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Pixel Detektor

● A rajta áthaladó, elektromos töltéssel 
rendelkező részecskék pályáját állapítja 
meg rendkívüli, 10 µm-es pontossággal.

● A detektor három henger alakú rétegből és a 
végein két-két korong alakú lemezekből áll. 
A rétegek és a lemezek építőkövei a 
modulok. Ezeken a modulokon találhatóak a 
szilícium félvezető detektorok, a pixelek.

● A Pixel Detektor a Nyomkövető Detektor (Tracker) legbelső, az 
ütközést legközelebbről vizsgáló eleme. Másodpercenként átlagosan 
10 millió részecske halad át minden cm2-én (8 cm-re az ütközési 
ponttól).
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Pixel Detektor fél 
hengerei
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Pixel Detektor

● A modulokon szilícium pixelek, és 
kiolvasó elektronikák találhatóak. Egy 
pixel mérete 100µm x 150µm x 250µm 
ami modulonként kb. 40.000 darabot 
jelent (teljes detektoron ~60millió).

● A szilícium pixelek tulajdonképpen 
záróirányban előfeszített félvezető 
diódák. Töltött részecske áthaladása 
esetén a kiürített rétegben elektron-lyuk 
párok keletkeznek, amiket a 
fegyverzeteken elektromos jelként 
észlelünk.

● Mivel a teljes detektor mágneses térben 
van, így az elektron-lyuk párok pályái 
meggörbülnek (Lorentz drift), amit 
kihasználva nagyobb felbontás érhető 
el.
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Pixel Detektor kiolvasó elektronikája

● A pixelekből közvetlen az információt a ROC (Read-Out Chip) olvassa ki. 
Egy ROC-hoz 416 pixel tartozik.

● Egy modulon 16 (vagy 8) ROC van. A modulokból  FED-ekhez (Front End 
Driver) érkezik az információ.

ROC (Read-Out Chip)
FED (Front End Driver)
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Hatásfokvesztés főbb tényezői

● A Pixel Detektor hatásfokát, “találati hatásfokban” (hit efficiency) mérjük. A 
hatásfokot az alábbi formulával számoljuk ki, ahol a validhit olyan találat 
amihez tartozik rekonstruált pálya (track), a missinghit pedig olyan találat amit 
nem látott a detektor, de a rekonstrukció szerint ott kéne lennie.

● FED error:

– (overflow, timeout, trailer/header error)

● SEU (Single Event Upset):

– Ionizáló sugárzás átprogramozhatja a chip-ek, memóriák bit állapotát 
(0↔1), amivel a teljes elektronikus egységet elronthatja. A Pixel Detektor 
esetében ROC-ok, vagy akár teljes modulok hatásfoka csökken emiatt 
időlegesen nullára, melyet csak az újraprogramozás javít meg.

● Dinamikus hatásfokvesztés:

– A ROC-ok adat bufferje megtelhet olyan eseményeknél, ahol nagyon sok 
pálya van. Ilyenkor az adott ROC elveszíti a találatok egy részét, de a 
következő eseménykor már újra teljes hatásfokkal működhet.

Eff =
N validhit

N validhit+Nmissinghit
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Dinamikus hatásfokvesztés
● A dinamikus hatásfokvesztés az adott ROC telítettségétől, okkupanciájától függ. Bal oldali ábrán 

láthatjuk, hogy a hatásfok így független a rétegektől, a detektor összes elemében ugyanolyan 
változást követ.

● Az okkupancia a pillanatnyi luminozitástól, trigger rátától, és a detektor fizikai helyzetétől függ 
(különböző rétegek, különböző távolságra vannak az ütközési ponttól).

