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Kavramlar
• Algıç 
➡ olayları               algılamak için alet 

• Tetikleme 
➡ İstenilen olaya hızlıca verilen tepki, 
➡ Bir olay olunca yapılan iş 

• Veri toplama 
➡ Algıçlardaki veriyi 

bilgisayara aktarmak 

• Gerçek zamanlı programlama, İşletim sistemleri 

• Sayılı Durum Makinesi / Finite State Machine
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PF deneylerinde 3
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Tetikleme (TRG)
• Hızlı bilgi, Öz bilgi 
➡ geçti mi? 
➡ oldu mu? 
➡ …‘dan büyük mü? 

• Nasıl ? 
➡ çoğunlukla özel donanım ile (HW trigger) 
➡ bazen de yazılım ile (SW trigger) 

• Ne ? 
➡ Eğer … ise, yap … 

‣ Eğer parçacık geçti ise, modüllerde okuma yap. 

• Tetikleme türleri 
➡ Yinelemeli, rastlantısal, kendinden

4



güncel PF deneylerinde
• İncelenmesi gereken bir çok fizik olayı var. 
➡ EW olaylar, QCD olaylar, Higgs, EDs… 
➡ Her birinin gerektirdiği TRG şartları farklı 

‣ 1muon, 2muon, e-, jetler, MET… 
➡ Her olayın tesir kesiti aynı değil, ama toplam kayıt 

kapasitesi sabit.  
‣ Prescaling : her olayı (olay türünü) değil, her türden belli bir oranda 

kayıt yapmak. Örnek:  
• 10 GeVlik muon (10mu) çok var, prescale=10 : 10 olaydan birini kaydet.  
• 20 GeVlik muon (20mu) az var, prescale=1 : her olayı kaydet. 

• O zaman bir TRG menu lazım. Işınlık bağımlı olacak 
şekilde. 
➡ Kapsayıcı(inclusive) TRG: Yüksek pTli nesneler, hepsini kaydet. 

(e, μ, jets) 
➡ Yedek TRG: sorunları bulmak ve karşılaştırma amaçlı veri 
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dikkat...
• Meşgul (busy) 
➡ Bir elektronik alet istenilen temel işi yaparken başka bir iş yapamaz. 

Eğer olaylar çok sık tekrarlanıyorsa, bu kayıp zaman bizim için önemli 
olur. Elektronik aletler meşgul iseler bu durumu bir sinyal ile belirtirler. 

• Ölü zaman (deadtime) : olayların kayıt edilemediği zaman 
➡ Okuma ölü zamanı : Algıçtan okumayı bitiremedik, yeni olaylar 

beklemeli  
➡ Tetikleme ölü zamanı : Tetikleme sistemi hala olayı kabul edip etmemeyi 

düşünüyor, yeni olaylar beklemeli 
➡ İşleme ölü zamanı : başka bir nedenle sistem bekliyor (veritabanından 

yeni run numarası alamıyoruz), yeni olaylar beklemeli 

• Gecikme (Latency): işe başlamadan önce geçen zaman 

• Bunları azaltmak iyidir.
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Algıçlar hakkında 1
• Enerji ölçümü : kalorimetre 
➡ geçen parçacıkların bıraktığı enerjiyi ışığa çevir : pırıltı 

mekanizması (scintillation mechanism) 
➡ ışığın elektrik yüke döndürülmesi → fotoelektrik etki → 

fotoçoğaltıcı tüp. 
➡ Sonuçta okunması gereken elektrik sinyal 

‣ toplam yük: Q = k E ( +k’E2)  
➡ Yük sayısallaştırıcı : ADC.
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QDC veya chargeADC ile sinyal okuma

• sinyal bölgesinin alanı = toplam yük miktarı = k E 
➡ oscilloscope ile bu alanı ölçüp, beklenen yükü tahmin ederim 
➡ genelde picocoulomb mertebesinde. 

• ADC okuma sonucu =  sonucu yansıtan sayı 
➡ ADC’nin özelliklerine bağlı: kaç bit, yani kaç unite ölçer?  

‣ Örnek 2 bit 
‣ 2bit = 256pc, daha cok yük (Q) verilirse, 3. bit taşma (overflow) verir. 

• Sakın ha! 
➡ bilgisayar’a körleme güvenmeyin. Daima okuyacağınız değerleri 

önceden tahmin edin. sonuçlar anlamlı mı? 

• Pedestal (altlık) sinyal olmasa da okunan ADC değerleridir. 
➡ 1 + 0.03t pc gibi, t : okuma (gate) süresi
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t - zaman

V=IR  I=ΔQ/Δt  → V Δt/ R = Q 
Rnim = 50ΩV - voltage

ölçülecek olan

‘metre’



Okuma (gate)
• Devamlı okuma yapamam 
➡ gürültü = altlık(pedestal) okurum, 
➡ ölü zamanım artar. 
➡ O zaman okuma yapacağım sınırları belirlemeliyim: a, b.
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Algıçlar hakkında 11
• İz → Momentum ölçümü : spectrometre 
➡ gelen parçacığın konumunu bul→ manyetik alan altında 

kıvrılmasından momentumunu ölç 
➡ konum: x = c0 + c1Δt  + c2Δt2….  

