 
T9 890 550 454 
T10 940 582 480 
T11 1165 720 594 

Tabela 1. Położenie i wymiary stacji komór detektora LHCb 
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Rysunek 3. Schemat budowy komory słomkowej. 

Zasada działania komory słomkowej jest następująca: cząstka przechodząc przez rurkę jonizuje atomy 

gazu i uwalnia elektrony które dryfują w kierunku anody. W miarę zbliżania się do drutu elektrony przyspieszają 

i w pobliżu drutu jonizują kolejne atomy gazu, w końcowym efekcie tworząc kaskadę elektronów. Sygnał 

powstały z wychwycenia kaskady elektronów przez anodę i dryfu jonów dodatnich do katody jest wzmacniany a 

następnie rejestrowany. Znając czas zderzenia wiązek (to) i czas rejestracji sygnału otrzymanego z komory 

słomkowej (t) można wyliczyć czas dryfu elektronów (t - to), a znając średnią prędkość dryfu elektronów w gazie 

można wyznaczyć położenie cząstki przechodzącej przez komorę. Błąd wyznaczenia tego położenia, czyli 

rozdzielczość  przestrzenna pojedynczej komory słomkowej wynosi zwykle 150 � 250 µm. Ponieważ położenie 

przechodzącej cząstki w danej stacji wyznaczane jest jako średnia położenia cząstki w każdej z ośmiu warstw 

słomek to błąd pomiaru tej średniej jest o czynnik √8 mniejszy i wynosi ok. 50 � 90 µm. 

Na dokładność wyznaczenia toru cząstki, a co za tym idzie pędu, wpływają następujące czynniki: 

• błąd pomiaru położenia cząstki z pomiaru czasu dryfu, 

• błąd wyznaczenia położenia komory słomkowej w układzie związanym z wiązką. 

Oczekuje się iż podczas przeprowadzenia eksperymentu metalowe ramy, do których przymocowane są  

komory, mogą się przesuwać i odkształcać np. pod wpływem temperatury. Odkształcenia mogą dochodzić nawet 

do 1mm! Aby mimo to zachować wysoką jakość odczytów (z błędem rzędu 50 � 90 µm) niezbędne jest 

wprowadzenie układu ciągłego monitorowania położenia komór. Dokładność układu monitorowania powinna 

wynosić ok. 30 � 40 µm aby błąd ten nie wpływał w sposób istotny na jakość pomiaru. 
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3. Układy monitorowania położenia komór 

Układy monitorowania mają na celu określenie w czasie rzeczywistym dokładnego położenia elementów 

pomiarowych detektora (w tym wypadku komór słomkowych) w celu wyznaczenia i ograniczenia ich wkładu do 

błędu pomiaru pędu. Układ monitorowania składa się z szeregu linii pomiarowych, które wyznaczają względne 

położenia wybranych punktów detektora. Liczba oraz położenie linii pomiarowych zależy od wielkości, natury 

spodziewanych odkształceń i wymaganej dokładności wyznaczenia położenia badanych obiektów.  

Linie pomiarowe mogą być realizowane przez układ laserowy [4] bądź układ RASNIKa (Red Alignment 

System of NIKHEF) [5] opracowany w laboratorium NIKHEF w Amsterdamie. 

Celem niniejszej pracy jest wybór układu realizującego linie pomiarowe oraz wyznaczenie optymalnej 

konfiguracji układu linii pomiarowych dla systemu monitorowania komór dryfowych w eksperymencie LHCb. 

Układ laserowy 

Układ laserowy realizowany jest przez wiązkę lasera emitującego światło w podczerwieni i detektory 

krzemowe. Detektor krzemowy składa się z cienkiej warstwy silikonu umieszczonego pomiędzy dwoma 

warstwami ITO (indium tin oxide) umieszczonymi na szklanej płytce. Zarówno górna jak i dolna warstwa ITO 

podzielona jest na równoległe paski o szerokości ok. 300 µm tworząc w ten sposób układ dwustronnych diod 

silikonowych w kształcie pasków.  

Wiązka lasera o grubości ok. 3 � 5 mm przechodząc przez detektor krzemowy wzbudza w oświetlanych 

przez nią paskach (diodach) przepływ prądu. Na podstawie analizy sygnałów otrzymanych z diód można określić 

położenie wiązki na detektorze z dokładnością 10 µm w kierunku prostopadłym do ułożenia pasków ITO. 

Stosując układ dwóch, wyżej opisanych warstw, z diodami ułożonymi prostopadle względem siebie, położenie 

wiązki można ustalić w płaszczyźnie prostopadłej do niej. Zasięg przestrzenny takiego układu w płaszczyźnie 

prostopadłej do wiązki ograniczony jest jedynie wielkością detektorów krzemowych. Zwykle wynosi on kilka 

centymetrów. Ponieważ cienka warstwa silikonu jest przezroczysta dla promieni światła w podczerwieni, wzdłuż 

jednej wiązki lasera można umieścić ponad 30 detektorów. 
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Rysunek 4. Schemat budowy pojedynczej linii pomiarowej układu laserowego. 

Zaletą takiego układu jest stosunkowo prosta konstrukcja (jedna wiązka może mierzyć wiele elementów) 

idąca w parze z dużą dokładnością. Wadami układu są natomiast duży koszt budowy i duża wrażliwość na 

fluktuacje temperatury. Zmiany temperatury powodują zmiany gęstości powietrza i w efekcie zmiany 

współczynnika załamania światła co zakłóca przebieg wiązki lasera. W praktyce wiązka musiałaby być 

prowadzona w specjalnych, chłodzonych przewodach lub próżni. Opisane detektory krzemowe mają też 

skłonność do utraty efektywności w obszarach intensywnie oświetlanych przez laser. Wpływa to ujemnie na ich 

trwałość. 

Układ RASNIKa 

Ideą działania układu RASNIKa jest analiza fragmentu obrazu maski zarejestrowanego w przetworniku 

CCD (kamerze). Maska ma postać zmodyfikowanej szachownicy i jest podświetlona diodami pracującymi w 

podczerwieni. Obraz maski jest ogniskowany w kamerze przez soczewkę. Analiza obrazu polega na porównaniu 

fragmentu maski zarejestrowanego w kamerze z obrazem referencyjnym maski zapamiętanym w pamięci 

komputera. Modyfikacje szachownicy na masce pozwalają umiejscowić widziany fragment maski na całej 

masce.  Zakładając iż znane jest położenie dwu z trzech elementów układu (maski, soczewki i kamery) analiza 

obrazu dostarcza informacji o względnym przesunięciu trzeciego z nich. W praktyce ustala się położenie maski i 

kamery. W tym przepadku układ RASNIKa dostarcza informacji o położeniu soczewki. 
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Rysunek 5. Schemat budowy układy RASNIKa. 

Układ RASNIKa mierzy zarówno odchylenia w płaszczyźnie prostopadłej do linii maska � kamera jak i 

względne skręcenia maski i kamery. Porównując rozmiar obrazu pola szachownicy widziany w kamerze z 

rzeczywistym jej rozmiarem można wyznaczyć, posługując się równaniem soczewki, przesunięcie soczewki 

wzdłuż kierunku wyznaczonego przez maskę i kamerę. Niewielkie odchylenie położenia soczewki pozwala 

uznać równanie soczewki za spełnione w dobrym przybliżeniu. Mierzone w ten sposób odległości wynosić będą:
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gdzie f to ogniskowa soczewki, l i m to szukane odległości odpowiednio maska-soczewka i soczewka-kamera, a 

A to mierzone powiększenie maski. Powiększenie, czyli  stosunek wymiaru obrazu maski widzianego w kamerze 

do wymiaru  rzeczywistego, odpowiada stosunkowi odległości m do l. Należy przy tym pamiętać że otrzymane 

wartości odległości m i l są wynikiem pojedynczego pomiaru powiększenia obrazu maski wykonanego przez 

układ RASNIKa. Wartości i błędy dla pomiarów m i l są więc silnie skorelowane. 

Rozdzielczość przestrzenna w płaszczyźnie prostopadłej do prostej maska � kamera takiego układu 

wynosi ok. 1 µm przy odległości pomiędzy maską a kamerą ok. 5.5 m natomiast rozdzielczość w kierunku 

równoległym do tej prostej jest rzędu 30µm. Układ taki może pracować przy odchyleniach dochodzących do 

20 mm w płaszczyźnie prostopadłej do linii maska � kamera (ograniczenie wynika przede wszystkim z 

rozmiarów maski) oraz do 25 mm wzdłuż tej linii (patrz Rozdział 4). 

Zaletą takiego układu jest niska cena realizacji oraz mniejsza, w porównaniu z układem laserowym, 

wrażliwość na fluktuacje termiczne i awarie elementów składowych układu. Elementy tego układu są też 

trwalsze od detektorów krzemowych używanych w układach laserowych. Wadą układu jest natomiast duża 

złożoność układu (dla każdego mierzonego punktu potrzeby jest osobny zestaw maska � soczewka � kamera). 
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W poniższej tabeli podsumowano zalety i wady układów laserowego i RASNIKa. 

 

Układ laserowy Układ RASNIKa 
Układ prosty. Układ złożony. 
Jedna wiązka może być użyta do określenia 
położenia wielu punktów 

Układ składa się z dużej ilości  elementów, 
ponieważ każdy pomiar wymaga oddzielnych  
układów maski, soczewki i kamery.  

Układ wrażliwy na awarie. Układ bardziej odporny na awarie. 
Awaria pojedynczego lasera uniemożliwia 
dokonanie wszystkich pomiarów korzystających 
z brakującej wiązki lasera . 

Awaria pojedynczego elementu układu 
uniemożliwia pomiar tylko jednego parametru.  

Pomiar 2D Pomiar 3D 
Mierzy tylko współrzędne prostopadłe do wiązki 
lasera. 

Mierzy wszystkie współrzędne badanego punktu. 

Układ wrażliwy na fluktuacje temperatury Układ odporny na fluktuacje temperatury 
Fluktuacje temperatury ośrodka przez który 
rozchodzi się wiązka lasera znacząco 
pogarszają dokładność pomiaru. 

W porównaniu z układem laserowym układ 
RASNIKa jest bardziej odporny na fluktuacje 
temperatury. 

Duża dokładność pomiaru Duża dokładność pomiaru 
Dokładność pomiaru wynosi ok. 10 µm Dokładność pomiaru wynosi kilka µm dla 

współrzędnych prostopadłych do osi układu 
maska � kamera i ok. 30 µm dla pomiaru 
odległości soczewka � maska i soczewka � 
kamera. 

Wysokie koszty układu Niskie koszty układu 
Zastosowanie laserów i detektorów krzemowych 
wymaga wysokich nakładów finansowych. 

Elementy układu (maski, soczewki, kamery) są 
stosunkowo tanie. Pomimo konieczności 
stosowania dużej ilości elementów układ jest 
znacznie tańszy od układu laserowego. 

Tabela 2. Porównanie zalet i wad układu laserowego i RASNIKa 
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4. Pomiary własności układu RASNIKa 

Przed wykorzystaniem jakiegokolwiek układu w docelowym eksperymencie ważne jest poznanie jego 

własności. W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki pomiarów niektórych własności układu RASNIKa. 

Opisane poniżej pomiary wykonane zostały przy użyciu układu zbudowanego ze stalowej szyny na której 

końcach w odległości ok. 5m umieszczono świecącą maskę i przetwornik CCD (patrz opis układu RASNIKA w 

poprzednim rozdziale). Pośrodku zamocowano soczewkę o ogniskowej f=1355 mm. Każdy z elementów został 

umieszczony na ruchomej podstawie. Podstawy można było przesuwać w kierunku poziomym w płaszczyźnie 

prostopadłej do szyny za pomocą silników krokowych z dokładnością 2,5 µm. Dodatkowo soczewka mogła być 

przesuwana silnikiem w kierunku pionowym z dokładnością 2,5 µm oraz wzdłuż szyny za pomocą śruby 

mikrometrycznej z dokładnością 10 µm. 

maska soczewka kamera

CCD

 

Rysunek 6. Układ pomiarowy do badania własności RASNIKa 

Pomiar liniowości układu. 

