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Trigger de Múons Assis4do por
Calorimetria: Mo4vação
•

•

Par]culas de baixa energia emergem
da tampa do toroide magné4co e da
blindagem do feixe poluindo o nível-1
de trigger de múons
A u4lização das células D do TileCal na
região 1,0<|η|<1,3 em coincidência
com as câmaras TGC internas podem
reduzir as taxas de trigger de múons
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Trigger de Múons Assis4do por
Calorimetria: Visão Geral
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Trigger de Múons Assis4do por
Calorimetria: Visão Geral
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Trigger de Múons Assis4do por
Calorimetria: Desenvolvimento
Cronograma:
• Setembro 2013: IDR
• Novembro 2014:
TMDB PRR
• Junho 2015: Instalação
16 TMDB na caverna
USA15
• 2016:
Comissionamento
• 2017:
Comissionamento
visando os ajustes
ﬁnais para operação
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Trigger de Múons Assis4do por
Calorimetria: Desempenho
•
•

•
•
•

Ajuste do patamar por módulo
resultou numa eﬁciência acima de
98% para todos os módulos
Resultando num falso alarme global
de apenas 4,4%

Ruído RMS médio: lado A 103,4 MeV
e lado C 103,9 MeV
O valor do ruído está abaixo da
especiﬁcação do projeto em 2013
Apenas 10/512 canais estão com
problema
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Trigger de Múons Assis4do por
Calorimetria: Sumário
•

Projeto iniciado na segunda metade de 2013, dentro do contexto do programa de
atualização do experimento ATLAS (Fase 0 e Fase 1) visando a redução da taxa do
fakes no trigger de múons

•

Instalação das 16 TMDBs na caverna USA15 do ATLAS realizada em Junho de 2015

•

Comissionamento do sistema chegando ao ﬁnal, apresentando um desempenho
superior ao especiﬁcado. A operação pode iniciar ainda em 2017

•

Envolvimento da indústria nacional na fabricação e montagem das TMDBs a das
placas de Transição

•

TMDB desenvolvida 100% pelo nosso grupo de pesquisadores e alunos

•

Colaboração intensa com o TileCal e o TGC de múons

•

Estudos já foram e estão sendo realizados para u4lização das informação das
células D do TileCal no trigger de múons para a Fase 2 (barril e barril estendido)
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Es4mação de Energia On-Line:
Mo4vação e Obje4vos
• O aumento da luminosidade no LHC reduz o desempenho
dos algoritmos atualmente u4lizados para es4mação online de energia na calorimetria do ATLAS devido ao
empilhamento de sinais
• Obje4vos:

– Avaliar o desempenho dos métodos de es4mação on-line no
TileCal (OF1 e OF2, ambos ﬁltros FIR baseados em minimização
da variância) em cenários de maior luminosidade
(Fase 0 e Fase 1)
– Estudar e propor métodos de es4mação on-line para a
calorimetria do ATLAS em cenários de alta luminosidade
(Fase 1 e Fase 2)
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Es4mação de Energia On-Line: TileCal
•

A célula com maior incidência de partículas no TileCal, localizada na
partição estendida EBA, foi utilizada para análise de eficiência (célula
A13)

•

Run 310249 (pp@13TeV), de outubro de 2016, com número médio
de interações por colisão µ = 20

• Célula A13 se
encontra próxima
ao feixe e na
região do gap.
Maior incidência
de par]culas
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Es4mação de Energia On-Line: TileCal
•

Os coeficientes OF1 são estimados offline utilizando a matriz de
covariância do ruído em condições de luminosidade específicas. Os
coeficientes são carregados no DSP de acordo com o valor de µ
estabelecido pela tomada de dados do LHC

•

O projeto do OF2 não utiliza a matriz de covariância do ruído

• Pode-se observar a
es4ma4va de energia
nega4va do OF2 para
eventos com presença de
sinais empilhados
Eventos com presença de
empilhamento de sinais
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Es4mação de Energia On-Line: TileCal

•

Através de ﬁrngs gaussianos na região nega4va do histograma (ruído) com diferentes cortes,
observou-se que o OF2 tem o desempenho deteriorado pelo empilhamento de sinais