● Láthatjuk hogy magas pillanatnyi luminozitásnál az első réteg hatásfoka ~98%, ami már nem 
elhanyagolható (hatással lehet a fizikai analízisekre). Az LHC 2015-ös újraindítása során a 
luminozitás még magasabb lesz, nagyobb hatásfokvesztés várható (minden rétegben), ezért fontos 
a dinamikus hatásfokvesztés szimulációba való beépítése.
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Monte-Carlo szimulációk

● A szimulált adatok, és valódi adatok minél egyértelműbb 
összehasonlítása érdekében, a szimuláció kimenetének ugyanolyan 
formátumúnak kell lennie, mint az adat amit a detektorokból kapunk, 
így ugyanazzal az adatkiértékelő szoftverrel elemezhetjük mindkettőt.

● Szimulációk készítésének menete:

– Geant-al leszimuláljuk az eseményt és a detektorok fizikai válaszát 
(GEN-SIM)

– A detektor fizikai válaszok átalakítása valódi detektor válaszokká 
(digi to RAW)

– Digitalizáció, pileup hozzáadása az eseményhez (DIGI)

– Rekonstrukció (RECO)
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Dinamikus hatásfokvesztés 
szimulációja

● Nem lehet a din. hatásfokvesztést okkupancia-függés alapján szimulálni, hisz az 
okkupancia származtatott mennyiség, nincs benne a szimulációban.

– A szimulációban a “dupla oszlop” hatásfokot (double column efficiency) tudjuk 
változtatni, mely kihatással van a detektor találati hatásfokára.

– Dupla oszlop: a ROC a pixeleket dupla oszloponként olvassa ki, egy oszlopban 
80 pixel található.

● Mivel a pontos fizikai folyamatát a dupla-oszlop hatásfokvesztésnek nem ismerjük, 
ezért a mért adat alapján parametrizált, a jelentős fizikai változók függését 
figyelembe vett szimulációt készítünk.

● A pillanatnyi luminozitástól és a detektor geometriai értékeitől való függést vesszük:

– Geometria: rétegenként (z-tengelytől való távolság), ladder koordináták (Φ-
függés), modul koordináták (z-függés).

– Pillanatnyi luminozitás: Pill. luminozitást a szimulációban a pileup alapján 
számolunk.
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Dinamikus hatásfokvesztés 
szimulációja

● A dupla oszlop hatásfok változtatásának 
hatását MC szimulációkban vizsgáljuk.

● 10 különböző pontban készítünk 
szimulációkat, hogy megilleszthessük a 
találati hatásfok – dupla oszlop hatásfok 
függését.

● Elkészítjük a függvény inverzét.

● Egy hosszú run adataiból kiolvassuk a 
függvény szerint, hogy milyen találati 
hatásfok szimulálásához milyen dupla 
oszlop hatásfokot kell beállítani a 
szimulációban.

● Külön rétegekre, ladder és modul 
koordinátákra.
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Ladder koordináták szerinti 
hatásfokvesztés

● Ladder koordináták szerinti 
skála faktorokat inputként 
adjuk meg a szimulációban.

● Mivel a “beam-spot” nem 
pontosan középre esik (beam 
offset), ezért bizonyos ladder 
koordinátáknak nagyobb az 
okkupanciája, így kisebb a 
hatásfoka.
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Modul koordináták szerinti 
hatásfokvesztés

● A modul skála faktorokat 
szintén ugyanabból a dupla 
oszlop hatásfok – találati 
hatásfok függvényből 
számoljuk ki.

● +/- Z irányban átlagolunk 
(ebben az irányban 
szimmetrikus).
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Pillanatnyi luminozitás szerinti 
hatásfokvesztés

● Pillanatnyi luminozitást a pileup alapján számoljuk a 
szimulációban.

● A pill. luminozitástól való függést egy másodfokú függvény 
szerint adjuk meg, és ezt a függvényt építjük be a szimulációba.
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Összefoglalás

● Kidolgoztunk egy módszert a dinamikus 
hatásfokvesztés szimulációjára, mely jól 
egyezik az adattal

● Jelenleg új skálafaktorok számolása van 
folyamatban mely mindhárom réteg 
szimulációjára kiterjed.

● Validálás után a CMSSW következő 
verziójába kerül be (január-február).
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