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• Many general purpose physics analysis contain decays 
to electrons: i.e. Higgs boson (H→ZZ→4e) and new 
physics searches;

• Single electron triggers at ET ~25 GeV provide a generic 
but expensive way to collect signal events, requiring 
20-30% of both L1 and HLT bandwidth;

• Electron selection profits from information of the 
inner-detector (charged particle tracking) and 

calorimeter (energy) systems;
• Calorimeter provides very discriminant information 

against fake electrons and is faster to process than 
tracking;

• HLT electron selection employs calorimetry and, after a 
pre-selection, tracking information in two stages: a fast 
but efficient computation followed by a precise and 
offline-like step (see scheme on top);

• Evaluation of the electron discriminant in calorimeter 
information (energy ratios, shower widths, ring energy 
sums), tracking and track-calo cluster matching; 

• Cut-based, likelihood (also used offline) and neural-
network based electron selections are used at HLT;

• To achieve higher overall efficiency, the selection 
methods aim to be efficient with respect to offline 
reconstruction. 

ATLAS implemented an ensemble of neural networks (NeuralRinger algorithm) to 
improve the online filtering of collision events containing electrons with transverse 
energies  (ET) above 15 GeV in the high luminosity environment of the Large 
Hadron Collider (LHC) during 2017 and 2018. In 2018, it was evaluated for ET < 15 
GeV. Algorithm details and its trigger efficiency during data-taking are presented.
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ATLAS Trigger
• Data taking at a high-input rate with rare 

observation of interesting physics requires online 
filtering (Trigger System);

• Implemented in two sequential levels with 
increasing latency and physics reconstruction 
complexity: first level (L1) and high-level trigger 
(HLT);

• L1: output rate < 100 kHz (peak); latency ~2.5 µs;
• HLT: output rate ~1 kHz (average); latency < 3 s.
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Figure 20: Schematic view of the electron reconstruction and identification (see Table 1).

33

Figura 5.1: Esboço da região sensora do ATLAS originando as grandezas f́ısicas com
informação discriminante para a identificação de elétrons. [175]

Observou-se (Seção 2.4.2) que a resposta dos caloŕımetros depende da energia

da part́ıcula incidente. A própria natureza construtiva do caloŕımetro implica em

alteração na resposta, considerando as diferentes granularidades em função da região

em que a part́ıcula incide e as flutuações na quantidade de material dispońıvel para

as amostragens longitudinais. Há também quantidade variável de material morto

dispońıvel anteriormente ao caloŕımetro e das regiões de crack (Figura 4.7 e 4.9).

Essas variações construtivas ocorrem em função de ⌘ uma vez que o ATLAS optou

por simetria em �. Essa alteração tem influência no perfil das grandezas f́ısicas

geradas.

O impacto dessas variáveis no perfil da grandeza Eratio está na Figura 5.2. Nessa

grandeza, calcula-se a razão da diferença de energia das células de maior energia

na EM1 pela sua soma. Espera-se que um verdadeiro elétron deposite a maior

parte de sua energia em uma única célula da EM1 e pouca nas demais, uma vez

que o chuveiro ainda não se desenvolveu, logo obtendo valores próximos a unidade.

Já o rúıdo f́ısico de elétrons, composto em sua maioria por jatos hadrônicos, uma

vez iniciando o chuveiro nesta região, podem se expandir por uma região maior,

tornando essa grandeza mais distante da unidade. O perfil do sinal é mais suscet́ıvel

à alteração de acordo com a mudança dessas variáveis. Isso é esperado, uma vez que

distorções irão afetar o perfil descrito pela área do caloŕımetro (de duas células) com

maior impacto do que um perfil que naturalmente afeta uma área mais abrangente

do caloŕımetro. Além disso, observa-se que elétrons possuem valores mais próximos

a unidade na tampa, aonde a tira possui granularidade mais grossa e, logo, está

sujeita a capturar maior energia nessa região. Isso, por sua vez, não garante maior

poder de discriminação nessa região, necessariamente, já que os jatos hadrônicos
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as amostragens longitudinais. Há também quantidade variável de material morto
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grandeza, calcula-se a razão da diferença de energia das células de maior energia

na EM1 pela sua soma. Espera-se que um verdadeiro elétron deposite a maior
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informação discriminante para a identificação de elétrons. [175]
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grandeza, calcula-se a razão da diferença de energia das células de maior energia

na EM1 pela sua soma. Espera-se que um verdadeiro elétron deposite a maior
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grandeza, calcula-se a razão da diferença de energia das células de maior energia

na EM1 pela sua soma. Espera-se que um verdadeiro elétron deposite a maior
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na EM1 pela sua soma. Espera-se que um verdadeiro elétron deposite a maior

parte de sua energia em uma única célula da EM1 e pouca nas demais, uma vez

que o chuveiro ainda não se desenvolveu, logo obtendo valores próximos a unidade.