Liniowość układu ze względu na przesunięcia jego elementów badano w następujący sposób: każdy z 

elementów przesuwano kolejno w płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznej soczewki w zakresie ok. 9mm z 

krokiem ok. 1.5 mm. Dla każdego położenia przeprowadzono ok. 10 odczytów położenia soczewki względem 

układu maska � kamera. Następnie do zebranych danych (położenie badanego elementu i odczyt z RASNIKa) 

dopasowano metodą najmniejszych kwadratów prostą.  
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Wykres 1. Prosta dopasowana do punktów o współrzędnych odpowiadających położeniu soczewki ustawionemu (Xset) i 
mierzonemu (XRASNIK). 

Jak widać na powyższym wykresie dane pomiarowe są w tej skali bardzo dobrze dopasowane do prostej. 

Aby dokładniej zbadać odchylenia od dopasowanej prostej, na kolejnych wykresach przedstawiono rozkład 

residuów poszczególnych pomiarów. 
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L iniow ość  p rz esunięć  maski
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Wykres 2. Rozkład residuów dla różnych położeń kamery, soczewki i maski Xset w układzie RASNIKa 

Na powyższych wykresach widać że ewentualne odchylenia od liniowości mieszczą się w granicy 15µm, 

co w porównaniu z wymaganą dokładnością odczytu położenia na poziomie 30 � 40 µm pozwala założyć że 

układ jest liniowy. 
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Pomiar wpływu rozogniskowania układu na dokładność pomiaru. 

Przesuwanie soczewki wzdłuż swojej osi optycznej (przy zachowanym położeniu maski i kamery) 

powoduje iż równanie soczewki jest spełnione z coraz mniejszą dokładnością. Pociąga to za sobą powolną utratę 

ostrości obrazu maski w kamerze � obraz maski przestaje być dokładnie ogniskowany. 

Kolejną badaną własnością RASNIKa jest wpływ zmiany położenia soczewki wzdłuż układu (szyny), 

czyli wpływ rozogniskowania obrazu  w kamerze, na dokładność odczytu jej (soczewki) położenia. W tym celu 

przesuwano soczewkę wzdłuż stalowej szyny za pomocą śruby mikrometrycznej w zakresie 25 mm co 2 mm. 

Dla każdego położenia soczewki zebrano ok. 15 odczytów jej położenia mierzonego przez układ RASNIKa i 

wyznaczono ich średnią. Na podstawie zebranych próbek wyznaczono błąd pomiaru, przedstawiony na 

wykresach poniżej. 
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Wykres 3.  Błąd pomiaru σ średniego położenia soczewki w zależności od jej położenia wzdłuż osi układu optycznego Zlens. 

Z wykresów można odczytać iż błąd odczytu położenia soczewki nie przekracza w żadnym z przypadków 

10µm. Widać więc że układ dobrze pracuje przy przesunięciach soczewki wzdłuż osi układu dochodzących do 

25 mm. 

Wyznaczenie optymalnej przysłony soczewki. 

Następną badaną własnością jest wyznaczenie dopuszczalnej i optymalnej przysłony soczewki. Wielkość 

ta jest o tyle ważna iż ze względu na duże �upakowanie� linii pomiarowych w eksperymencie przysłony te 

powinny być jak najmniejsze, jednakże na tyle duże by zapewnić dostatecznie czytelny obraz w kamerze. 

Przebadano trzy przypadki: z przysłoną o średnicy 40 mm, 32 mm i 24 mm. Przy przysłonie 24 mm nie 

udało się otrzymać na tyle czytelnego obrazu w kamerze aby na jego podstawie możliwe było wyznaczenie 

położenia soczewki. W pozostałych przypadkach, po założeniu przysłony przesuwano soczewkę prostopadle do 

osi optycznej układu w zakresie ok. 3 mm co 0,5 mm. Dla każdego położenia soczewki zanotowano ok. 10 

odczytów w każdym przypadków. Z tak zebranych próbek wyznaczono błąd pomiaru, przedstawiony na 

wykresach poniżej. 
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Wykresy 4. Błąd pomiaru σ położenia soczewki w zależności od użytej przysłony w funkcji jej położenia Xlens. 

Jak widać wielkość średnicy przysłony nie ma dużego wpływu na dokładność pomiaru położenia 

soczewki. Dolnym ograniczeniem jej wartości jest wartość poniżej której kamera nie jest w stanie zarejestrować 

czytelnego obrazu czyli ok. 30mm. 
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5. Architektura układu monitorowania 

Na potrzeby tej pracy przyjęto następujący układ współrzędnych: 

• Oś Z pokrywającą się z kierunkiem wiązki, 

• Oś X w kierunku poziomym i prostopadłym do kierunku wiązki, 

• Oś Y w kierunku pionowym i prostopadłym do kierunku wiązki. 

Przyjęto iż stacje T1-T5 zbudowane są ze spójnych bloków, natomiast pozostałe (T6-T11) zbudowane są 

z dwóch symetrycznych połówek połączonych  krawędziami pionowymi. 

Pomiary położenia stacji komór mogą być realizowane przez układy laserowe lub układy RASNIKa. 

Możliwość pomiaru położenia wielu elementów leżących na linii wiązki jednego lasera pozwala na 

rozmieszczenie wszystkich laserów na stacji T3. Skierowanie wiązek laserów w kierunku stacji T10 pozwala na 

wykonanie pomiarów położenia detektorów krzemowych umieszczonych na stacjach T4 � T10 (Rysunek 8). W 

przypadku RASNIKa pomiar położenia każdej soczewki wymaga osobnego zestawu maska � soczewka � 

kamera. Tak długie linie pomiarowe wymagałyby zbyt dużego upakowania masek i kamer na ramach stacji. Aby 

tego uniknąć linie pomiarowe skrócono dzieląc detektor na dwie części: od T3 do T6 i od T6 do T10. W 

przypadku RASNIKa maski umieszczono na stacjach T3 i T10, na stacjach T6 umieszczono kamery, a na 

pozostałych (T4, T5, T7, T8 i T9) soczewki (Rysunek 9). Dokładniejsze opisy układów monitorowania 

przedstawiono w poprzednim rozdziale.  

Układy monitorowania wymagają wolnych obszarów detektora w których można poprowadzić albo 

wiązkę lasera albo w których obraz maski byłby widoczny w kamerze. Konsekwencją takich wymagań jest 

możliwość umieszczania linii pomiarowych tylko na krawędziach stacji. Kolejnych ograniczeń, związanych 

także z brakiem prześwitu nastręcza zamocowanie stacji  T3-T5 wewnątrz magnesu � poziome krawędzie ram 

tych stacji mają być schowane w zagłębieniach magnesu. Uniemożliwi to umieszczenie linii pomiarowych na 

górnej i dolnej krawędzi komór T3 � T5.  

Jak wspomniano wcześniej układ monitorowania ma na celu określenie położenia detektorów (tutaj 

komór słomkowych) względem wiązki. Ponieważ nie istnieje praktyczna możliwość realizacji układu 

monitorowania śledzącego pojedyncze komory słomkowe przyjęto następujące uproszczenie: układ 

monitorujący śledzi położenie i odkształcenia ram metalowych będących sztywną konstrukcją dla stacji komór. 

Dopiero z tych informacji wylicza się położenia pojedynczych komór słomkowych. Również wiązka nie jest 

zbyt praktycznym układem odniesienia. W realizacji układu monitorowania jako układ odniesienia przyjmuje się 

więc pięć stacji: T3, T6 (2 części) i T10 (2 części). Położenie w/w stacji względem wiązki będzie określone 

przez niezależny od opisywanego układ kalibracyjny (nie jest to przedmiotem tej pracy). Wybór stacji tworzącej 

układ odniesienia wiąże się z ich umiejscowieniem: T3 jest pierwszą badaną stacją i znajduje u wejścia do 

magnesu; T6 znajdująca się u wyjścia z magnesu oddziela część �pędową� od �torowej�; T10 jest ostatnią stacją 

będącą przedmiotem badań. Położenie pozostałych stacji komór (T4, T5, T7, T8 i T9) wyznacza się za pomocą 
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układu linii pomiarowych. Ponieważ maski i kamery będące elementami układu RANSIKa umieszczono na 

stacjach referencyjnych, linie pomiarowe  pozwalają określić położenie soczewek względem układu odniesienia 

(wiązki). 

Wyznaczenie położenia elementów układów pomiarowych we wspólnym układzie odniesienia pozwala 

na określenie położenia i odkształceń stacji komór na których się znajdują. Tym samym możliwe będzie 

wyznaczenie położenia komór słomkowych względem wiązki. Błąd odczytu położenia komory słomkowej 

będzie sumą propagacji błędów pomiarów linii pomiarowych i dokładności rozmieszczenia ich elementów. 

W symulacjach badano linie położone w różnych kierunkach w stosunku do wiązki: począwszy od linii 

biegnących prawie równolegle do wiązki cząstek na liniach pomiarowych ustawionych pod możliwie dużymi 

kątami do wiązki kończąc. Niniejsza praca nie zajmuje się stacjami T1, T2 i T11 jako że pomiary z nich 

pochodzące nie są używane do wyznaczenia ani pędów ani torów cząstek. 

Stosowane nazewnictwo 

W pracy przyjęto następującą konwencję nazewnictwa linii pomiarowych. Celem konwencji jest nadanie 

unikalnej nazwy każdej z użytych linii pomiarowych. Pozwoli to na jednoznaczną interpretacje przyjętych w 

pracy zapisów konfiguracji linii pomiarowych w układach monitorowania położenia stacji komór. Nazwa linii 

pomiarowej określa w której części detektora LHCb znajduje się linia oraz na jakich stacjach i w których 

miejscach na stacjach umieszczono elementy linii pomiarowych. Szczegółowy opis konwencji dla każdego z 

układów pomiarowych przedstawiono poniżej. 

Nazewnictwo w układzie laserowym 

W układzie monitorowania opartym na układach laserowych przyjęto iż wszystkie lasery umieszczono na 

stacji T3. Wiązka lasera ze stacji T3 użyta jest do wykonania pomiarów położenia siedmiu detektorów 

umiejscowionych wzdłuż niej na stacjach T4 � T10 (Rysunek 8). Pojedyncza linia pomiarowa w tym wypadku 

składa się z lasera i siedmiu detektorów krzemowych.  

Nazwa linii pomiarowej zawiera nazwę punktu (patrz Rysunek 7 i objaśnienia poniżej) na płaszczyźnie 

stacji T3, w którym umieszczono laser oraz nazwę punktu na płaszczyźnie stacji T10 w którym umieszczono 

ostatni detektor krzemowy. Nazwy punktów zaczepienia końców linii pomiarowej oddzielono znakiem 

podkreślenia �_�. Przykłady nazw linii:  

• 1R_1R - linia biegnąca prawie równolegle do wiązki od punktu 1R na stacji T3 (gdzie umieszczono 

laser) do punktu 1R na stacji T10, 

•  3R_3L - linia  biegnąca w poprzek detektora wzdłuż górnej jego krawędzi od punktu 3R na stacji T3 

do punktu 3L na stacji T10. 
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Nazewnictwo w układzie RASNIKa 

W układzie monitorowania opartym na układach RASNIKa przyjęto iż maski umieszczono na stacjach T3 

i T10, a kamery umieszczono na stacji T6. Na pozostałych stacjach (T4, T5, T7, T8 i T9) umieszczono soczewki 

(Rysunek 9). Obraz maski ze stacji T3 lub T10 widziany przez jedną z soczewek rejestrowany jest w kamerze na 

stacji T6. Pojedyncza linia pomiarowa w tym wypadku składa się z zestawu maska, soczewka i kamera. 

Ponieważ każda mierzona stacja (soczewka) wymaga oddzielnej linii pomiarowej, na płaszczyznach stacji T3, 

T6 i T10 w tych samych miejscach znajdzie się kilka masek albo kamer. 

Ponieważ układ RASNIKa jest bardziej złożony niż układ laserowy nazewnictwo linii zostało stosownie 

rozbudowane. Pierwszy człon nazwy linii zawiera informację na której części detektora znajduje się linia 

pomiarowa. Ze względu na położenie linii pomiarowych podzielono je na linie umieszczone w części �pędowej� 

i �torowej� detektora.  