‣ Δt: TRG’dan sinyale geçen süre 
➡ Zaman sayısallaştırıcı : TDC. 

• Sayısal bilgi E / H 
➡ parçacık geçti mi? 

• Ve başkaları….
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DWC örneği

• DWC: Delay Wire  Chamber 
➡ SPS’den alınan demetin sabit hedef 

deneylerine verilmeden önce kesitinin 
ölçülmesi için basit algıç.  

➡ gazlı ve çoktelli dir 
➡ TDC ile okunur 2CH / düzlem.
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Kullanılan aletler
• Modul 
➡ ADC, TDC, Register, IO… 

• Veri Yolu / Sandık 
(crate) 
➡ CAMAC, VME, FastBus, 

PCI… 

• Bilgisayar 
➡ PC, mac, Work (e.g. Sun) 

Station,… 

• Şebeke 
➡ Gigabit NW, infiniband,... 

• Kayıt ünitesi 

➡ tape, SAN, NAS,... 

• İşletim sistemi 
➡ LynxOS, Linux, 

Windows,… 

• Programlama dili 
➡ C/C++, Labview
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Standartlar
• NIM .. 1960 lar ve günümüz 
➡ akılsız : modüller birbiri ile konuşmaz. 
➡ modüller basit 
➡ genelde TRG kurmak için kullanılır. 

• CAMAC .. 1980 lar 
➡ akıllı - günümüz için yavaş 

• VME .. 1990 lar - ve günümüz 
➡ akıllı - günümüz için yeterli, LHC deneylerinde kullanılıyor. 

• PCI \ PCIexpresss .. günümüz 
➡ paralel değil seri (az kablo az veri yolu, switch, xbar, network) 

• ATCA, μTCA, .. 2020 ? 
➡ yeni çıkıyor.
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NIM
• en çok kullanılan 

moduller 
➡ AND, OR 
➡ Amplifier 
➡ fan in - fan out 
➡ discriminator 
➡ HighVoltage PS 

• Nim usulleri 
➡ 50 ohm empedans 
➡ lemo kablo 
➡ NIM mantığı
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FPGA - ASIC 
• Field Programmable Gate Array 
➡field: laptop’un gittiği her yer. Sorun çözmesi kolay. 
➡bütün mantık işlemleri yapılabilir -> tetikleme mantığı için 

ideal. NIM’e göre daha az yer tutar, daha az elektrik harcar. 
➡CPU taklidi dahi yapabilir ama yavaş olur. 
➡Göreli ucuz olanları var. Pahalı olanlar optik bağlantı dahil 4K$ 
➡xilinx, altera,… gibi üreticiler  
➡VHDL, verilog, Labview gibi diller 

• Application Specific Integrated Circuit 
➡hızlı ama ancak fabrikada programlanır, aylar alır. 
➡çok büyük sayılarda üretildiğinde fpga’den ucuza gelir.
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CAMAC
• en çok kullanılan moduller 
➡ ADC, TDC, register, display…. 

‣ tipik olarak 12 kanal max 16. 
➡ kasa başına en çok 24 modül,  25→crate master  

• Kullanım alanı 
➡ hep deneyleri ve laboratuvarları 

‣ artık kullanılmıyor. 
➡ Eğitsel, kavramlar hala aynı 

• Sinyaller 
➡ önden lemo ile veri girişi 
➡ arka panelden moduller arası ve master ile konuşma 

‣ 24 bit paralel veriyolu 
➡ Modullere ve modullerden 

‣ N+ A + F: Modul # + kanal # + fonksiyon #  
‣ LAM: modul birsey diyecek 
‣ Busy: modul mesgul
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VMEbus
• en çok kullanılan modüller 
➡ ADC, TDC, Memory, Display, HV PSU 

‣ tipik olarak 256 - 512 kanal 

➡ SBC: tek kartta bilgisayar 
➡ Tetikleme ve Zaman bilgisi (TTC) 

‣ VME→Camac arayüzü 

• Kullanım alanı 
➡ HEP deneyleri, Hızlandırıcı 

‣ LHC deneyleri ve LHC sistemleri 
➡ 32 bit \ 64 bit sistemler 
➡ 40 MB/s → 160MB/s arasında hız
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başkaları… 
• PCI (bus) ve CompactPCI, PXI, PMC 
➡32 sonra 64 bitlik veriyolu 
➡132MB/s → 1GB/s 