Já o rúıdo f́ısico de elétrons, composto em sua maioria por jatos hadrônicos, uma

vez iniciando o chuveiro nesta região, podem se expandir por uma região maior,

tornando essa grandeza mais distante da unidade. O perfil do sinal é mais suscet́ıvel

à alteração de acordo com a mudança dessas variáveis. Isso é esperado, uma vez que

distorções irão afetar o perfil descrito pela área do caloŕımetro (de duas células) com

maior impacto do que um perfil que naturalmente afeta uma área mais abrangente

do caloŕımetro. Além disso, observa-se que elétrons possuem valores mais próximos

a unidade na tampa, aonde a tira possui granularidade mais grossa e, logo, está

sujeita a capturar maior energia nessa região. Isso, por sua vez, não garante maior

poder de discriminação nessa região, necessariamente, já que os jatos hadrônicos
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Figura 5.1: Esboço da região sensora do ATLAS originando as grandezas f́ısicas com

informação discriminante para a identificação de elétrons. [175]Observou-se (Seção 2.4.2) que a resposta dos caloŕımetros depende da energia

da part́ıcula incidente. A própria natureza construtiva do caloŕımetro implica em

alteração na resposta, considerando as diferentes granularidades em função da região

em que a part́ıcula incide e as flutuações na quantidade de material dispońıvel para

as amostragens longitudinais. Há também quantidade variável de material morto

dispońıvel anteriormente ao caloŕımetro e das regiões de crack (Figura 4.7 e 4.9).

Essas variações construtivas ocorrem em função de ⌘ uma vez que o ATLAS optou

por simetria em �. Essa alteração tem influência no perfil das grandezas f́ısicas

geradas.
O impacto dessas variáveis no perfil da grandeza Eratio está na Figura 5.2. Nessa

grandeza, calcula-se a razão da diferença de energia das células de maior energia

na EM1 pela sua soma. Espera-se que um verdadeiro elétron deposite a maior

parte de sua energia em uma única célula da EM1 e pouca nas demais, uma vez

que o chuveiro ainda não se desenvolveu, logo obtendo valores próximos a unidade.

Já o rúıdo f́ısico de elétrons, composto em sua maioria por jatos hadrônicos, uma

vez iniciando o chuveiro nesta região, podem se expandir por uma região maior,

tornando essa grandeza mais distante da unidade. O perfil do sinal é mais suscet́ıvel

à alteração de acordo com a mudança dessas variáveis. Isso é esperado, uma vez que

distorções irão afetar o perfil descrito pela área do caloŕımetro (de duas células) com

maior impacto do que um perfil que naturalmente afeta uma área mais abrangente

do caloŕımetro. Além disso, observa-se que elétrons possuem valores mais próximos

a unidade na tampa, aonde a tira possui granularidade mais grossa e, logo, está

sujeita a capturar maior energia nessa região. Isso, por sua vez, não garante maior

poder de discriminação nessa região, necessariamente, já que os jatos hadrônicos
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Figura 5.1: Esboço da região sensora do ATLAS originando as grandezas f́ısicas com

informação discriminante para a identificação de elétrons. [175]Observou-se (Seção 2.4.2) que a resposta dos caloŕımetros depende da energia

da part́ıcula incidente. A própria natureza construtiva do caloŕımetro implica em

alteração na resposta, considerando as diferentes granularidades em função da região

em que a part́ıcula incide e as flutuações na quantidade de material dispońıvel para

as amostragens longitudinais. Há também quantidade variável de material morto

dispońıvel anteriormente ao caloŕımetro e das regiões de crack (Figura 4.7 e 4.9).

Essas variações construtivas ocorrem em função de ⌘ uma vez que o ATLAS optou

por simetria em �. Essa alteração tem influência no perfil das grandezas f́ısicas

geradas.
O impacto dessas variáveis no perfil da grandeza Eratio está na Figura 5.2. Nessa

grandeza, calcula-se a razão da diferença de energia das células de maior energia

na EM1 pela sua soma. Espera-se que um verdadeiro elétron deposite a maior

parte de sua energia em uma única célula da EM1 e pouca nas demais, uma vez

que o chuveiro ainda não se desenvolveu, logo obtendo valores próximos a unidade.