• Część �pędowa� zajmuje miejsce pomiędzy komorami T3 i T6. Maski umieszczone są na stacji T3, a 

soczewki na stacjach T4 i T5. Linie pomiarowe w tej części oznaczono literą �A�. Kolejny człon (opisujący 

kierunek linii pomiarowej) zawiera informacje o położeniu maski na płaszczyźnie stacji T3 i kamery na 

płaszczyźnie stacji T6. 

• Część �torowa� znajduje się pomiędzy komorami T6 i T10. Maski umieszczone są na stacji T10, a soczewki 

na stacjach T7, T8 i T9. Linie pomiarowe w tej części oznaczono literą �B�. Kolejny człon zawiera 

informacje o położeniu kamery na płaszczyźnie stacji T6 i maski na płaszczyźnie stacji T10. 

Człon zawierający informacje o położeniach masek i kamer składa się z nazw punktów (Rysunek 7) w 

których znajdują się maski i kamery na płaszczyznach odpowiednich stacji. Nazwy punktów zaczepienia końców 

linii pomiarowej oddzielono znakiem podkreślenia �_�.  

W celu odróżnienia linii pomiarowych które w tych samych miejscach mają umieszczone maski i kamery 

na końcu nazwy linii dodano nazwę stacji komór na której znajduje się soczewka będąca elementem danej linii 

pomiarowej. 

Przykłady nazw linii:  

• A3R_4RT4 - linia pomiarowa umieszczona w części pędowej; maskę umieszczono w punkcie 3R stacji T3, 

kamerę w punkcie 4R na stacji T6, a soczewkę umieszczono na stacji T4, 

•  B3R_3LT7 - linia pomiarowa umieszczona w części torowej; kamerę umieszczono w punkcie 3R stacji T6, 

maskę w punkcie 3L na stacji T10, a soczewkę umieszczono na stacji T7. 
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Nazewnictwo punktów na płaszczyźnie stacji komór 

Przyjęto następującą konwencję nazewnictwa punktów na stacjach:  

�1� oznacza  punkt umieszczony na krawędzi stacji pionowo nad wiązką,  

�2� oznacza  punkt umieszczony na krawędzi stacji pionowo pod wiązką,  

�3� oznacza  punkt umieszczony na zewnętrznym górnym rogu stacji,  

�4� oznacza  punkt umieszczony na zewnętrznym dolnym rogu stacji.  . 

Punkty na lewej części stacji oznaczono dodatkowo literą �L�, a na prawej literą �R�. 

Rysunek poniżej obrazuje rozmieszczenie punktów na stacji. 

Wiązka
cząstek

1L

2L

1R

2R

3L

4L

3R

4R

 
Rysunek 7. Rozmieszczenie punktów orientacyjnych na stacji komór słomkowych. 

 

Linie pomiarowe można podzielić za względu na ich kierunek na: �równoległe� do wiązki, skośne 

poziome i skośne pionowe. Tabela poniżej zawiera wykaz linii pomiarowych układzie wyjściowym (pełnym) i 

ich podział ze względu na kierunek. Dalsze rysunki przedstawiają orientacyjny przebieg linii pomiarowych. 

 

Typ linii Linie w układzie laserowym Linie w układzie RASNIKa 

Równoległe 1R_1R*, 1L_1L*, 2R_2R*, 2L_2L*, 
3R_3R, 3L_3L, 4R_4R, 4L_4L 

A3R_3R, A3L_3L, A4R_4R, A4L_4L 

-�-  B1R_1R, B1L_1L, B2R_2R, B2L_2L, 
B3R_3R, B3L_3L, B4R_4R, B4L_4L 

Ukośne pionowe 3R_4R, 3L_4L, 4R_3R, 4L_3L A3R_4R, A3L_4L, A4R_3R, A4L_3L 
-�-  B3R_4R, B3L_4L, B4R_3R, B4L_3L 

Ukośne poziome 3R_3L*, 3L_3R*, 4R_4L*, 4L_4R*  
-�-  B3R_3L, B3L_3R, B4R_4L, B4L_4R 

Tabela 3. Wykaz linii pomiarowych w badanych układach.  
Linie laserowe oznaczone * ze względu na brak miejsca nie mogą być zastosowane w praktyce, jednakże przeprowadzane 

symulacje pomijają ten fakt (patrz rozdział 6 część 
Porównanie układów monitorowania laserowego i RASNIKa )
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Rysunek 8. Rozmieszczenie linii pomiarowych w układzie LASERA (odniesienia).  

Czarne kwadraty przedstawiają zarysy kolejnych stacji, linie czerwone pokazują bieg wiązek laserów. 
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Rysunek 9. Rozmieszczenie linii pomiarowych w układzie RASNIKa.  

Czarne kwadraty przedstawiają zarysy kolejnych stacji, liniami czerwonymi zaznaczono linie pomiarowe. 
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6. Symulacje projektowanych układów monitorowania komór 

W niniejszym rozdziale opisano zastosowane do symulacji narzędzia oraz wyniki przeprowadzonych 

symulacji różnych konfiguracji układów monitorowania położenia komór.  

Opis programu symulacyjnego - SIMULGEO 

Program SIMULGEO umożliwia przeprowadzenie symulacji propagacji błędów złożonych 

geometrycznych układów optycznych. Użytkownik po opisaniu układu optycznego uzyska informacje o błędach 

położenia elementów. Błędy te będą podane w dowolnie definiowanych układach współrzędnych.  

Układ optyczny musi być opisany w formacie ściśle określonym przez autora programu. Opis układu 

optycznego winien zawierać definicje elementów oraz opis wykonywanych pomiarów i ich wyników. Definicje 

elementów (obiektów) pozwalają na ich jednoznaczną identyfikację. Wyniki pomiarów położenia elementów 

układu optycznego pozwalają na ich rozmieszczenie w przestrzeni. Opis i wyniki pomiarów wykonywanych za 

pomocą elementów czynnych (patrz niżej) pozwalają na wprowadzenie relacji pomiędzy obiektami. Dzięki 

relacjom pomiędzy obiektami o znanym (zmierzonym) położeniu a obiektami których położenie jest nieznane, 

program może wyznaczyć błąd położenia tych drugich i podać wartość jego współrzędnych. 

Definiowane układy mogą składać się z kilku podstawowych obiektów. Można je podzielić ze względu na 

pełnioną funkcję na elementy czynne i bierne. Elementy bierne są obiektami które nie wykonują żadnych 

pomiarów. Definicja obiektów biernych może zawierać jedynie informację o pomiarze ich położenia 

(zmierzonym w wybranych układzie współrzędnych). Do elementów biernych należą: 

• Globalny układ współrzędnych   

W definicji każdego układu optycznego występuje jeden globalny układ współrzędnych w którym można 

umieścić pozostałe elementy w tym inne układy współrzędnych. Opisywany jest jedynie przez nazwę. 

• Źródło światła (np. dioda)  

Opisywane jest przez trzy stopnie swobody określające jego położenie. 

• Soczewka 

Opisywana jest przez trzy stopnie swobody określające położenie jej środka. Przyjmuje się iż kąty jej 

nachylenia umożliwiają przeprowadzenie pomiaru (droga światła w układzie pomiarowym opisywana jest w 

definicji układów czynnych). 

• Układ współrzędnych   

Opisywany jest przez sześć stopni swobody określające jego położenie w innym układzie współrzędnych. 

• Laser (wiązka lasera)  

Opisywany jest przez pięć stopni swobody określające jego położenie i kierunek wiązki. 

W odróżnieniu od elementów biernych elementy czynne dodatkowo definiują relacje pomiędzy 

obiektami. Ich definicja dodatkowo zawiera opis i wynik pomiarów. Do nich należą: 



Symulacja układu monitorowania położenia komór dryfowych w eksperymencie LHCb Strona 22 z 51 

• Detektor światła (detektor wiązki laserowej)  

Opisany jest przez pięć stopni swobody określających położenie płaszczyzny detektora. Dodatkowo 

definicja zawiera nazwę mierzonego obiektu oraz wykaz elementów (soczewki) przez które jest on widziany 

w detektorze. Opis musi być uzupełniony o dwie wielkości będące wynikami pomiaru położenia mierzonego 

obiektu na płaszczyźnie detektora. (Na przykład detektor może mierzyć położenie obrazu źródła światła 

ogniskowanego w układzie soczewek.)  

• Odległościomierz 

Opisany przez trzy stopnie swobody określające położenie punktu od którego będzie wykonywany pomiar 

odległości. Dodatkowo definicja zawiera nazwę obiektu do którego mierzona jest odległość oraz jej  

wartość. 

Położenie każdego z obiektów może być określone w dowolnym, zdefiniowanym wcześniej układzie 

współrzędnych. Dla każdej znanej (np. zmierzonej przez niezależny układ kalibracyjny) wielkości opisującej 

położenie obiektu w jego układzie lub wynik pomiaru należy podać jej  wartość wraz z precyzją z jaką jest znana 

(została zmierzona). 

Użytkownik może z obiektów podstawowych budować własne, bardziej złożone obiekty. Definicja 

obiektów użytkownika sprowadza się do wymienienia podstawowych elementów, z których są zbudowane. Na 

przykład przetwornik CCD (kamerę) można zdefiniować jako obiekt składający się z soczewki i detektora 

światła umieszczonych w ich własnym układzie współrzędnych (symbolizującym obudowę kamery). 

Jak już wspomniano wcześniej głównym elementem, występującym we wszystkich układach optycznych, 

jest globalny układ współrzędnych. Położenie każdego elementu układu optycznego opisywane jest bądź w 

globalnym układzie współrzędnych bądź w innych układach współrzędnych, które zostały umieszczone w 

układzie globalnym (bądź w układach umieszczonych w innych układach, umieszczonych w globalnym układzie 

współrzędnych itd.). Położenie elementu może  być opisane jako znane � w takim wypadku należy podać 

wartość odpowiednich współrzędnych wraz z ich błędami. W innym wypadku położenie elementu będzie 

traktowane jako nieznane. Wymaga się podania wszystkich wyników pomiarów opisanych w definicji użytych 

elementów czynnych. 

Obliczenia propagacji błędów w programie SIMULGEO oparte są na prawie wariancji � kowariancji [6]. 

Prawo to wymaga założenia iż błędy pomiaru opisywane są przez statystykę gaussowską oraz założenia braku 

korelacji pomiędzy wykonywanymi pomiarami. Błędy parametrów układu wyliczane są z tzw. macierzy 

opisującej model (A) i macierzy wag (P). Elementami macierzy modelu A są pochodne cząstkowe funkcji 

mierzących parametry układu optycznego.   

    
ij

ij X
FA 










∂
∂=    

gdzie X opisuje przestrzeń parametrów układu optycznego (znanych i szukanych) a F opisuje przestrzeń 

pomiarów tych parametrów. Na przestrzeń pomiarów składają się zarówno znane (zmierzone) położenia 

elementów oraz wykonywane przez układ optyczny pomiary. Ilość wierszy macierzy A odpowiada ilości 
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parametrów układu optycznego, natomiast ilość kolumn odpowiada ilości wykonanych pomiarów. Macierz wag 

P przy założeniu że pomiary nie są skorelowane jest macierzą diagonalną. Rząd macierzy jest równy ilości 

mierzonych (znanych) wartości położenia i pomiarów (m). Macierz P po znormalizowaniu pierwszego elementu 

składa się z elementów:  

    2

2
0

j
jP

σ
σ=  

gdzie j przebiega wartości mierzone (znane) od 0 do m-1, σj jest precyzją pomiaru parametru j. 

Prawo wariancji � kowariancji mówi iż macierzą wariancji � kowariancji parametrów X  jest:  

    12
0 )( −=Σ PAAt

XX σ  

Diagonalnymi elementami tej macierzy są wariancje parametrów X, które z kolei przekładają się na błędy 

parametrów układu powstałe w wyniku propagacji wszystkich błędów układu optycznego. 

Warto zwrócić uwagę że w wyniku powyższych obliczeń program podaje są nie tylko błędy nieznanych 

parametrów lecz także błędy parametrów znanych. Ma to duże znaczenie gdy ilość pomiarów układu optycznego 

jest większa niż ilość szukanych elementów (układ jest nadmiarowy). W takim przypadku  może się okazać iż 

dodatkowe pomiary pozwalają z większą precyzją, niż pierwotnie założono, określić znane położenia 

elementów. 