•

O OF1 é menos impactado devido à atualização da matriz de covariância e pelo número menor de
restrições, sendo uma proposta nossa para o TileCal. Atualmente, o TileCal optou por u4lizar o OF2
com atualização da matriz de covariância

•

Com a atualização necessária na eletrônica de leitura dos calorímetros do ATLAS prevista para a
Fase 2 (Demonstrator na Fase 1), abre-se espaço para u4lização de algoritmos mais complexos que
sejam mais robustos ao problema do empilhamento de sinais
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Es4mação de Energia On-Line:
Novos Métodos
• Propomos uma nova forma de olhar o problema da es4mação
• Obtenção de um modelo de ﬁltro inverso ao canal (resposta do
calorímetro)

13

Es4mação de Energia On-Line:
Novos Métodos
• As análises foram realizadas u4lizando simulações Toy Monte Carlo
• Pulsos de referência do TileCal e do LAr

(a) Pulso do TileCal

(b) Pulso do LAr
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Es4mação de Energia On-Line:
Novos Métodos

•

Para ambos os calorímetros, métodos itera4vos para obtenção direta dos valores
de energia por BC apresentaram melhores resultados em cenários de alta
ocupância do que os métodos por ﬁltro FIR

•

Vantagem adicional é que os métodos itera4vos se adaptam as condições de
luminosidade
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Es4mação de Energia On-Line:
Novos Métodos
• Implementação em FPGA:

– Processamento paralelo de canais
– Latência do primeiro nível de trigger
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Es4mação de Energia On-Line:
Novos Métodos
• Resultados da implementação em FPGA (4 canais em
paralelo na Virtex 7 (TilePPr)), considerando a latência do
primeiro nível de trigger:
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Es4mação de Energia On-Line:
Sumário
•

As análises dos métodos u4lizados no TileCal para dados de 2016 indicaram que o
empilhamento de sinais afeta os métodos de es4mação u4lizados atualmente.
Indicamos a atualização da matriz de covariância do ruído e a re4rada de
restrições de pedestal (método OF1) para a Fase 0 e Fase 1.

•

A nova abordagem proposta para es4mação de energia on-line nos calorímetros
do ATLAS mostrou-se promissora e pode ser opção para a Fase 2, podendo ser
avaliada já na Fase 1

•

Entre os novos métodos avaliados para obtenção do valor da energia por BC, os
métodos itera4vos apresentaram o melhor desempenho em cenários de maior
ocupação

•

Uma implementação digital em FPGA foi desenvolvida e testada, atendendo aos
requisitos de latência do primeiro nível de trigger

•

Obs: Na TMDB, temos u>lizado uma abordagem para es>mação energia
denominada MF, que u>liza a matriz de covariância do ruído (similar ao OF1)
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Diﬁculdades Enfrentadas
• Financiamento:

– Diversas agências/ins4tuições contribuíram para o projeto: FAPERJ
(principal fonte), RENAFAE (projeto FINEP), FAPEMIG, CAPES, CNPq,
CERN

• Entrega de componentes e equipamentos:

– Grande parte dos insumos e equipamentos são importados e este 4po
de compra (apesar do importa fácil) trouxe grandes atrasos ao
cronograma do projeto

• Mão de Obra:

– Diﬁculdade de encontrar alunos/proﬁssionais com o perﬁl adequado
para o desenvolvimento e de mantê-los trabalhando no projeto
– Diﬁculdade de encontrar recursos para manter os alunos/proﬁssionais
desenvolvendo suas a4vidades no CERN durante os períodos mais
crí4cos do projeto
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Sugestões para Solução
• Aumentar o número de editais públicos voltados
especiﬁcamente para o desenvolvimento de sistemas de
instrumentação na área
• Pensar em mecanismos para desburocra4zar mais a
u4lização dos recursos
• Desenvolvimento de uma poli4ca de estado para alinhar
todas as instâncias do poder público para resolver o
problema da importação de componentes e equipamentos
• Encontrar formas de valorização do pesquisador que atua
na área de instrumentação
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