Já o rúıdo f́ısico de elétrons, composto em sua maioria por jatos hadrônicos, uma

vez iniciando o chuveiro nesta região, podem se expandir por uma região maior,

tornando essa grandeza mais distante da unidade. O perfil do sinal é mais suscet́ıvel

à alteração de acordo com a mudança dessas variáveis. Isso é esperado, uma vez que

distorções irão afetar o perfil descrito pela área do caloŕımetro (de duas células) com

maior impacto do que um perfil que naturalmente afeta uma área mais abrangente

do caloŕımetro. Além disso, observa-se que elétrons possuem valores mais próximos

a unidade na tampa, aonde a tira possui granularidade mais grossa e, logo, está

sujeita a capturar maior energia nessa região. Isso, por sua vez, não garante maior

poder de discriminação nessa região, necessariamente, já que os jatos hadrônicos
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Figura 5.1: Esboço da região sensora do ATLAS originando as grandezas f́ısicas com
informação discriminante para a identificação de elétrons. [175]

Observou-se (Seção 2.4.2) que a resposta dos caloŕımetros depende da energia

da part́ıcula incidente. A própria natureza construtiva do caloŕımetro implica em

alteração na resposta, considerando as diferentes granularidades em função da região

em que a part́ıcula incide e as flutuações na quantidade de material dispońıvel para

as amostragens longitudinais. Há também quantidade variável de material morto

dispońıvel anteriormente ao caloŕımetro e das regiões de crack (Figura 4.7 e 4.9).

Essas variações construtivas ocorrem em função de ⌘ uma vez que o ATLAS optou

por simetria em �. Essa alteração tem influência no perfil das grandezas f́ısicas

geradas.

O impacto dessas variáveis no perfil da grandeza Eratio está na Figura 5.2. Nessa

grandeza, calcula-se a razão da diferença de energia das células de maior energia

na EM1 pela sua soma. Espera-se que um verdadeiro elétron deposite a maior

parte de sua energia em uma única célula da EM1 e pouca nas demais, uma vez

que o chuveiro ainda não se desenvolveu, logo obtendo valores próximos a unidade.

Já o rúıdo f́ısico de elétrons, composto em sua maioria por jatos hadrônicos, uma

vez iniciando o chuveiro nesta região, podem se expandir por uma região maior,

tornando essa grandeza mais distante da unidade. O perfil do sinal é mais suscet́ıvel

à alteração de acordo com a mudança dessas variáveis. Isso é esperado, uma vez que

distorções irão afetar o perfil descrito pela área do caloŕımetro (de duas células) com

maior impacto do que um perfil que naturalmente afeta uma área mais abrangente

do caloŕımetro. Além disso, observa-se que elétrons possuem valores mais próximos

a unidade na tampa, aonde a tira possui granularidade mais grossa e, logo, está

sujeita a capturar maior energia nessa região. Isso, por sua vez, não garante maior

poder de discriminação nessa região, necessariamente, já que os jatos hadrônicos
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Figura 5.1: Esboço da região sensora do ATLAS originando as grandezas f́ısicas com

informação discriminante para a identificação de elétrons. [175]Observou-se (Seção 2.4.2) que a resposta dos caloŕımetros depende da energia

da part́ıcula incidente. A própria natureza construtiva do caloŕımetro implica em

alteração na resposta, considerando as diferentes granularidades em função da região

em que a part́ıcula incide e as flutuações na quantidade de material dispońıvel para

as amostragens longitudinais. Há também quantidade variável de material morto

dispońıvel anteriormente ao caloŕımetro e das regiões de crack (Figura 4.7 e 4.9).

Essas variações construtivas ocorrem em função de ⌘ uma vez que o ATLAS optou

por simetria em �. Essa alteração tem influência no perfil das grandezas f́ısicas

geradas.
O impacto dessas variáveis no perfil da grandeza Eratio está na Figura 5.2. Nessa

grandeza, calcula-se a razão da diferença de energia das células de maior energia

na EM1 pela sua soma. Espera-se que um verdadeiro elétron deposite a maior

parte de sua energia em uma única célula da EM1 e pouca nas demais, uma vez

que o chuveiro ainda não se desenvolveu, logo obtendo valores próximos a unidade.