Opcja programu pozwalająca na wyznaczenie położenia obiektów, nie była wykorzystywana przy 

przygotowaniu tej pracy. Mogą być one przydatne przy odtwarzaniu wyglądu układu optycznego na podstawie 

wyników rzeczywistych pomiarów. 

Definicja układu monitorowania w eksperymencie LHCb 

Układ optyczny w programie SIMULGEO odpowiadający układowi monitorowania położeń stacji komór 

dryfowych w eksperymencie LHCb składa się z obiektów nazwanych Tracker. Obiekty te odpowiadają stacjom 

komór słomkowych. Obiekty odpowiadające konkretnym stacjom zostały oznaczone symbolami pokrywającymi 

się z nazwą stacji. Dodatkowo w przypadku obiektów odpowiadającym stacjom złożonym z połówek (T6 � T10) 

do symbolu obiektu dodano oznaczenie literowe opisujące część stacji: �R� dla prawych i �L� dla lewych. 

Przykładowe nazwy to: T3 (stacja T3), T6R (prawa połowa stacji T6), T10L (lewa połowa stacji T10). 

Obiekt Tracker jest obiektem użytkownika zdefiniowanym jako układ współrzędnych w którym 

umieszczono, w zależności od stacji, elementy linii pomiarowych. Elementami linii pomiarowych są: laser i 

detektor światła w przypadku układu laserowego i źródło światła, soczewka, detektor światła i odległościomierz 

w przypadku układu RASNIKa. 

Każdy z elementów linii pomiarowej został przypisany do jednej z badanych linii (laserowej bądź 

RASNIKa). Układ współrzędnych Trackera przypisany jest do sztywnej ramy stacji komory. Z jego położenia 
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można wyznaczyć położenie komór słomkowych tej stacji. Geometryczny układ optyczny składa się z trzynastu 

takich obiektów oznaczonych kolejno T3 � T5, T6R - T10R i T6L - T10L.  

Elementy linii pomiarowych umieszczono w następujący sposób: 

• W symulacji laserowego układu monitorowania obiekt T3 zawiera wszystkie lasery. Pozostałe Trackery 

zawierają detektory wiązki laserowej (Rysunek 8). Kierunek wiązki każdego lasera odpowiada kierunkowi 

linii pomiarowej której jest elementem. Każdy detektor wiązki laserowej mierzy współrzędne miejsca na 

jego płaszczyźnie w którym zarejestrowano wiązkę lasera.  

• W symulacji układu monitorowania opartym na RASNIKu obiekty T3, T10R i T10L zawierają źródła 

światła (maski). Trackery T6R i T6L zawierają detektory światła i odległościomierze (CCD), a pozostałe 

Trackery zawierają soczewki (Rysunek 9). Komplet składający się z detektora światła i odległościomierza 

symuluje pracę kamery układu RASNIKa. Każdy detektor światła mierzy położenie obrazu jednego źródła 

światła widzianego przez jedną soczewkę należącą do tej samej linii pomiarowej, a odległościomierz mierzy 

odległość soczewki od detektora światła. Pomiar odległościomierza zastępuje pomiar powiększenia obrazu 

maski widzianego w kamerze. 

Przyjęto iż położenia elementów linii pomiarowych są znane (zostały zmierzone) w układzie 

współrzędnych Trackera na którym zostały umieszczone i zostały tak dobrane by ich położenie pokrywało się z 

kierunkiem linii pomiarowych do których zostały przypisane. Ustalono również położenia układów 

współrzędnych Trackerów T3, T6R, T6L, T10R i T10L zgodnie z założeniem że, w praktycznej realizacji układu 

monitorowania położenia komór, odpowiadające im stacje określać będą układ odniesienia w stosunku do wiązki 

cząstek.  

Nieznanymi wielkościami są położenia układów współrzędnych obiektów T4, T5, T7R, T7L, T8R, T8L, 

T9R i T9L. Ich wyznaczenie będzie możliwe dzięki zdefiniowanym w układzie optycznym pomiarom 

wykonywanym przez elementy czynne. Pomiary położenia obiektów (detektorów krzemowych lub soczewek) 

umieszczonych na Trackerach (stacjach komór) narzucają więzy na położenie Trackera względem pozostałych 

elementów układów pomiarowych (wiązek laserowych lub układów maska � kamera). Elementy odpowiadające 

wiązkom lasera i układom maska � kamera umieszczono w układach współrzędnych (T3, T6R, T6L, T10R lub 

T10L) o znanym położeniu w globalnym układzie współrzędnych. Przy odpowiednio dobranym ułożeniu linii 

pomiarowych, pozwala to wyznaczyć szukane położenia układów współrzędnych Trackerów. 

Symulację przeprowadzono dla układów w których pominięto efekty związane z rozszerzaniem i 

odkształcaniem stacji komór a więc zmianą położenia elementów układów pomiarowych. W modelu użytym w 

symulacji każda stacja posiada jedynie sześć stopni swobody ściśle określających jej położenie i położenie 

elementów będących jej składnikami. Przyjęto również punktowe rozmiary obiektów � zostały one umieszczone 

w pokrywających się miejscach gdy w praktyce ich rozmiary zajmują powierzchnię ok. 2.0 x 2.0 cm i elementy 

muszą być umieszczone obok siebie.  
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Biorąc pod uwagę pominięcie tak ważnych czynników jak rozszerzalność temperaturowa konstrukcji 

stacji komór (dochodząca do 1mm przy wymaganej dokładności 50 µm) wyniki ilościowe takich symulacji będą 

znacznie różnić się od wyników w rzeczywistym układzie. Otrzymywane wyniki można natomiast uznać za 

miarodajne. Pozwalają one bowiem, w zgodzie z celem pracy,  wyciągnąć poprawne wnioski o znaczeniu dla 

całego układu poszczególnych linii pomiarowych, a następnie wyznaczyć ich optymalną konfiguracje.  

W symulacji zdefiniowano obiekty odpowiadające stacjom komór o rozmiarach podanych w tabeli 1. 

Należy przy tym pamiętać iż stacje T6 � T10 są podzielone na dwie równe części, a więc szerokość każdej z nich 

wynosi połowę wartości podanej w tabeli. Kierunki osi układów współrzędnych Trackerów pokrywają się z 

kierunkami osi globalnego układu współrzędnych. Wartości przyjętych błędów położenia elementów i 

dokładności wykonywanych pomiarów podane są w Tabeli 4. 

Wyniki najważniejszych obliczeń przedstawiono na wykresach. Na osi poziomej wykresów zaznaczono 

położenie (współrzędne Z) kolejnych stacji komór (�Stacja�), zaś na osi pionowej zaznaczono błąd pomiaru 

badanej współrzędnej stacji (�sigma�). Współrzędne opisane jako aX, aY i aZ odpowiadają obrotom układów 

współrzędnych stacji odpowiednio względem osi X, Y i Z 

Nazwa Wartość W układzie 

Dokładność ustawienia stacji T3, T6R, T6L, T10R i T10L: 
- Współrzędne X i Y 
- współrzędna Z 

 
20 µm 
50 µm 

RASNIK / Laser 

Dokładność ustawienia współrzędnych kątowych stacji: 
- T3 
- T6R i T6L 
- T10R i T10L 

 
20 µrad 
9 µrad 
7 µrad 

RASNIK / Laser 

   
Dokładność ustawienia maski: 
- Współrzędne X i Y 
- współrzędna Z 

 
20 µm 
50 µm 

RASNIK 

Dokładność ustawienia soczewki: 
- współrzędne X i Y 
- współrzędna Z 

 
20 µm 
50 µm 

RASNIK 

Dokładność ustawienia kamery: 
- współrzędne X i Y 
- współrzędna Z 
- współrzędne kątowe 

 
20 µm 
50 µm 
1 mrad 

RASNIK 

Dokładność odczytu układu RASNIKa: 
- położenia soczewki w płaszczyźnie prostopadłej do linii 

optycznej soczewki 
- odległości kamera-soczewka 

 
10µm 

 
30 µm 

RASNIK 

   
Dokładność ustawienia lasera: 
- współrzędne X i Y 
- współrzędna Z 
- współrzędne kątowe 

 
20 µm 
50 µm 
1 mrad 

Laser 

Dokładność ustawienia detektora krzemowego: 
- współrzędne X i Y 
- współrzędna Z 
- współrzędne kątowe 

 
20 µm 
50 µm 
1 mrad 

Laser 

Dokładność odczytu detektora krzemowego 10µm Laser 
Tabela 4. Parametry symulacji. Dokładność ustawienia elementu stacji podawana jest w układzie Trackera. 
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Porównanie układów monitorowania laserowego i RASNIKa  

W pierwszej symulacji porównano dwa rodzaje układów monitorowania położenia komór: 

• Układ laserowy (tzn. zbudowany z laserów i światłoczułych elementów) 

• Układ RASNIKa (zbudowany z masek, soczewek i kamery). 

Biorąc pod uwagę rozmiary, ilość i rozmieszczenie stacji komór w eksperymencie LHCb najbardziej 

odpowiednim układem monitorowania położenia komór jest układ laserowy. Konstrukcja takiego układu jest 

prosta, jednakże względy finansowe skłaniają do rozważenia zastosowania innego układu monitorowania - 

opartego na RASNIKu. Zakładając iż laserowy układ monitorowania, ze względu na koszty, nie będzie 

realizowany, podczas symulacji nie nałożono na niego ograniczeń związanych ze schowaniem krawędzi stacji 

T3 � T5 w magnesie (patrz Rozdział 5). Celem symulacji jest bowiem porównanie układu RASNIKa, który 

będzie realizowany w praktyce, z układem referencyjnym za jaki przyjęto tu wyżej opisany układ laserowy.  

Wyniki symulacji będą uwzględniać efekty związane z: 

• zastąpieniem układu laserowego układem RASNIKa, 

• skróceniem lub zlikwidowaniem niektórych linii biegnących wewnątrz magnesu. 

Przy porównywaniu układu laserowego i układu RASNIKa należy pamiętać że: 

• Pojedynczej linii w układzie laserowym opowiadają, w układzie RASNIKa, dwie wiązki linii oznaczone 

symbolami �A� (2 linie pomiarowe mierzące położenia soczewek na stacjach T4 i T5)  i �B� (3 linie 

pomiarowe mierzące położenia soczewek na stacjach T7 � T9)  (Rysunek 8 i Rysunek 9) 

• Pomiędzy stacjami T3 � T6 brak jest odpowiedników linii laserowych 1R_1R, 1L_1L, 2R_2R, 2L_2L, 

3R_3L i 3L_3R. (Rysunek 8 i Rysunek 9) 

• Układ RASNIKa mierzy dodatkowo odległość kamera � soczewka, co niewątpliwie poprawia wynik 

RASNIKa.   

Symulacje porównujące układy pomiarowe wykonano w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie 

porównano układy z pełnymi zestawami linii pomiarowych. Wyniki tych symulacji przedstawiają poniższe 

wykresy. 
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Wykres 5. Porównanie błędów pomiarów współrzędnych X, Y, Z, aX, aY i aZ stacji przy użyciu pełnego zestawu linii układów 

laserowego i RASNIKa. 

W drugim wariancie porównano układy ograniczając liczbę linii tylko do �równoległych�. Wyniki tej 

symulacji przedstawiają kolejne wykresy. 
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Wykres 6. Porównanie błędów pomiarów współrzędnych X, Y, Z, aX, aY i aZ stacji przy użyciu tylko linii �równoległych� dla 

układu laserowego i układu RASNIKa. 

Wyniki symulacji obu układów w każdym wariancie są zbliżone. W przypadku pomiaru współrzędnych 

X i Y stacji T3 � T6 i T10 układ laserowy daje wyniki lepsze o kilka procent Większą przewagę układu 

laserowego (różnica błędu od 15% do 30%) widać na wykresie pomiaru współrzędnej X stacji T5 i T6 w 

wariancie z liniami równoległymi (Wykres 6). Natomiast wyniki układu RASNIKa w obu wariantach mają 

znaczną przewagę nad wynikami układu laserowego przy pomiarach współrzędnej Z i współrzędnych kątowych 

(aX, aY i aZ) wszystkich stacji oraz współrzędnej X i Y stacji T7 � T9. Błąd pomiaru układu laserowego jest w 

tych wypadkach nawet kilkakrotnie większy od błędu pomiaru układu RASNIKa. 

