Technická univerzita Košice ako plný člen kolaborácie experimentu ALICE
Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve
Spolupráca FEI TU Košice s Európskou organizáciou pre jadrový výskum — CERN v Ženeve na projekte základného výskumu ”ALICE Inner Tracking System”
CERN - Európska organizácia pre jadrový výskum
bolo založené v roku 1954 dohodou 12 zakladajúcich členských štátov. Jej sídlo je v Ženeve.

Úlohy FEI TU v Košiciach v CERN-e

ALICE DCS — distribuovaný systém riadenia

Aktuálny riešiteľský kolek v CMMR a PI

Upgrade of the ALICE Inner Tracking System
Členovia skupiny CMMR a PI na KKUI FEI TU v Košicach sú zapojení do riešenia výskumnej úlohy
Upgrade of the Alice Inner Tracking System, zameranej na vývoj Pixelového detektora s požiadavkou na
registráciu a iden ﬁkáciu čas c vznikajúcich v zrážkach Pb-Pb pri energii 14 TeV na n-n pár, keď v
koncovom stave môže byť síce nabitých čas c. Riešenie uvedenej úlohy je súčasťou medzivládnej
dohody ”Memorandum of Understanding for Collabora on in the Construc on of the ALICE Detector
Upgrade of the ALICE Inner Tracking System“,
podpísanej zástupcami CERN-u a ministrami školstva a
vedy krajín spolupracujúcich na tejto úlohe.
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Sieťová architektúra DCS pre riadenie a
zber údajov v rámci ALICE ITS

GRID

Spojenie s CERN-om v
reálnom čase

GRID ÚVT
TUKE

Vzhľadom na kompa bilitu DSR na KKUI FEI TU
Košice a DCS experimentu ALICE, je vytvorené
modelové pracovisko umožňujúce vývoj základnej
sieťovej infraštruktúry navrhnutej pre ALICE INNER
Tracking System.
Modelové pracovisko zahŕňa základné hardvérové
a so vérové prostriedky riadenia, využívané
v rámci experimentu ALICE v CERN-e s využi m
licencií, ktorými disponuje CERN v zmysle
podpísaného Memoranda kolaborácie ALICE.
Jednotlivé čas tejto infraštruktúry (hardvérové aj
so vérové)
budú
priebežne
dopĺňané
a aktualizované v súlade s postupom vývoja ALICE
ITS.

Sieťová architektúra modelového
pracoviska DCS ALICE ITS na KKUI FEI
TU v Košiciach

AMANDA 3 Solu on

Prepojenie DSR KKUI FEI
TUKE s DCS ALICE CERN

DSR na KKUI

AMANDA 3 je so vérové riešenie, ktoré zabezpečuje
op málny prístup k oﬀ-line databáze experimentu ALICE

VCMMR a PI
Výskumné Centrum moderných metód riadenia a priemyselnej informa ky
kyb.fei.tuke.sk