Já o rúıdo f́ısico de elétrons, composto em sua maioria por jatos hadrônicos, uma

vez iniciando o chuveiro nesta região, podem se expandir por uma região maior,

tornando essa grandeza mais distante da unidade. O perfil do sinal é mais suscet́ıvel

à alteração de acordo com a mudança dessas variáveis. Isso é esperado, uma vez que

distorções irão afetar o perfil descrito pela área do caloŕımetro (de duas células) com

maior impacto do que um perfil que naturalmente afeta uma área mais abrangente

do caloŕımetro. Além disso, observa-se que elétrons possuem valores mais próximos

a unidade na tampa, aonde a tira possui granularidade mais grossa e, logo, está

sujeita a capturar maior energia nessa região. Isso, por sua vez, não garante maior

poder de discriminação nessa região, necessariamente, já que os jatos hadrônicos
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Figura 5.1: Esboço da região sensora do ATLAS originando as grandezas f́ısicas com

informação discriminante para a identificação de elétrons. [175]Observou-se (Seção 2.4.2) que a resposta dos caloŕımetros depende da energia

da part́ıcula incidente. A própria natureza construtiva do caloŕımetro implica em

alteração na resposta, considerando as diferentes granularidades em função da região

em que a part́ıcula incide e as flutuações na quantidade de material dispońıvel para

as amostragens longitudinais. Há também quantidade variável de material morto

dispońıvel anteriormente ao caloŕımetro e das regiões de crack (Figura 4.7 e 4.9).

Essas variações construtivas ocorrem em função de ⌘ uma vez que o ATLAS optou

por simetria em �. Essa alteração tem influência no perfil das grandezas f́ısicas

geradas.
O impacto dessas variáveis no perfil da grandeza Eratio está na Figura 5.2. Nessa

grandeza, calcula-se a razão da diferença de energia das células de maior energia

na EM1 pela sua soma. Espera-se que um verdadeiro elétron deposite a maior

parte de sua energia em uma única célula da EM1 e pouca nas demais, uma vez

que o chuveiro ainda não se desenvolveu, logo obtendo valores próximos a unidade.

Já o rúıdo f́ısico de elétrons, composto em sua maioria por jatos hadrônicos, uma

vez iniciando o chuveiro nesta região, podem se expandir por uma região maior,

tornando essa grandeza mais distante da unidade. O perfil do sinal é mais suscet́ıvel

à alteração de acordo com a mudança dessas variáveis. Isso é esperado, uma vez que

distorções irão afetar o perfil descrito pela área do caloŕımetro (de duas células) com

maior impacto do que um perfil que naturalmente afeta uma área mais abrangente

do caloŕımetro. Além disso, observa-se que elétrons possuem valores mais próximos

a unidade na tampa, aonde a tira possui granularidade mais grossa e, logo, está

sujeita a capturar maior energia nessa região. Isso, por sua vez, não garante maior

poder de discriminação nessa região, necessariamente, já que os jatos hadrônicos
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2017 Data-taking 
Preparations

• Preparation for LHC luminosity of 
2x1034 cm-2s-1 and the resulting 
average number of pp interactions per 
beam crossing (pile-up) of 60 
collisions/event (30% increase vs. 
2016);

• Higher pileup makes electron signal 
shapes closer to the background
ones, requiring larger discrimination 
complexity;

• Excessive strain of HLT CPU resources: 
challenge for data-taking;

• In electron triggering, improving 
FastCalo selection is particularly 
interesting to reduce CPU processing 
demands of later stages;

• Employ NeuralRinger in FastCalo to 
benefit from better selection power.

NeuralRinger

• Extraction of 100 concentric ring 
energy sums for the regions-of-
interests provided by L1 (comprising 
0.4x0.4 in hxj plane);

• Built using all seven calorimeter 
layers, centered on cluster 
barycenter;

• Each ring is the collection of cells 
around the previous one; ring 
variable sums energy of all 
comprised cells.

Ensemble Motivation: 
• Physics: inspired in offline 

likelihood;
• Efficiency: expert models facilitate 

inference approximation;
• Tuning: efficient handling of big 

data.

Discriminating variables: Training and Working Point (WP):
• Train MLPs with simulated (2017 

collision) data in 2017 (2018);
• Set WP to keep previous (final) HLT

signal efficiencies nearly unchanged;
• Mitigate electron efficiency loss by a 

linear adjustment of the 
discriminant with respect to pile-up;

• Compute discriminant with the 
output neuron activation set to a 
linear function after training stage;

• Linear correction employed 2016 
(2017) data for 2017 (2018) 
operation.