Porównywalne (a czasami gorsze) wyniki uzyskiwane z symulacji układów pomiarowych laserowego i 

RASNIKa nie uzasadniają ponoszenia kosztów związanych z zastosowaniem drogich detektorów krzemowych. 

W związku z powyższym w dalszych symulacjach zaniechano badań nad układem laserowym. Skoncentrowano 

się natomiast na układzie opartym na RASNIKu.  
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Wpływ poszczególnych linii pomiarowych na jakość pomiaru. 

W kolejnych symulacjach podjęto próbę oszacowania znaczenia poszczególnych linii pomiarowych na 

pomiar położenia stacji komór. W tym celu symulowano: 

• Minimalne konfiguracje gdzie badano układy o małej liczbie linii pomiarowych, 

• Układy z różnymi konfiguracjami linii ukośnych gdzie próbowano wyznaczyć optymalny wybór linii 

pomiarowych. 

• Awarie systemu gdzie badano wpływ usunięcia wiązki linii pomiarowych na pomiary położenia stacji 

komór.  

Minimalna konfiguracja układu linii pomiarowych 

W tej symulacji porównywano układy, w których na każdą badaną stację komór (lub jej połówkę) 

przypadają cztery pomiary. Porównano wyniki dwóch takich konfiguracji: układ złożony tylko z linii 

�równoległych� i układ złożony tylko z linii skośnych. Zestawienie linii pomiarowych realizujące badane 

konfiguracje zamieszczono w tabeli poniżej. 

Układ z liniami �równoległymi� Układ z liniami skośnymi 

A3R_3R, A3L_3L, A4R_4R, A4L_4L,  
B1R_1R, B1L_1L, B2R_2R, B2L_2L, 
B3R_3R, B3L_3L, B4R_4R, B4L_4L, 

A3R_4R, A3L_4L, A4R_3R, A4L_3L, 
B3R_4R, B3L_4L, B4R_3R, B4L_3L, 
B3R_3L, B3L_3R, B4R_4L, B4L_4R 

Tabela 5. Wykaz linii w konfiguracjach minimalnych. 

Na wykresach poniżej zestawiono wyniki symulacji obu konfiguracji z kompletnym układem 

składającym się zarówno z linii �równoległych� jak i skośnych (patrz Tabela 3). 
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Wykres 7. Porównanie układów minimalnej konfiguracji dla współrzędnych X, Y, Z, aX, aY i aZ. 

Wyniki symulacji każdego z przypadków są do siebie zbliżone. Zmiany wartości błędu pomiaru w 

większości z nich mieszczą się w granicy 30%. W konfiguracji złożonej tylko z linii �równoległych� większe 

zmiany błędu pomiaru (dochodzące do 60%) obserwuje się dla: współrzędnej Z stacji T7, współrzędnej aX stacji 

T7 � T9, współrzędnej aY stacji T4 i T5 oraz współrzędnej aZ stacji T3 i T6. W konfiguracji linii skośnych 

większy spadek precyzji pomiaru obserwuje się dla: wszystkich współrzędnych stacji T8 i T9, współrzędnych aX 

i aZ stacji T4, T5 i T7 oraz współrzędnej aY stacji T7. Błąd pomiaru w niektórych z wymienionych przypadków 

konfiguracji linii skośnych może być nawet 2 � 5 razy większy niż w przypadku konfiguracji złożonej z pełnego 

zestawu linii pomiarowych. 

Powyższe wyniki skłaniają do wniosku że większe znaczenie dla pomiaru położenia stacji komór z 

wykorzystaniem linii pomiarowych RASNIKa mają linie �równoległe�. Dodanie linii skośnych nie poprawia 

znacząco wyniku, natomiast dobrze zabezpiecza układ przed ewentualnymi awariami. 



Symulacja układu monitorowania położenia komór dryfowych w eksperymencie LHCb Strona 31 z 51 

Poszukiwanie optymalnego układu linii pomiarowych 

Szukając optymalnej konfiguracji porównywano z kompletnym układem (patrz Tabela 3) układy uboższe 

o linie ukośne pionowe i ukośne poziome (wykaz usuniętych linii zawiera Tabela 6). Wyniki przedstawiono na 

wykresach poniżej. 

Konfiguracja Wyłączono linie pomiarowe 

Bez ukośnych pionowych A3R_4R, A3L_4L, A4R_3R, A4L_3L, 
B3R_4R, B3L_4L, B4R_3R, B4L_3L, 

Bez ukośnych poziomych B3R_3L, B3L_3R, B4R_4L, B4L_4R 
Tabela 6. Kolejne konfiguracje w poszukiwaniu układu optymalnego. 
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Wykres 8. Porównanie konfiguracji układów bez linii skośnych w poszukiwaniu układu optymalnego. 

(wykres dla pełnego układu częściowo pokrywa się z najniżej położoną linią) 

Usunięcie linii skośnych poziomych nie wpływa istotnie na błąd pomiaru współrzędnych stacji T3 � T6 

(wzrost błędu jest nie większy niż 15%), natomiast w przypadku stacji T7 � T9 wzrost błędu pomiaru dochodzi 

do 30% dla: wszystkich współrzędnych stacji T7, współrzędnych Y, Z i aX stacji T8 oraz współrzędnej aX stacji 

T9. Z kolei wyłączenie z pomiaru linii skośnych pionowych nie wpływa na pogorszenie pomiarów położenia 
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stacji T6 � T10 (zanotowany wzrost błędu pomiaru, z nielicznymi wyjątkami, jest poniżej 10%), natomiast 

wpływa na pomiary komór T4 i T5. W tym wypadku wzrost błędu pomiaru położenia wzrasta od 15% � 20% (w 

przypadku każdej współrzędnej). 

Z analizy wyników nasuwają się następujące wnioski: 

• Linie skośne poziome są nieistotne dla pomiarów w części T3 � T6.  

• Linie skośne pionowe nie mają istotnego wpływu na pomiary w części T6 � T10. 

Z punktu widzenia symulacji wykonanych w tej części układ monitorowania położenia komór dryfowych 

powinien składać się z dwudziestu linii pomiarowych RASNIKa w tym: 

• Linii równoległych: A3R_3R, A3L_3L, A4R_4R, A4L_4L, 

 B1R_1R, B1L_1L, B2R_2R, B2L_2L, B3R_3R, B3L_3L, B4R_4R, B4L_4L 

• Linii skośnych pionowych w części T3 � T6: A3R_4R, A3L_4L, A4R_3R, A4L_3L 

• Linii skośnych poziomych w części T6 � T10: B3R_3L, B3L_3R, B4R_4L, B4L_4R 
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Symulacje awarii systemu 

W niniejszej części symulacji rozważa się wpływ awarii pojedynczych wiązek linii pomiarowych na 

działanie układu monitorowania położenia komór dryfowych. Wyjściowym układem będzie układ z kompletem 

linii RASNIKa (patrz Tabela 3). Symulowane awarie polegają na wyłączeniu z układu monitorowania linii 

pomiarowych leżących w wybranym kierunku (np. na skutek zasłonięcia masek). Symulacji poddano układy 

pozbawione wiązek linii o kierunkach: 1R_1R (linie B1R_1RTx), 3R_3R (A3R_3RTx i B3R_3RTx), 3R_4R 

(A3R_4RTx i B3R_4RTx) i 3R_3L (B3R_3LTx), gdzie Tx przyjmuje wartości: T4, T5, T7 � T9. 

Poniższe wykresy obrazują wyniki w których �awaria� miała najistotniejszy wpływ. 
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Wykres 9. Wpływ awarii wybranych wiązek linii pomiarowych na błąd pomiaru. 
(wykres dla pełnego układu częściowo pokrywa się z najniżej położoną linią) 

Zmiany wartości błędów pomiarowych w wyniku symulacji awarii generalnie nie są większe niż 5%. 

Większe odchylenia zanotowano w przypadku: 
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• Awarii wiązki linii w kierunku 1R_1R i pomiaru wszystkich współrzędnych prawych części stacji T7 � T9 

(wzrost błędu od 10 � 35%) 

• Awarii wiązek linii w kierunku 3R_3R i pomiaru współrzędnych kątowych (aX, aY i aZ) prawych części 

stacji T4, T5, T7 � T9 (wzrost błędu do 20%) 

• Awarii wiązek linii w kierunku 3R_4R i pomiaru współrzędnej aZ prawych części stacji T3 � T6 oraz  

współrzędnej aY prawych części stacji T4, T5, T7 � T9 (wzrost błędu do 9%) 

• Awarii wiązki linii w kierunku 3R_3L i pomiaru współrzędnych Y, Z, aX i aY prawej części stacji T7 i 

lewej części stacji T8 oraz współrzędnej aX lewej części stacji T9 (wzrost błędu do 17%) 

Otrzymane wyniki wskazują na bardzo dobre zabezpieczenie przed skutkami awarii układu z kompletem 

linii pomiarowych. W związku z powyższym nie przeprowadzano szczegółowych badań wpływu awarii 

pojedynczych linii pomiarowych. 

Wpływ na pomiar zbliżenia do wiązki elementów układu monitorowania komór 

Jak już wspomniano przy okazji porównania układu laserowego i RASNIKa stacje komór znajdujących 

się w magnesie będą zamocowane w sposób uniemożliwiający zamocowanie elementów linii pomiarowych na 

jego poziomych krawędziach. Konsekwencją takiego zamocowania będzie również konieczność przesunięcia 

pozostałych elementów linii pomiarowych umieszczonych w narożnikach ramy w pionie bliżej środka ramy 

(Rysunek 10). Oczekuje się iż może to spowodować pogorszenie dokładności pomiarów położenia stacji. W celu 

oszacowania wpływu takiego przesunięcia elementów wykonano symulację układu w którym położenia masek i 

kamer przesunięto w pionie o 60cm do środka ramy. Biorąc pod uwagę rozmiary początkowych komór (T3 � 

T5) rzędu 170 � 300 cm jest to bardzo duża zmiana. Układ składał się z kompletu linii pomiarowych (patrz 

Tabela 3).  

Uzwojenie
magnesu

Wiązka
cząstek

Pierwotne
położenie

Położenie po
przesunięciu

Kierunek
przesunięcia

 
Rysunek 10. Schemat zamocowania stacji T3 � T5 w magnesie i wymuszone tym przesunięcie elementów linii pomiarowych. 

Na wykresach poniżej umieszczono wyniki symulacji układu zestawione z wynikami układu z 

elementami linii pomiarowych umieszczonymi w pierwotnym położeniu (�pełny układ�). 
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Wykres 10. Wpływ zbliżenia w pionie elementów linii pomiarowych do wiązki  

na błąd pomiaru współrzędnych X, Y, Z, aX, aY i aZ. 

Wzrost błędu pomiaru położenia stacji komór jest w granicach 15%. Większy wzrost zaobserwowano 

przy pomiarze współrzędnej Z stacji T9 (wzrost o 20%) oraz przy pomiarach większości współrzędnych 

kątowych stacji T3 � T9 (błąd pomiaru nawet dwukrotnie większy). Wysokość mocowania wpływa w istotny 

sposób jedynie na precyzje pomiaru, mniej istotnych, współrzędnych kątowych. Znaczenie wysokości 

zamocowania elementów RASNIKa jest więc niewielkie. 

Zależność jakości pomiaru położenia komór od dokładności pomiarowej 
RASNIKa. 

Kolejnym ważnym elementem badania układu monitorowania było oszacowanie wpływu dokładności 

pomiaru RASNIKa na błąd pomiaru położenia komór. W tym celu przeprowadzono szereg symulacji pełnej 

konfiguracji układu (patrz Tabela 3) zmieniając wartości parametrów odpowiadających dokładności pomiaru 

RASNIKa. Wpływ dokładności pomiaru współrzędnych obrazu maski w kamerze oraz wpływ dokładności 

pomiaru odległości soczewka � kamera badano niezależnie. W pierwszym przypadku przeprowadzono osiem 
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symulacji zmieniając wartość błędu pomiaru w zakresie od 5 µm do 40 µm co 5 µm. W drugim przypadku 

przeprowadzono pięć symulacji zmieniając wartóść błędu w zakresie od 10 µm do 90 µm co 20 µm. 

Poniższe wykresy przedstawiają najciekawsze wyniki. Procentowe zmiany błędów odczytów położenia 

komór dla różnych wartości błędu RASNIKA podano w stosunku do błędów uzyskanych w układzie w którym 

błąd pomiaru położenia obrazu wynosił 10 µm a błąd pomiaru odległości wynosił 30 µm. 
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Wykres 11. Zmiana błędu pomiaru współrzędnych na błąd pomiaru współrzędnych X, Y, Z, aX, aY i aZ dla stacji T5 i T7  

w zależności od błędu pomiaru położenia obrazu maski w kamerze. 
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Wykres 12. Zmiana błędu pomiaru współrzędnych na błąd pomiaru współrzędnych X, Y, Z, aX, aY i aZ dla stacji T4 i T9  

w zależności od błędu pomiaru położenia obrazu maski w kamerze. 
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Wykres 13. Zmiana błędu pomiaru współrzędnych na błąd pomiaru współrzędnych X, Y, Z, aX, aY i aZ dla stacji T4 i T9  

w zależności od błędu pomiaru odległości soczewka � kamera. 

Wyniki symulacji pokazują słabą zależność błędu pomiaru stacji komór od błędu pomiaru RASNIKa. 

Spadek dokładności pomiaru obrazu maski w kamerze z 10 µm do 40 µm powoduje wzrost błędu pomiaru 

współrzędnych X, Y i aZ położenia stacji komór najwyżej o 20%. Ten sam parametr prawie w ogóle nie wpływa 
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na pomiar współrzędnej Z stacji � zaobserwowany wzrost błędu pomiaru wynosi poniżej 5%. Natomiast wzrost 

błędu pomiaru odległości soczewka � kamera z 30 µm do 90 µm powoduje najwyżej 20 % wzrost błędu 

wyznaczenia położenia stacji.  

Z analizy powyższych wyników nasuwa się wniosek iż w układzie monitorowania złożonym z kompletu 

linii pomiarowych główny wkład do błędu wyznaczenia położenia stacji leży poza precyzją pomiaru RASNIKa. 

Najprawdopodobniej pochodzi on z niepewności ustalenia położenia elementów linii pomiarowych na ramach 

stacji. Innym źródłem może być błąd wyznaczenia położenia układu odniesienia czyli stacji T3, T6 i T10. Dążąc 

do poprawy pomiarów położenia stacji należy więc skupić się na wyżej wymienionych czynnikach. 

Analizując dokładniej wyniki symulacji można zauważyć że największy wpływ dokładności pomiaru 

położenia obrazu maski w kamerze zaobserwowano dla stacji komór położonych najbliżej kamer tj. T5 i T7 

(patrz Wykres 11). Natomiast im dalej stacja oddalona od kamer (zbliżona do źródła światła) tym odnotowany 

wpływ jest mniejszy (Wykres 12). W przypadku stacji T9 wzrost błędu pomiaru położenia wynosi poniżej 3%, a 

w przypadku stacji T4 ok. 2% (za wyjątkiem współrzędnej aZ której błąd pomiaru wzrasta o 6%) przy wzroście 

błędu pomiaru RASNIKa z 10 µm do 40 µm. Odwrotną tendencję obserwuje się analizując wpływ dokładności 

pomiaru odległości soczewka � kamera. Przy trzykrotnym wzroście błędu pomiaru odległości (z 30 µm do 90 

µm) w przypadku stacji położonych najbliżej kamer (T5 i T7) wzrost błędu pomiaru współrzędnej Z stacji jest 

najmniejszy i wyniósł 8% dla stacji T5 i 14% dla stacji T7. Ze wzrostem odległości stacji od kamer obserwuje 

się coraz większy wpływ błędu pomiaru odległości dochodzący do 13% dla stacji T4 i 20% dla stacji T9. Należy 

pamiętać że położenia stacji T3, T6 i T10 jako położenia układu odniesienia zostały ustalone z zadaną 

dokładnością. Tak więc wpływ jakichkolwiek czynników na te pomiary jest ograniczony � błędy pomiarów ich 

położenia mogą jedynie zostać poprawione 

Wyznaczenie położenia soczewek w układzie niezależnym od stacji komór. 

W ostatniej symulacji podjęto próbę uwzględnienia, pomijanych dotąd, czynników takich jak 

rozszerzalność cieplna metalowych ram stacji komór. Program SIMULGEO zakłada niezmienność układu 

optycznego. Nie przewiduje symulacji zjawisk związanych ze zmianą kształtu czy wymiarów obiektów. W celu 

zbadania tego zjawiska położenia wszystkich elementów układów linii pomiarowych zdefiniowano bezpośrednio 

w globalnym układzie współrzędnych. Usunięto w ten sposób więzy narzucone przez lokalne układy 

współrzędnych stacji komór na względne położenia  elementów linii pomiarowych położonych na tej samej 

stacji (w tym samym układzie współrzędnych). Pomiary każdego zestawu RASNIKa w takim układzie są 

niezależne od innych pomiarów.  

Ideą takich pomiarów jest zasymulowanie próby odtworzenia położenia i deformacji stacji komór 

wyznaczając położenia jej narożników. Do symulacji użyto jedynie wiązek �równoległych� (patrz Tabela 3). 

Przyjęto iż położenia masek i kamer w globalnym układzie współrzędnych są znane (zostały zmierzone przez 
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niezależny układ kalibracyjny). Linie pomiarowe RASNIKa mają natomiast za cel określenie położenia 

soczewek umieszczonych w rogach stacji komór. 

Na wykresie poniżej przedstawiono wyniki symulacji błędu pomiaru współrzędnych (sigma) położenia 

elementów linii pomiarowych na kolejnych stacjach. 
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Wykres 14. Błędy pomiarów położenia współrzędnych X, Y i Z elementów umieszczonych w narożnikach stacji komór 

dryfowych. 

Wyznaczając błąd położenia punktów można także wyznaczyć błąd wyznaczenia odległości pomiędzy 

punktami. Błąd σAB wyznaczenia odległości pomiędzy punktami A i B o położeniach znanych z dokładnością σA 

i σB wynosi:  

22
BAAB σσσ +=  

Na kolejnym wykresie zaznaczono tak mierzone błędy wyznaczenia odległości pomiędzy punktami 

leżącymi na przeciwległych końcach krawędzi stacji. 
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Wykres 15. Błędy pomiarów odległości pomiędzy punktami leżącymi na przeciwległych końcach krawędzi stacji. Krawędzie 

pionowe wewnętrzna to krawędzie którymi złączone są połówki stacji komór T6 � T10. 

Zgodnie z wynikami symulacji położenie elementów linii pomiarowych zostało wyznaczone z 

dokładnością rzędu 15 � 25 µm dla współrzędnych X i Y i ok. 50 µm dla współrzędnej Z. Przeliczenie błędów 

pomiaru położenia elementów na błędy odległości pomiędzy elementami daje wyniki 28 � 34 µm.  

Ciekawy wynik można zaobserwować analizując wykres przedstawiający błędy pomiarów współrzędnej 

X położenia elementów linii pomiarowych (Wykres 14). Okazuje się iż błąd pomiaru tej współrzędnej na 

stacjach T7, T8 i T9 wynosi poniżej 20 µm, a więc jest mniejszy niż błąd pomiaru położenia elementów układu 

przy pomocy których pomiar był wykonywany. Taki wynik został uzyskany dzięki użyciu linii pomiarowych 

B1R_1R, B1L_1L, B2R_2R i B2L_2L. Kierunek tych linii jest prostopadły do osi X, a więc optymalny dla 

pomiarów tej współrzędnej. Pozwala to na zmierzenie współrzędnej X położenia soczewek umieszczonych w 

punktach 1 i 2 z dokładnością ok. 15 µm., gdy położenie pozostałych soczewek mierzone są z dokładnością 24 

µm.  

Analizując błędy pomiarów odległości pomiędzy punktami znajdującymi się w rogach stacji komór 

można się pokusić o przełożenie tych błędów na błędy wyznaczenia rozmiarów komór. W tym celu do wyżej 

otrzymanych wyników należy dodać efekt związany z niedoskonałym (obarczonym błędem) rozmieszczeniem 

elementów linii pomiarowych na stacjach. Zakładając że dokładność umieszczenia elementów na ramie stacji 

komór wynosi 20 µm błąd pomiaru rozmiarów stacji w wyniku propagacji tego czynnika zwiększy się o ok. 10 

µm. Daje to końcowy wynik równy 40 � 45 µm. Wynik ten jest większy od oczekiwanej dokładności 

wyznaczenia położenia komór słomkowych wynoszącej 30 � 40 µm (patrz Rozdział 2). Widać więc że 

uwzględnienie więzów wynikających z umieszczenia elementów linii pomiarowych na stacjach jest istotnym 

elementem pomiarów układu monitorowania położenia komór. 
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7. Podsumowanie. 

W niniejszej pracy podjęto próbę oceny układu monitorowania komór dryfowych opartego na systemie 

RASNIKu w świetle jego zastosowania w eksperymencie LHCb. Zbadane własności RASNIKa: bardzo dobra 

liniowość (zanotowane odchylenia są poniżej 15 µm), zasięg przestrzenny (2 cm w płaszczyźnie XY i ponad 2.5 

cm wzdłuż osi Z) odpowiadają wymaganiom układu monitorowania w eksperymencie LHCb. 

Model układu monitorowania użyty w symulacjach nie jest wiernym odzwierciedleniem rzeczywistego 

układu monitorowania. Pomijano tutaj istotne czynniki takie jak rozszerzalność cieplna i odkształcenia 

konstrukcji stacji słomkowych komór dryfowych. Wyniki ilościowe w rzeczywistym układzie mogą więc 

znacznie różnić się od wyników prezentowanych. Jednakże nie taki był cel tej pracy. Przeprowadzane symulacje 

miały na celu jedynie pokazanie wpływu różnych zmian konfiguracji na propagację błędów. Wyniki symulacji 

można uznać za miarodajne. 

Za pomocą symulacji wykazano iż układ monitorowania oparty na RASNIKu daje efekty podobne (a w 

niektórych wypadkach nawet lepsze) w porównaniu z droższym układem laserowym. Poprzez porównywanie 

wyników symulacji różnych konfiguracji próbowano określić optymalny układ linii pomiarowych. Układ taki 

powinien składać się z następujących linii: 

Użycie pozostałych linii (B3R_4R, B3L_4L, B4R_3R, B4L_3L) dodatkowo zabezpiecza układ przed 

skutkami ewentualnych awarii pojedynczych linii pomiarowych. Oszacowany wpływ takich awarii w 

konfiguracji składającej się z kompletu linii pomiarowych był znikomy. 

Wyniki symulacji wykazały także małe znaczenie wysokości mocowania elementów linii pomiarowych 

na pionowych krawędziach ram stacji komór. Gdyby warunki techniczne (mocowanie stacji w magnesie) 

zmusiły do zbliżenia linii pomiarowych do środka ramy nawet o 60 cm układ nadal powinien pracować 

zapewniając wysokiej jakości wyniki. 

Wskazano również na czynniki które mają decydujący wpływ na błąd pomiaru stacji komór. Analizując 

wyniki symulacji wyeliminowano,  jako mało istotne, czynniki związane z precyzją pomiaru układu RASNIKa 

(pomiaru położenia obrazu w kamerze i pomiaru odległości soczewki od kamery). Bardziej znaczącymi 

czynnikami okazały się być: precyzja ustawienia elementów linii pomiarowych na komorach i dokładność 

ustawienia układu odniesienia (t.j. stacji T3, T6 i T10). 

