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Hatásfok:  Eff = Nvalid hits / (Nvalid hits + Nmissing hits  );   (Eff ~ 99.95% körüli álltalában)

magas luminozitas ~ magas fluxus ~ magas hit szám ami miatt betelik a 
kiolvasó regiszter buffere 

--> néhány   Nvalid hits   - ból Nmissing hits -válik--> Eff csökenni fog!

Eff csökkenésének mértéke erősen függ attól, hogy a detektor melyik részét 
vizsgáljuk. 

Ez miért baj?
           A fizikai annalízisek során mért és szimulált adatott használunk fel, az 

analízis  minősége annál jobb minél jobban hasonlít egymáshoz a két fajta 
adat. A probléma alapvetően technikai jellegű ezért nincs szimulálva, növeli 
az adattípusok közti különbbségeket tehát rontja  az analízis minőségét.  

                      

Mirről van szó?  



 2011 és 2012 mért és szimulált adatokat vizsgáltunk

2011:

CMSSW verzió: CMSSW_4_2_8_patch6

Global Tag: GR_R_42_V21

JSON: Cert_160404-180252_7TeV_PromptReco_Collisions11_JSON.txt

2012:

CMSSW verzió: CMSSW_5_3_3_patch3

Global Tag: FT_R_53_V6;  FT_R_53_V6C; FT_R_53_V10;   FT_P_V42B;

Szimuláció: Global Tag:  START53_V7A 

 

  

Vizsgált adatok



Az alábbi ábrákon a hatásfok van ábrázolva a detektor különböző paramétereinek    

függvényeiben. Ez által képet kapunk arról, hogy a hatásfok milyen tényezők miatt esik 

Illetve milyen módon. Az alábbi ábrasor,  erős távolságfüggésre enged következtetni.  

Példák



A dinamikus hatásfokvesztés több paramétertől egyszerre függ pl: távolságtól, beesési szögtől, 
 polárszögtől...

Az alább ábrákon Eff látható a vertex szám (nvtx) függvényében a különböző rétegeken. 

ábrasoron megfigyelhető, hogy a hatásfokvesztés a  belső rétegeken egyre jelentősebbé válik.



 A pillanatnyi luminozitás egy különleges mennyiség, a kísérletben mérjük, de a szimulációban nem 
található meg. Mindössze úgy tudtam a szimulációból luminozitással kapcsolatos ábrákat készíteni, 
hogy származtattam ezt a mennyiséget.  A luminozitás nem más mint  a pileup szám és a 
hatáskeresztmetszet szorzata, a szimulációban  a pileup szám jól van szimulálva így jól tudjuk 
becsülni a luminozitást. Az alsó ábrák nagyon hasonlítanak az előző oldalon lévőkre, ez azért van 
mert szoros kapcsolat van a vertex szám és  a pileup szám között, valamint  a pileup szám és a 
pillanatnyi luminoztitás között.  



Célok:
-megtalálni azokat  a paramétereket amivel a jelenség jól leírható               

mindkét fajta adatban

-ezeknek a paramétereknek hozzáférhetőeknek kell lenniük  adatban és

 szimulációban is

-megtalálni azt a törvényszerüséget amivel a jelenség jól jellemezhető 

      -eredmények implamentálása  a szimulációba



    Ahhoz, hogy megfelelő módszert válaszunk ki a hatásfokvesztés 
kezeléséhez, tudnunk kell, hogy  bizonyos alapvető mennyiségek 
tekintetében a két adattípus mennyire fed át. Ilyen mennyiségek a nvtx és a 
pileup.

Szimulát és mért adat összehasonlítása



     L1rate és instlumi függvényében látható a hatásfokvesztés a detektor különböző 
részein. Az utólsón pedig a két menyiség együttes hatása figyelhető meg, ezen az 
ábrán elkülönült sávok jelennek meg. Ezért alkalmas a l1rate függvényében 
parametrizálni a luminozitást. Amit meg is tettünk. Ez álltal lehetővé válik a l1rate 
berakása a szimulációba. 



2011:

2012:

Instlumi parametrizálása L1_rate szerint



2011:

2012:

Instlumi parametrizálása L1_rate szerint



További teendők

-Parametrizálni azokat a  mennyiségeket amelyek azonosak adatban és MC-ben

-MC hatásfok skálázása és összevetése az adattal

-MC elrontása, úgy hogy tükrözze a parametrizálást

-MC újabb összehasonlítása az adattal



                  Köszönöm a figyelmet!
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