• PCIexpress (seri) 
➡çok hızlı veri hatları + switch 
➡v3: 10GB/s 

• Bu da var 
➡Labview + PC + tekamaçlı donanım 

• ATCA, uTCA : Telecom Computing Architecture 
➡2ci güc kaynağı, anlık modül değişimi, ipmi, 12.5 GB/s 
➡mezanin olarak düşünülen AMC kartlara crate→uTCA 
➡XFEL @ DESY kontrol sistemi için uTCA seçti.   
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Pico (scratch) board
• Basit bir DAQ kartı  
➡ http://www.picocricket.com/picoboard.html 
➡ https://www.sparkfun.com/products/

10311 
➡ ~50 $ 
➡ açık devre çizimi: kendiniz 

yapabilirsiniz. 

• Işık, ses, açık-kapalı, 4 direnç okuma 
➡ USB üzerinden bilgısayarla bağlantı 
➡ çok basit algıçlar 

• Bir çok fikri deneyebiliriz. 
➡ 4x4 keypad 
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tetiklemede “ilgi bölgesi” kavramı 20

• LHC de 1GHz den 200Hz indirmek & seçmek gerekli. (107 kat) 
➡ ATLAS da 3 seviyeli TDAQ sistemi var 

• Seviye-1 seçimde yerel izler kullanılır 
➡ Kalo, muonlardan kaba bilgiler ile başlanır 
➡ Tüm algıç verilerinin yerel analizi ile daha çok 

bilgi (reddetme gücü) elde edilir 

• Seviye-1‘in bulduğu izlerin algıçtaki yerlerine  
 İlgi Bölgesi (RoI) denir. 
➡ Seviye-2‘nin ilgili alt-algıç verisini  

incelemesine izin verir 

• Olay başına ortalama 1-2 RoI vardır. 

• RoI verisi çabuk işlenecek kadar azdır.  
➡ Seviye-1 çıktısının %2si kadar.



Sayılı Durum Makinesi
• insan, hayvan, bitki’nin sonsuz durumu (state) olabilir. 

➡ sonsuz durum makinesi 

• Bilgisayar : sonlu durumu olabilir (yoksa yapılamazdı) 
➡ sonlu durum makinesi (finite state machine) FSM 
➡ Örnek: kahve makinasına para atıp kahve almak 
‣ sadece sonlu sayıda durumda olabilir. 
‣ bir durumda öteki duruma geçiş : para atmak veya iptal 
‣ bir veri toplama sisteminde mutlaka lazim: gerçek dünyadan gelen etkilere tepki 
‣ gerçek zamanlı programlama ve işletim sistemleri: LyxOS, RTLinux.
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veri toplama sistemi bir SDM dir 22



İşletim sistemleri
• Gerçek Zamanlı (Hard RealTime) 
➡ LynxOS, RTLinux… 
➡ Bir işin alacağı zaman bellidir. O sırada başka iş yapılıyorsa, 

yapılan iş durur, öncelikli iş bitirilir. (pre-emptive) 

• Yarı Gerçek Zamanlı (Quasi Real Time) 
➡ Windows, Linux… 
➡ Çok büyük bir ihtimalle istenen iş istenen sürede biter. 

Ancak garanti edilmez. 

• Neyi niçin seçeyim? 
➡ Neye ihtiyacım var? DAQ→ yarı gerçek zamanlı  
➡ Çok kullanıcılı? Hızlı? 

‣ SysV Lock / Unlock zamanı 
‣ Context switch zamanı 
‣ Interrupt Latency  
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Programlama
• Basit ipuçları 

➡mutlaka yedekleyin. 
➡Git (svn, cmt..) gibi çok kullanıcının aynı anda aynı proje üzerinde 

çalışmasına olanak veren gereçleri öğrenin 

• c vs c++ vs python vs labview 
➡c++ ve nesne yönelimli programla mutlaka gerekli. 
➡python yavaş değil ve özellikle yazı ve sözlük kullanırken çok 

pratik. pyRoot! 
➡Labview: sürükle bırak yolu ile kolay(?) programlama. Bir çok 

donanım labview sürücüleri ile gelir. 

• paralel programlama 
➡çok çekirdekli ortamdan yararlanmak için gerekli 
➡forking - posix threads / pthreads - c++11 threads 
➡ aynı değişkenlere farklı iplerin ulaşmasına ve ipler arası iletişim!

24



Teşekkürler…
• Daha fazla bilgi için 
➡ http://isotdaq.web.cern.ch 

‣ 2010 Ankara ile başladı 
‣ 2011 Roma, Italya 
‣ 2012 Krakow, Polonya 
‣ 2013 Selanik, Yunanistan 
‣ 2014 Budapeşte, Macaristan 
‣ 2015 Brezilya, Rio de Jeneiro 
‣ 2016 İsrail, Rehovot 
‣ 2017 ?
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