Typ linii Linie w układzie RASNIKa 

Równoległe 
A3R_3R, A3L_3L, A4R_4R, A4L_4L, 
B1R_1R, B1L_1L, B2R_2R, B2L_2L, 
B3R_3R, B3L_3L, B4R_4R, B4L_4L 

Ukośne pionowe A3R_4R, A3L_4L, A4R_3R, A4L_3L 
Ukośne poziome B3R_3L, B3L_3R, B4R_4L, B4L_4R 

Tabela 7. Wykaz linii pomiarowych RASNIKa w optymalnym układzie monitorowania położenia komór dryfowych w 
eksperymencie LHCb.  
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Układ monitorowania położenia komór dryfowych oparty na RASNIKu wydaje się być układem, który 

umożliwi poprawne przeprowadzenie eksperymentu LHCb. Weryfikacja tej tezy oraz wyznaczenie precyzji z 

jaką układ monitorowania będzie w stanie określać położenie komór słomkowych możliwe będzie dopiero po 

przeprowadzeniu prób z budowanym prototypem. Praktyczne próby realizacji układu pozwolą wyznaczyć 

wartości ważnych parametrów (błędy położenia układu odniesienia, elementów linii na stacjach komór itp.) oraz 

pozwolą określić skalę występujących odkształceń. Dopiero posiadając wyżej wymienione informacje możliwe 

będzie przeprowadzenie kompleksowych obliczeń propagacji błędów uwzględniających wszystkie istotne 

czynniki. 
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Dodatek - kod programu użytego do przeprowadzenia symulacji 
układu opartego na RASNIKu programem SIMULGEO. 

object lang english 
// first part 
// basic object types for internal use: 
object  vector coo 
object  vectorialframe vector vector vector 
object  pointinternal coo 
object  anglesinternal vectorialframe 
object  affineframeglobal pointinternal anglesinternal 
  
//standard object types: 
object point ent 3 coo 
object angles ent 3 vectorialframe 
object affineframe point angles 
object direction ent 2 vectorialframe 
object line point direction 
object detector mes 2 point angles 
object o_tracker3 affineframe point point point point point 

point point point point point point point point 
point point point  

object o_tracker45 affineframe point point point point point 
point point point 

object o_tracker6R affineframe detector detector detector 
detector detector detector   detector detector 
detector detector detector detector detector 
detector  detector detector detector detector 
detector detector detector detector  detector 
detector detector detector detector detector 
detector detector detector detector  

object o_tracker6L affineframe detector detector detector 
detector detector detector detector detector   
detector detector detector detector detector 
detector detector detector  detector detector 
detector detector detector detector detector 
detector  detector detector detector detector 
detector detector detector detector  

object o_tracker79R affineframe point point point point point 
point point point 

object o_tracker79L affineframe point point point point point 
point point point 

object o_tracker10R affineframe point point point point point 
point point point  point point point point point 
point point point point point point point point 
point point point  

object o_tracker10L affineframe point point point point point 
point point point  point point point point point 
point point point point point point point point 
point point point  

 
/*objects type created in this project*/ 
object system affineframeglobal o_tracker3 o_tracker45 

o_tracker45 o_tracker6R o_tracker6L o_tracker79R 
o_tracker79L o_tracker79R o_tracker79L o_tracker79R 
o_tracker79L o_tracker10R o_tracker10L 

// second part 
object tracker_prec_pxy 0.020 
object tracker_prec_pz 0.050 
object tracker_prec_r 0.001 
 
object led_prec_pxy 0.020 
object led_prec_pz 0.05 
 
object lens_prec_pxy 0.020 
object lens_prec_pz 0.0500 
 
object detector_prec_pxy 0.020 
object detector_prec_pz 0.050 
object detector_prec_r 0.001 
object detector_prec_m 0.010 
 
end 
// third part 
system system 
o_tracker3 Tracker3 
affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    fix 
        y   0   tracker_prec_pxy    fix 
        z   3300    tracker_prec_pz fix 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  fix 
        ay  0   tracker_prec_r  fix 
        az  0   tracker_prec_r  fix 
point led_A3R_3R_for4 
        x   1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A3R_3R_for5 
        x   1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A4R_4R_for4 
        x   1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   -842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A4R_4R_for5 

        x   1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   -842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A3L_3L_for4 
        x   -1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A3L_3L_for5 
        x   -1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A4L_4L_for4 
        x   -1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   -842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A4L_4L_for5 
        x   -1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   -842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A3R_4R_for4 
        x   1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A3R_4R_for5 
        x   1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A4R_3R_for4 
        x   1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   -842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A4R_3R_for5 
        x   1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   -842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A3L_4L_for4 
        x   -1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A3L_4L_for5 
        x   -1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A4L_3L_for4 
        x   -1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   -842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_A4L_3L_for5 
        x   -1020.80962371176  led_prec_pxy    fix 
        y   -842.62834002942   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
o_tracker45 Tracker4 
affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    var 
        y   0   tracker_prec_pxy    var 
        z   4250    tracker_prec_pz var 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  var 
        ay  0   tracker_prec_r  var 
        az  0   tracker_prec_r  var 
point lens_A3R_3R 
        x   1314.6790608409  lens_prec_pxy   var 
        y   1085.2031651894  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A4R_4R 
        x   1314.6790608409  lens_prec_pxy   var 
        y   -1085.2031651894  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A3L_3L 
        x   -1314.6790608409  lens_prec_pxy   var 
        y   1085.2031651894  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A4L_4L 
        x   -1314.6790608409  lens_prec_pxy   var 
        y   -1085.2031651894  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A3R_4R 
        x   1314.6790608409  lens_prec_pxy   var 
        y   167.352475394868  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A4R_3R 
        x   1314.6790608409  lens_prec_pxy   var 
        y   -167.352475394868  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A3L_4L 
        x   -1314.6790608409  lens_prec_pxy   var 
        y   167.352475394868  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A4L_3L 
        x   -1314.6790608409  lens_prec_pxy   var 
        y   -167.352475394868  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
o_tracker45 Tracker5 
affineframe f 
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point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    var 
        y   0   tracker_prec_pxy    var 
        z   5650    tracker_prec_pz var 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  var 
        ay  0   tracker_prec_r  var 
        az  0   tracker_prec_r  var 
point lens_A3R_3R 
        x   1747.74981029437  lens_prec_pxy   var 
        y   1442.68185489885  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A4R_4R 
        x   1747.74981029437  lens_prec_pxy   var 
        y   -1442.68185489885  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A3L_3L 
        x   -1747.74981029437  lens_prec_pxy   var 
        y   1442.68185489885  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A4L_4L 
        x   -1747.74981029437  lens_prec_pxy   var 
        y   -1442.68185489885  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A3R_4R 
        x   1747.74981029437  lens_prec_pxy   var 
        y   -827.790904066576  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A4R_3R 
        x   1747.74981029437  lens_prec_pxy   var 
        y   827.790904066576  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A3L_4L 
        x   -1747.74981029437  lens_prec_pxy   var 
        y   -827.790904066576  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_A4L_3L 
        x   -1747.74981029437  lens_prec_pxy   var 
        y   827.790904066576  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
o_tracker6R Tracker6R 
affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    fix 
        y   0   tracker_prec_pxy    fix 
        z   7000    tracker_prec_pz fix 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  fix 
        ay  0   tracker_prec_r  fix 
        az  0   tracker_prec_r  fix 
detector detector_B1R_1R_for7RR 
    { 
    { 
system_Tracker7R_lens_B1R_1R & 

system_Tracker10R_led_B1R_1R_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B1R_1R_for8RR 
    { 
    { 
system_Tracker8R_lens_B1R_1R & 

system_Tracker10R_led_B1R_1R_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B1R_1R_for9RR 
    { 
    { 
system_Tracker9R_lens_B1R_1R & 

system_Tracker10R_led_B1R_1R_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B2R_2R_for7RR 
    { 

    { 
system_Tracker7R_lens_B2R_2R & 

system_Tracker10R_led_B2R_2R_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B2R_2R_for8RR 
    { 
    { 
system_Tracker8R_lens_B2R_2R & 

system_Tracker10R_led_B2R_2R_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B2R_2R_for9RR 
    { 
    { 
system_Tracker9R_lens_B2R_2R & 

system_Tracker10R_led_B2R_2R_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3R_3R_for7RR 
    { 
    { 
system_Tracker7R_lens_B3R_3R & 

system_Tracker10R_led_B3R_3R_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3R_3R_for8RR 
    { 
    { 
system_Tracker8R_lens_B3R_3R & 

system_Tracker10R_led_B3R_3R_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3R_3R_for9RR 
    { 
    { 
system_Tracker9R_lens_B3R_3R & 

system_Tracker10R_led_B3R_3R_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4R_4R_for7RR 
    { 
    { 
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system_Tracker7R_lens_B4R_4R & 
system_Tracker10R_led_B4R_4R_for7 

        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4R_4R_for8RR 
    { 
    { 
system_Tracker8R_lens_B4R_4R & 

system_Tracker10R_led_B4R_4R_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4R_4R_for9RR 
    { 
    { 
system_Tracker9R_lens_B4R_4R & 

system_Tracker10R_led_B4R_4R_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A3R_3R_for4 
    { 
    { 
system_Tracker4_lens_A3R_3R & system_Tracker3_led_A3R_3R_for4 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A3R_3R_for5 
    { 
    { 
system_Tracker5_lens_A3R_3R & system_Tracker3_led_A3R_3R_for5 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A4R_4R_for4 
    { 
    { 
system_Tracker4_lens_A4R_4R & system_Tracker3_led_A4R_4R_for4 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A4R_4R_for5 
    { 
    { 
system_Tracker5_lens_A4R_4R & system_Tracker3_led_A4R_4R_for5 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 

    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A4R_3R_for4 
    { 
    { 
system_Tracker4_lens_A4R_3R & system_Tracker3_led_A4R_3R_for4 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A4R_3R_for5 
    { 
    { 
system_Tracker5_lens_A4R_3R & system_Tracker3_led_A4R_3R_for5 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A3R_4R_for4 
    { 
    { 
system_Tracker4_lens_A3R_4R & system_Tracker3_led_A3R_4R_for4 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A3R_4R_for5 
    { 
    { 
system_Tracker5_lens_A3R_4R & system_Tracker3_led_A3R_4R_for5 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3R_4R_for7RR 
    { 
    { 
system_Tracker7R_lens_B3R_4R & 

system_Tracker10R_led_B3R_4R_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3R_4R_for8RR 
    { 
    { 
system_Tracker8R_lens_B3R_4R & 

system_Tracker10R_led_B3R_4R_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
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angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3R_4R_for9RR 
    { 
    { 
system_Tracker9R_lens_B3R_4R & 

system_Tracker10R_led_B3R_4R_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4R_3R_for7RR 
    { 
    { 
system_Tracker7R_lens_B4R_3R & 

system_Tracker10R_led_B4R_3R_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4R_3R_for8RR 
    { 
    { 
system_Tracker8R_lens_B4R_3R & 

system_Tracker10R_led_B4R_3R_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4R_3R_for9RR 
    { 
    { 
system_Tracker9R_lens_B4R_3R & 

system_Tracker10R_led_B4R_3R_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3R_3L_for7RL 
    { 
    { 
system_Tracker7R_lens_B3R_3L & 

system_Tracker10L_led_B3R_3L_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3R_3L_for8LL 
    { 
    { 
system_Tracker8L_lens_B3R_3L & 

system_Tracker10L_led_B3R_3L_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 