Results for ET > 15 GeV: 

Neural-networks were trained using computing 
resources from WLCG, Techlab (CERN) and from 
Advanced High-Performance Computational 
Center (NACAD) at COPPE/UFRJ. The crucial 
computing support from all partners is 
acknowledged gratefully. Financial support has 
been also provided by CAPES, CNPq and FAPERJ
(Brazil).

• 25% estimated release of CPU 
resources of total electron and 
photon triggers with respect to 
electron triggers without 
NeuralRinger (cut-based selection 
using 3 shower-shapes in FastCalo);

• Smooth operation during 2017 and 
2018;

Acknowledgements:
Online Validation:

Eratio = (E1,max1 - E1,max2)/(E1,max1 + E1,max2)

• Kept a backup trigger without 
NeuralRinger operating during 2017;

• Evaluate changes for the profiles in 
shower-shape variables used in 
offline selection: result for Eratio;

• Residuals (bottom) are small (<1s) 
and oscillate freely around zero, 
which suggests absence of bias.

Trigger electrons 
with ET > 28 GeV

Evaluation for ET < 15 GeV:
• NeuralRinger provides similar 

additional reduction factor (3x) 
w.r.t. trigger without NeuralRinger
in lower energy electrons;

Conclusion
NeuralRinger allowed Trigger System to 
comply with operational limitations while 
maintaining high electron trigger efficiency. 
Currently, we investigate applications of the 
ring sums for energy calibration of EM 
particles and other machine learning models 
for electron and photon identification.

[1] https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasPublic/LuminosityPublicResultsRun2 
[2] https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasPublic/EgammaTriggerPublicResults

Evolution of data-taking 
conditions [1]

Example: an offline 
selection variable [2]

Trigger Efficiency 
Comparison [2]

São mostrados na Figura 4.7, considerando a segunda camada eletromagnética

(E2), os sinais medidos para um elétron e um jato t́ıpicos e os respectivos sinais em

anéis gerados para esta camada.
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Figura 4.7: Sinais t́ıpicos medidos na camada E2 (acima) e os respectivos sinais em

anéis (abaixo), respectivamente para um elétron (esquerda) e um jato (direita).

A Figura 4.8 mostra sinais em anéis (após concatenação de todas as camadas e

normalização), respectivamente, para um elétron t́ıpico, um jato t́ıpico e um jato com

perfil semelhante ao de elétrons. Percebe-se que o perfil de deposição medido para

elétrons t́ıpicos apresenta pouco espalhamento (é contido em uma pequena região),

e é concentrado nas camadas eletromagnéticas. Os jatos apresentam uma maior

variação em suas caracteŕısticas f́ısicas. Essas part́ıculas tipicamente depositam

uma considerável quantidade de energia nas camadas hadrônicas e possuem perfil de

deposição com pouca concentração espacial, ou seja, mais espalhados (ver Figura 4.8-

b). Entretanto, alguns jatos (como o mostrado na Figura 4.8-c) podem apresentar
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Figura 3.8: Perfil de distribuição de energia nas células e anéis na segunda camada

para elétrons e jatos. Extraído de [42].

bar ultrapassando a E3 e depositando parte de sua energia na H1, e jatos podem

também serem absorvidos no ECAL, como aquele ilustrado em 3.9(c).

3.2.4.2 Normalização

Neste tópico estão as descrições das normalizações testadas para a otimiza-

ção do HLT_Ringer . Foram utilizadas normalizações presentes na literatura utili-

zando tratamento estatístico dos dados, como a Esferização, MinMax, adicionadas

de normalizações que fazem mão do conhecimento da topologia dos calorímetros, sua

segmentação longitudinal e das diferenças entre os chuveiros EM e HAD, buscando

realçar suas características, citando entre elas a normalização sequencial.

3.2.4.2.1 Energia Total (Norma 1)

Neste modo de normalização, cada um dos anéis (r) produzidos são normali-

zados pela energia total (considerando-se todas as camadas) contida em uma região

96

Electrons Fakes

En
er

gy
 [

Me
V]

En
er

gy
 [

Me
V]

En
er

gy
 [

Me
V]

En
er

gy
 [

Me
V]

RingsRings

Electrons (EM.2) Fakes(EM.2)

Example of ring reconstruction

Electron selection:
• Multi-layer perceptron (MLP) 

models to provide fast 
computation and handle 
nonlinearly correlated data such as 
the rings;

• MLP input: normalize ring variables 
by their total energy;

• Ensemble of specific 20 (25) 
models per phase space region in 
2017 (2018).

Detailed information of the figures available at:

Electron Trigger

Legend:


