Esa Prakasa

Proyek riset ALICE (A Large Ion
Collider Experiment) merupakan satu
eksperimen fisika di CERN yang
menggunakan LHC (Large Hadron
Collider). ALICE dirancang untuk
mempelajari sifat fisika interaksi materi
Quark-Gluon Plasma. Sekelompok inti
atom Pb atau pun proton diputar
secara berulang-ulang melalui lintasan
lingkaran raksasa. Lintasan berada
pada kedalaman +/- 100 meter
dengan keliling hingga puluhan
kilometer. Salah satu perangkat
detektor pada LHC ALICE adalah
Inner Tracking System (ITS). Detektor
ITS berperan merekam jejak partikel
setelah terjadinya tumbukan partikel.

Proses perakitan cip sensor detektor ITS dilakukan dengan
menggunakan mesin ALICIA. Dengan menggunakan metode dan
algoritma computer vision, dilakukan validasi terhadap dua jenis tahap
perakitan. Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan hasil
validasi yang akurat dan objektif. Kedua tahap perakitan tersebut adalah:
Parameter Kualitas

Formulasi Masalah

Kalibrasi posisi landasan Membandingkan hasil ukur posisi antara yang
diperoleh melalui algoritma dan mesin ALICIA
Pengukuran posisi cip
terhadap landasan

Mengukur posisi cip sensor terhadap landasan
perakitan

Pergeseran
menurun

Tingkat akurasi kalibrasi pada arah horisontal & vertikal

1. Kalibrasi Landasan: Kalibrasi posisi landasan pada kedua arah, baik horisontal maupun vertikal memberikan
akurasi tinggi (>99.61%). Error maksimum dan minimum pada arah horisontal (X) dan vertikal (Y) masing-masing
adalah 0.00-0.54 dan 0.22-0.82 micrometer. Posisi landasan berada secara tepat pada posisi yang diharapkan.
2. Posisi cip terhadap landasan: Setiap HIC terdiri atas 2 kelompok cip, yaitu A dan B. Setiap kelompok terdapat 9
citra cip. Jarak absolut pada masing-masing arah adalah horisontal (DX): 0.00 - 19.58 um dan vertikal (DY): 578.82 590.24 micrometer. Pergeseran cip arah horisontal akan semakin menurun pada rangkaian cip berikutnya,
sedangkan pada arah vertikal pergeseran cip dapat diminimalkan.

Satu HIC terdiri atas dua kelompok
A dan B, setiap kelompok terdiri
atas 9 cip, total 18 citra cip
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