            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3R_3L_for9LL 
    { 
    { 
system_Tracker9L_lens_B3R_3L & 

system_Tracker10L_led_B3R_3L_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4R_4L_for7RL 
    { 
    { 
system_Tracker7R_lens_B4R_4L & 

system_Tracker10L_led_B4R_4L_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4R_4L_for8LL 
    { 
    { 
system_Tracker8L_lens_B4R_4L & 

system_Tracker10L_led_B4R_4L_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4R_4L_for9LL 
    { 
    { 
system_Tracker9L_lens_B4R_4L & 

system_Tracker10L_led_B4R_4L_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
o_tracker6L Tracker6L 
affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    fix 
        y   0   tracker_prec_pxy    fix 
        z   7000    tracker_prec_pz fix 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  fix 
        ay  0   tracker_prec_r  fix 
        az  0   tracker_prec_r  fix 
detector detector_B1L_1L_for7LL 
    { 
    { 
system_Tracker7L_lens_B1L_1L & 

system_Tracker10L_led_B1L_1L_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B1L_1L_for8LL 
    { 
    { 
system_Tracker8L_lens_B1L_1L & 

system_Tracker10L_led_B1L_1L_for8 
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        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B1L_1L_for9LL 
    { 
    { 
system_Tracker9L_lens_B1L_1L & 

system_Tracker10L_led_B1L_1L_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B2L_2L_for7LL 
    { 
    { 
system_Tracker7L_lens_B2L_2L & 

system_Tracker10L_led_B2L_2L_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B2L_2L_for8LL 
    { 
    { 
system_Tracker8L_lens_B2L_2L & 

system_Tracker10L_led_B2L_2L_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B2L_2L_for9LL 
    { 
    { 
system_Tracker9L_lens_B2L_2L & 

system_Tracker10L_led_B2L_2L_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   0  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3L_3L_for7LL 
    { 
    { 
system_Tracker7L_lens_B3L_3L & 

system_Tracker10L_led_B3L_3L_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3L_3L_for8LL 
    { 
    { 
system_Tracker8L_lens_B3L_3L & 

system_Tracker10L_led_B3L_3L_for8 
        h   0   detector_prec_m 

        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3L_3L_for9LL 
    { 
    { 
system_Tracker9L_lens_B3L_3L & 

system_Tracker10L_led_B3L_3L_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4L_4L_for7LL 
    { 
    { 
system_Tracker7L_lens_B4L_4L & 

system_Tracker10L_led_B4L_4L_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4L_4L_for8LL 
    { 
    { 
system_Tracker8L_lens_B4L_4L & 

system_Tracker10L_led_B4L_4L_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4L_4L_for9LL 
    { 
    { 
system_Tracker9L_lens_B4L_4L & 

system_Tracker10L_led_B4L_4L_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A3L_3L_for4 
    { 
    { 
system_Tracker4_lens_A3L_3L & system_Tracker3_led_A3L_3L_for4 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A3L_3L_for5 
    { 
    { 
system_Tracker5_lens_A3L_3L & system_Tracker3_led_A3L_3L_for5 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
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point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A4L_4L_for4 
    { 
    { 
system_Tracker4_lens_A4L_4L & system_Tracker3_led_A4L_4L_for4 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A4L_4L_for5 
    { 
    { 
system_Tracker5_lens_A4L_4L & system_Tracker3_led_A4L_4L_for5 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A4L_3L_for4 
    { 
    { 
system_Tracker4_lens_A4L_3L & system_Tracker3_led_A4L_3L_for4 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A4L_3L_for5 
    { 
    { 
system_Tracker5_lens_A4L_3L & system_Tracker3_led_A4L_3L_for5 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A3L_4L_for4 
    { 
    { 
system_Tracker4_lens_A3L_4L & system_Tracker3_led_A3L_4L_for4 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_A3L_4L_for5 
    { 
    { 
system_Tracker5_lens_A3L_4L & system_Tracker3_led_A3L_4L_for5 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 

            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3L_4L_for7LL 
    { 
    { 
system_Tracker7L_lens_B3L_4L & 

system_Tracker10L_led_B3L_4L_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3L_4L_for8LL 
    { 
    { 
system_Tracker8L_lens_B3L_4L & 

system_Tracker10L_led_B3L_4L_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3L_4L_for9LL 
    { 
    { 
system_Tracker9L_lens_B3L_4L & 

system_Tracker10L_led_B3L_4L_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4L_3L_for7LL 
    { 
    { 
system_Tracker7L_lens_B4L_3L & 

system_Tracker10L_led_B4L_3L_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4L_3L_for8LL 
    { 
    { 
system_Tracker8L_lens_B4L_3L & 

system_Tracker10L_led_B4L_3L_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4L_3L_for9LL 
    { 
    { 
system_Tracker9L_lens_B4L_3L & 

system_Tracker10L_led_B4L_3L_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
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detector detector_B3L_3R_for7LR 
    { 
    { 
system_Tracker7L_lens_B3L_3R & 

system_Tracker10R_led_B3L_3R_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3L_3R_for8RR 
    { 
    { 
system_Tracker8R_lens_B3L_3R & 

system_Tracker10R_led_B3L_3R_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B3L_3R_for9RR 
    { 
    { 
system_Tracker9R_lens_B3L_3R & 

system_Tracker10R_led_B3L_3R_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4L_4R_for7LR 
    { 
    { 
system_Tracker7L_lens_B4L_4R & 

system_Tracker10R_led_B4L_4R_for7 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4L_4R_for8RR 
    { 
    { 
system_Tracker8R_lens_B4L_4R & 

system_Tracker10R_led_B4L_4R_for8 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
detector detector_B4L_4R_for9RR 
    { 
    { 
system_Tracker9R_lens_B4L_4R & 

system_Tracker10R_led_B4L_4R_for9 
        h   0   detector_prec_m 
        v   0   detector_prec_m 
    } 
    } 
point p 
            x   -2165.35374726736  detector_prec_pxy   fix 
            y   -1787.39344854725  detector_prec_pxy   fix 
            z   0   detector_prec_pz    fix 
angles a 
            ax  0   detector_prec_r fix 
            ay  0   detector_prec_r fix 
            az  0   detector_prec_r fix 
o_tracker79R Tracker7R 

affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    var 
        y   0   tracker_prec_pxy    var 
        z   7900    tracker_prec_pz var 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  var 
        ay  0   tracker_prec_r  var 
        az  0   tracker_prec_r  var 
point lens_B1R_1R 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B2R_2R 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   -2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3R_3R 
        x   2443.75637191602  lens_prec_pxy   var 
        y   2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4R_4R 
        x   2443.75637191602  lens_prec_pxy   var 
        y   -2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3R_4R 
        x   2443.75637191602  lens_prec_pxy   var 
        y   217.040633037881  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4R_3R 
        x   2443.75637191602  lens_prec_pxy   var 
        y   -217.040633037881  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3R_3L 
        x   262.935812168179  lens_prec_pxy   var 
        y   2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4R_4L 
        x   262.935812168179  lens_prec_pxy   var 
        y   -2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
o_tracker79L Tracker7L 
affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    var 
        y   0   tracker_prec_pxy    var 
        z   7900    tracker_prec_pz var 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  var 
        ay  0   tracker_prec_r  var 
        az  0   tracker_prec_r  var 
point lens_B1L_1L 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B2L_2L 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   -2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3L_3L 
        x   -2443.75637191602  lens_prec_pxy   var 
        y   2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4L_4L 
        x   -2443.75637191602  lens_prec_pxy   var 
        y   -2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3L_4L 
        x   -2443.75637191602  lens_prec_pxy   var 
        y   217.040633037881  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4L_3L 
        x   -2443.75637191602  lens_prec_pxy   var 
        y   -217.040633037881  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3L_3R 
        x   -262.935812168179  lens_prec_pxy   var 
        y   2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4L_4R 
        x   -262.935812168179  lens_prec_pxy   var 
        y   -2017.20117764619  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
o_tracker79R Tracker8R 
affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    var 
        y   0   tracker_prec_pxy    var 
        z   8400    tracker_prec_pz var 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  var 
        ay  0   tracker_prec_r  var 
        az  0   tracker_prec_r  var 
point lens_B1R_1R 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B2R_2R 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   -2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3R_3R 
        x   2598.42449672084  lens_prec_pxy   var 
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        y   2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4R_4R 
        x   2598.42449672084  lens_prec_pxy   var 
        y   -2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3R_4R 
        x   2598.42449672084  lens_prec_pxy   var 
        y   -655.37759780066  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4R_3R 
        x   2598.42449672084  lens_prec_pxy   var 
        y   655.37759780066  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3L_3R 
        x   793.9630406647  lens_prec_pxy   var 
        y   2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4L_4R 
        x   793.9630406647  lens_prec_pxy   var 
        y   -2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
o_tracker79L Tracker8L 
affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    var 
        y   0   tracker_prec_pxy    var 
        z   8400    tracker_prec_pz var 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  var 
        ay  0   tracker_prec_r  var 
        az  0   tracker_prec_r  var 
point lens_B1L_1L 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B2L_2L 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   -2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3L_3L 
        x   -2598.42449672084  lens_prec_pxy   var 
        y   2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4L_4L 
        x   -2598.42449672084  lens_prec_pxy   var 
        y   -2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3L_4L 
        x   -2598.42449672084  lens_prec_pxy   var 
        y   -655.37759780066  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4L_3L 
        x   -2598.42449672084  lens_prec_pxy   var 
        y   655.37759780066  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3R_3L 
        x   -793.9630406647  lens_prec_pxy   var 
        y   2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4R_4L 
        x   -793.9630406647  lens_prec_pxy   var 
        y   -2144.8721382567  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
o_tracker79R Tracker9R 
affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    var 
        y   0   tracker_prec_pxy    var 
        z   8900    tracker_prec_pz var 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  var 
        ay  0   tracker_prec_r  var 
        az  0   tracker_prec_r  var 
point lens_B1R_1R 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B2R_2R 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   -2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3R_3R 
        x   2753.09262152565  lens_prec_pxy   var 
        y   2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4R_4R 
        x   2753.09262152565  lens_prec_pxy   var 
        y   -2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3R_4R 
        x   2753.09262152565  lens_prec_pxy   var 
        y   -1527.7958286392  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4R_3R 
        x   2753.09262152565  lens_prec_pxy   var 
        y   1527.7958286392  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3L_3R 
        x   1850.86189349758  lens_prec_pxy   var 
        y   2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4L_4R 

        x   1850.86189349758  lens_prec_pxy   var 
        y   -2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
o_tracker79L Tracker9L 
affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    var 
        y   0   tracker_prec_pxy    var 
        z   8900    tracker_prec_pz var 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  var 
        ay  0   tracker_prec_r  var 
        az  0   tracker_prec_r  var 
point lens_B1L_1L 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B2L_2L 
        x   0  lens_prec_pxy   var 
        y   -2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3L_3L 
        x   -2753.09262152565  lens_prec_pxy   var 
        y   2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4L_4L 
        x   -2753.09262152565  lens_prec_pxy   var 
        y   -2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3L_4L 
        x   -2753.09262152565  lens_prec_pxy   var 
        y   -1527.7958286392  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4L_3L 
        x   -2753.09262152565  lens_prec_pxy   var 
        y   1527.7958286392  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B3R_3L 
        x   -1850.86189349758  lens_prec_pxy   var 
        y   2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
point lens_B4R_4L 
        x   -1850.86189349758  lens_prec_pxy   var 
        y   -2272.54309886722  lens_prec_pxy   var 
        z   0   lens_prec_pz    var 
o_tracker10R Tracker10R 
affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    fix 
        y   0   tracker_prec_pxy    fix 
        z   9400    tracker_prec_pz fix 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  fix 
        ay  0   tracker_prec_r  fix 
        az  0   tracker_prec_r  fix 
point led_B1R_1R_for7 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B1R_1R_for8 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B1R_1R_for9 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B2R_2R_for7 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B2R_2R_for8 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B2R_2R_for9 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3R_3R_for7 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3R_3R_for8 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3R_3R_for9 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4R_4R_for7 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4R_4R_for8 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4R_4R_for9 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
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point led_B3R_4R_for7 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3R_4R_for8 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3R_4R_for9 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4R_3R_for7 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4R_3R_for8 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4R_3R_for9 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3L_3R_for7 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3L_3R_for8 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3L_3R_for9 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4L_4R_for7 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4L_4R_for8 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4L_4R_for9 
        x   2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
o_tracker10L Tracker10L 
affineframe f 
point p 
        x   0   tracker_prec_pxy    fix 
        y   0   tracker_prec_pxy    fix 
        z   9400    tracker_prec_pz fix 
angles a 
        ax  0   tracker_prec_r  fix 
        ay  0   tracker_prec_r  fix 
        az  0   tracker_prec_r  fix 
point led_B1L_1L_for7 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B1L_1L_for8 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B1L_1L_for9 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B2L_2L_for7 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B2L_2L_for8 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 

point led_B2L_2L_for9 
        x   0  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3L_3L_for7 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3L_3L_for8 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3L_3L_for9 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4L_4L_for7 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4L_4L_for8 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4L_4L_for9 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3L_4L_for7 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3L_4L_for8 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3L_4L_for9 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4L_3L_for7 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4L_3L_for8 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4L_3L_for9 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3R_3L_for7 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3R_3L_for8 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B3R_3L_for9 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4R_4L_for7 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4R_4L_for8 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
point led_B4R_4L_for9 
        x   -2907.76074633046  led_prec_pxy    fix 
        y   -2400.21405947774   led_prec_pxy    fix 
        z   0   led_prec_pz fix 
end 

 


