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REZUMATUL PROIECTULUI 

 

Odată cu repornirea LHC la o energie în centrul-de-masă de 13 TeV, eforturile noastre sunt dedicate preponderent 

căutărilor de fizică nouă deoarce secțiunile transversale ale unui semnal tipic sunt masiv îmbunătățite prin trecerea 

la 13 TeV. Acumularea unei luminozități integrate mari ne va permite extinderea suplimentară a scopului 

cercetărilor. Acest mare set de date ne va permite apoi continuarea cercetărilor pentru producția electroslabă directă 

de gauginos în stări finale cu doi leptoni de semn contrar și impuls transversal lipsă. Bazându-ne pe experiența 

acumulată în cercetările noastre precedente ne vom continua implicarea în cercetări asupra SM și BSM. 

Cercetările generale vor profita de abantajul noilor seturi mari de date pentru a rafina și îmbunătăți analiza pentru 

urmărirea deviațiilor de la predicțiile SM. Grupul General de Cercetare are două scopuri: găsirea unei deviații de 

la așteptările SM, și asigurarea că semnalele nu sunt omise. Pentru ca aceste scopuri să fie realizate, trebuie să 

răspundem la două întrebări: când efectuăm testele statisticve, și care este deviația semnificativă care va descrie 

posibilitatea de a găsi noua fizică. După ce predicțiile SM vor fi validate în zone adecvate, vom aplica teste 

statistice pentru a căuta devizțiile de la SM. Vom investiga de asemenea sensibilitatea ATLAS pentru măsurarea  

𝒕�̅�𝑯 în Run-2. Măsurarea cuplajului quarkului top Yukawa este foarte importantă pentru că anomaliile acestui 

cuplaj ar putea indica o nouă fizică dincolo de  SM. Starea finală este caracterizată de multi-leptoni, 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠
𝑇  și jeturi.  

În ceea ce privește operarea și mentenanța  detectorilor, obiectivul este continuarea și sprijinul electronicii pentru 

consolidare activității on-detectorului Tilecalcare se desfășoară la CERN, cu echipa noastră de experți ingineri și 

tehnicieni. Pentru operarea detectorului obiectivul este de a continua și contribui în shift-uri, la solicitare, cu 

experți DCS și Monitorizare de Calitate a Datelor pentru sistemul TileCal. În privința performanței detectorului, 

vom continua studiile de calibrarea jeturilor și măsurători in-situ ale eficinței reconstrucției electronului. 

Obiectivul unic pentru computing este menținerea, consolidarea și operarea cu înată eficiență a infrastructurii 

locale RO-02-NIPNE Tier 2 GRID. Unul dintre obiectivele noastre privind software-ul este menținerea și rularea 

unui instrument de sine stătător pentru simularea folosirii și refolosirii evenimentelor de fond în timpul digitizării, 

pentru care este nevoie de programat o user-interfață mai bună. În cadrul grupului de pregătirea datelor, un alt 

obiectiv este realizarea unui studiu comparativ al rezultatului lansării monitorizării online (P1MON) cu lansare 

reconstruciței offline Tier-0 (AtlasProduction). Va trebui  de asemenea să elaborăm verificări care să asigure că 

"serviciile web ", care permit userilor să scrie programe pentru accesarea de la distanță a datelor DQ, reîntorc 

valori corecte pentru argumente specifice. În ceea ce privește aplicațiile web cheie, obiectivul nostru este de a 

pregăti teste pentru javascript care să asigure că funcțiile prelucrează corect datele de de input și interacționează 

corespunzător cu serverul. În timpul LS 1 a fost dezvoltat un nou Model de Date pentru Evenimente ATLAS. 

Obiectivul nostru este de a realiza validarea tehnică a NTUP_COMMON și a derivațiilor produse central. 

Obiectivul pentru componentele TDAQ Online Software este menținerea și dezvoltarea în continuare a Access 

Manager Roles Manager (AMRM), un instrument software online care furnizează mijloacele de gestionare a 

contribuției userilor – definirea contribuției, atribuirea sau activarea contribuției, chestionare privind contibuțiile 

atribuite/activate la useri, acordarea sau refuzarea contribuțiilor, tratarea expirării automate a contribuțiilor. Un al 

doilea obiectiv TDAQ este continuarea administrarii computerele din ferma ATLAS de la CERN. 

Activitățile de Outreach vor sta în mod special în atenția tuturor membrilor proietului. 

Angajamentele noastre în programul upgrade Phase-I se referă la electronica pentru detectorul New Small Wheel 

și la TDAQ. Obiectivul este dezvoltarea electronicii Frontend ASICs - proiectare, prototip, producția ART and 

ROC companion IC, firmware si design pentru modelele readout, programmable delays, TTC. Discuții preliminare 

privind posibila noastră contibuție la Upgrade Phase-II au avut în vedere reproiectarea VMM, ART și ROC ASICs 

pentru a satisface noile cerințe specifice. Intenționăm să folosim expertiza noastră în sisteme readout și proiectare 

ASIC prin extenderea activităților noastre în sistemul Muon. Sarcinile noastre pentru Tile Calorimeter upgrade 

Phase-II sunt reproiectarea, prototyping, testarea și integrarea mecanicii Mini-Drawers și Tooling system. 

Contribuim în echipa editorială a Raportului Intern de Proiectare (2016) și Raportului de Proiectarea Tehnică 

(TDR-2017) pentru TileCal Upgrade Phase-II. Vom participa la proiectarea și producția noilor Super-drawers care 

vor fi validate în teste de fascicul și apoi instalate în detectorul ATLAS.  

 


