
CMS Barrel Müon Alignment

Redundancia és pontossági 
vizsgálatok



Barrel Alignment

2011.12.12.

Alapvető elvárás 
MB1-MB4      150-350 μm    r-φ síkban
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Mérés: Kamera néz LED-et

Mi történik, ha a háló egy eleme kiesik?



Elemek (kalibráltak)

2011.12.12.

Villák, LED-ek felerősítve a kamrára

Kamerák a MAB-okon

Board Computer

MAB-, villa-, kamera- és 
kamra-kalibráció 

3Magyar CMS Megbeszélés



Mérés menete

• Eltároljuk az optikai kapcsolatokat: LED-
kamera, amiket meg akarunk mérni.

• Ha egy méréshez rendelkezésre állnak az 
erőforrások, az a kamera készít 20 képet a 
LED-ről.

• A Board Computer kiszámolja a centroidot, 
elküldi az adatbázisba.

• Végeredmény: run number – optikai kapcsolat 
– centroid – DQM értékek.
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Rekonstrukcio: centroid→pozíció

• Megírtuk a rendszer COCOA-modelljét: 
elemek, strukturájuk, kapcsolatuk módja (unk, 
fix) és a mérésés egy fix pontot, ebből 
kiszámolja a kért (unk) elemek koordinátáját.

• 1. naiv megközelítés (fenti), kamra, MAB unk, 
a rekonstrukció nehezen tartható kézben.

• 2.   station 1,2,3 → unk: kamrák és MAB-ok     
station 4 → unk: csak a kamrák, MAB fix!!!                                   
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Rekonstrukció + DQM

• Ha konzisztensen adjuk meg a bemenő adatokat, azaz 
pl. nem cserélünk fel két értéket, akkor konzisztens a 
végeredmény (megfigyelés). 

DE: a rekonstrukciót rontja:
– Túl kevés mérés egy villáról (pontatlanság)

– Zajos kép a LED-ről (pontatlanság)

– Tükröződésre vetődés (mesterséges feszültség)

– Kevés mérés a kamra egyik oldaláról (libeg)

• Mindenképpen még a rekonstrukció előtt ki kell szedni 
azokat a méréseket, amik elronthatják a rekonstrukciót, 
mert utólag nehéz megmondani, mi volt a hiba.
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DQM (Sz. Z.)

• LED mérése során 0-9 minőség osztály (1-OK.)

• Villa esetén 
– 6-os oldalt min 3 LED 

– 4-es oldalt min 2 LED lemérve

– Tükröződés szűrése 

• Kamra esetén, legalább az egyik oldalt 
(passage) legyen elég LED a villákon. Általában 
mindkettőn van, de a 4-es stationon nem lehet 
mindkettőre megkövetelni (dupla kamrák)
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MB1,2,3 futásának eredménye

• Egy kamra bukik meg a DQM-en

• Az eredmény az elvárásoknak megfelelő:

– MB1 x-y 50-150 μm  (Z_1_1 van kézzel lefixálva)

– MB2 x-y 150-300 μm

– MB3 x-y 200-400 μm

– MB4 több szót érdemel
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MB4 kihívásai
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kezdőérték

6-ból 1 paraméter

iterációk



MB4 P2
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MB4 P1
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MB4 Z
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MB4 N1
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MB4 N2
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MB4 kamrák kizárása
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eredeti

214 kivéve

2114 kivéve

2114 és 214
kivéve
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MB4 rekonstrukció mai állása

• 70 kamra van 

– 50 hasonló a station 1,2,3 kamráihoz

– 20 dupla kamra, egy oldalát látjuk ←UPGARDE!!

• 6 kamrát kiejt a DQM

• 5 kamrát ki kell vennem

• MB4 x-y rekonstrukciós hibája néhány           
100 μm, de van egy 2 mm is az egyik dupla 
kamránál.
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Kiesnek MAB-ok

• Okok: 

– Board Computer nem bootol (nagy részére 
megoldva) 

– grabber kártya 

memória (?) hibája

LED-DQM≠1 
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Mit okoz egy vagy több MAB kiesése?
(az ábrák pontos értelmezése folyamatban)

• Elkészítettük

– Összes MAB

– 1/9 hiányzik

– 1/9; -2/10; -3/7 

hiányzik

– Összehasonlítom

Pl. 3 hiányzik vs. 1 hiányzik
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Kiterített ábra 3 MAB vs. 1 MAB
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Globál koordináták változása 
wheelenként
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