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คํานํา 

การจัดเรียงเนื้อหาในรายงานฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 4 บทหลัก ๆ คือ บทที่ 1 เป็นเรื่องงานเกี่ยวกับโครงการ
และกิจกรรมท่ีได้เข้าร่วมซึ่งเป็นส่วนแรกที่จะอธิบายภาพรวมของโครงการ CERN Summer School 2012 อัน
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนบทที่ 2 และบทท่ี 3 คือความรู้และความเข้าใจท่ีได้เรียนตลอดการเข้าร่วม
โครงการ ทั้งสองบทนี้เป็นส่วนท่ีตั้งใจเขียนข้ึนเป็นพิเศษเพราะเป็นความรู้ที่เวลาเกือบทั้งหมดตอนอยู่ในโครงการ
ของข้าพเจ้าใช้เพ่ือศึกษาและทําความเข้าใจ หัวข้อของบทที่ 2 คือ Jet from Proton-Proton collision and 
Higgs Boson เป็นบทที่เขียนถึงหลักการเกิดกลุ่มอนุภาค Jets อันเน่ืองมาจากการชนกันของโปรตอนในเคร่ืองเร่ง
อนุภาค LHC เน้ือหาค่อนข้างออกออกไปทางแนวคิดเชิงทฤษฏีของบทพื้นฐานของ Quantum filed theory 
รวมถึงกระบวกนการเกิด Higgs Boson 5 แบบท่ีสําคัญและกําลังถูกศึกษาโดยกลุ่มนักวิจัยที่เซิร์น สําหรับบทที่ 3 
คือ Introduction to CMS Software (CMSSW) and Data analysis เป็นบทท่ีเขียนด้วยความตั้งใจของข้าพเจ้า
ที่อยากให้รายงานน้ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านโดยเฉพาะสําหรับผู้สนใจที่อยากไปทํางานวิจัยฟิสิกส์อนุภาคในการ
ทดลองของ CMS แต่ไม่มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโปรแกรมสูงมากนัก เพราะปัญหาใหญ่สําหรับนักศึกษาที่เข้าร่วม
กลุ่ม CMS คือการทําความเข้าใจโปรแกรม CMS Software (CMSSW) ซึ่งเป็น Framework ที่มีขนาดใหญ่และมี
ความสลับซับซ้อน มันคือระบบการเขียนโปรแกรมท่ีใช้ในการทํางานวิจัยของ CMS ซึ่งโดยปกติแล้วนักศึกษาที่เข้า
ร่วมส่วนใหญ่จะได้จับกับโปรแกรมที่ถูกเขียนข้ึนไว้ก่อนแล้ว และไปปรับปรุงเล็กน้อย แต่ในบทที่ 3 น้ีถูกเขียนขึ้น
เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเขียนโปรแกรมข้ึนมาได้เองเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตามบทที่ 2 และบทที่ 3 แม้ว่าจะเขียนตาม
ความเข้าใจของข้าพเจ้าเอง แต่การเขียนเป็นภาษาอังกฤษนั้นก็เพ่ือรักษาความหมายของคําและความเข้าใจไว้ และ
สุดท้ายคือบทที่ 4 ที่แสดงงานของข้าพเจ้าที่ได้ทําที่ CERN โดยมีอาจารย์ ดร. นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา นอกจากน้ีสําหรับเรื่องราวในชีวิตประจําวันได้ถูกเขียนไว้ใน ภาคผนวกในรูปแบบของบันทึกประจําวัน  
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เวลา 8 สัปดาห์และสามารถกลับมาสอบกลางภาคย้อนหลังได้ตามปกติ 

ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ดําเนินการจัด
กิจกรรมที่มีประโยชน์ ทําให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ซึ่งนับเป็นโอกาสสําคัญ
ย่ิงที่ทําให้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์มากมายจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ขอขอบคุณ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ถ่ายทอดความรู้และให้คําแนะนําอันเป็น
ประโยชน์ ทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ตลอดจนดูแลข้าพเจ้าตลอดช่วงระยะเวลาการเข้าร่วม
โครงการภาคฤดูร้อนดังกล่าว  

  สุดท้ายขอบพระคุณคุณพ่อสังเวย คุณแม่ปราณี และพี่สาว นางสาวพัชราพรณ์ แก้วอ่วม ครอบครัวของ
ข้าพเจ้าอันเป็นกําลังใจหลักและช่วยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบมาโดยตลอด จนได้รับโอกาสที่ดีในครั้งน้ี  

 

   

 



รายงานการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2555�

 

 



รายงานการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2555�

 

1 | P a g e  
 

บทท่ี 1 

โครงการ CERN Summer School 2012 

1. รูปแบบกิจกรรม 

โครงการ CERN Summer student เป็นโครงการที่จัดข้ึนเพ่ือสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา

ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาเหล่าน้ัน ได้สัมผ้สอย่างใกล้ชิด

กับกลุ่มนักวิจัยที่ทํางานอยู่ในสถาบันวิจัย CERN เมือง Geneva ประเทศ Switzerland นักศึกษาที่ถูกคัดเลือกให้

เข้าร่วมจะได้พบร่วมถึงได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนรู้อัน ประกอบจากหลายวัฒนธรรมและหลากหลายแนวคิด 

ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์ได้ดี นอกเหนือจากประสบการณ์ท่ีได้จากการร่วมทํางานกับนักวิจัยที่น้ัน

แล้ว นักศึกษาจะได้เข้าร่วมฟังบรรยายจากนักฟิสิกส์ที่จัดเตรียมมาอย่างเฉพาะ สําหรับนักศึกษามีโอกาสได้

แลกเปลี่ยนความคิดกับ นักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางทฤษฏีหรือทางการทดลอง

ในสาขาฟิสิกส์อนุภาคและการคํานวณ โครงการยังออกแบบให้นักศึกษามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 

และห้องควบคุมเคร่ืองเร่งอนุภาคและเครื่องตรวจจับอนุภาคที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก ณ ขณะน้ี  และยังมี 

workshop ที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสและเรียนรู้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้การทดลอง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถนํา

ผลงานที่ได้ทําขณะเข้าร่วมโครงการมานําเสนอได้อีกด้วย สําหรับโครงการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมในคร้ังน้ี เป็น

ระยะเวลา 8 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม ถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

 

2. การบรรยาย 

การบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนลําดับของการทําความเข้าใจใน Standard 

Model, Quantum field theory และแนวคิดในฟิสิกส์พลังงานสูง ตลอดจนความรู้เก่ียวกับเคร่ืองเร่งอนุภาคและ

เคร่ือง ตรวจจับอนุภาคทั้งสี่ตัว (CMS, ATLAS, ALICE, LHbC) รวมไปถึงหลักการทํา Physics Analysis ของ 

แต่ละการทดลอง ข้าพเจ้าได้แบ่งการบรรยายออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 

กลุ่มที ่1 ฟิสกิส์เชิงทฤษฏี 

กลุ่มที ่2 ฟิสิกส์เชิงการทดลองรวมถึงเทคโนโลยีเคร่ืองเร่งและเครือ่งตรวจจับอนุภาค 
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กลุ่มที ่3 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลอง 

กลุ่มที ่4 การประยุกต์ของฟิสิกสอ์นุภาคและอื่น ๆ 

สําหรับหัวข้อของการบรรยายในแต่ละกลุม่แสดงไว้ตังตารางด้านล่าง 

กลุ่ม หัวข้อการบรรยาย

1 

1. Standard Model 
2. Concepts in HEP (Fundamental Concept in Particle Physics) 
3. Beyond the Standard Model 
4. Standard Model Physics at Hadron collision 
5. Heavy Ions (From Heavy-Ion collision to Quark matter) 
6. Antimatter 
7. Physics and CP Violation 

2 

1. Introduction to Accelerator Physics
2. Detectors (Simulation of Particle interaction in a detector) 
3. Electronics, TDAQ (Intro to Data Acquisition (DAQ) and Trigger Tech) 
4. Triggers for LHC 
5. Search for Beyond the Standard Model Physics at Hadron colliders 
6. Future Collider Technologies 
7. LHC upgrade – Accelerator Physics Challenges for the LHC upgrade 
8. LHC Upgrade - Superconductivity & SC magnets/Magnet Technology 
9. LHC Upgrade - RF systems 

3 
1. Statistics (Introduction to Statistics)
2. From Raw Data to Physics Results 
3. Monte Carlo (Introduction to Mote Carlo techniques in HEP) 

4 
1. Particle Accelerators in Cancer Therapy
2. Astroparticle Physics 
3. Cosmology (Introduction to Cosmology) 

 



รายงานการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2555�

 

3 | P a g e  
 

การบรรยายเกือบทุกหัวข้อน้ัน วาง outline ออกมาได้น่าสนใจ แต่ก็จะมีบางหัวข้อที่ข้าพเจ้าให้ความ 

สนใจเป็นพิเศษและนํามาเขียนรายงานดังน้ี 

• Concepts in HEP (Fundamental Concept in Particle Physics) 

เป็นการบรรยายโดยนักฟิสิกส์หญิงชื่อ Geraldine SERVANT เธอทํางานในกลุ่มนักทฤษฏี ณ เซิร์น และ

เป็นหน่ึงในกลุ่มผู้จัดเรียงหัวข้อการบรรยายใน Summer school  หัวข้อมีประกอบด้วยการบรรยายทั้งหมด 4 

ครั้ง เน้ือหาในเกินครึ่งของหัวข้อบรรยายเก่ียวข้องกับ Quantum Filed Theory used in High energy physics 

และ Gauge theories เธอพูดตอนแรกว่า “This is going to be very introductory so those of you who 

already took course in quantum field theory will probably be bored” ซึ่งก็จริงตามน้ัน เน้ือหาค่อย

ข้างง่ายตอนแรก ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เรียนกันมาแล้วเช่น Lorentz transformation, Energy-mass 

equivalence , Lorentz invariant action และ Energy-momentum four-vector แต่มาเร่ิมยากข้ึนก็ตอน

พิจารณาการรวมสมบัติของ Reletivistic effect เข้าไปใน Quantum mechanics ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ

กําเนิด Quantum filed theory ระหว่างที่เธอกําลังบรรยายเร่ืองทําไมเราถึงไม่มี Relativistic Mechanics เธอ

บอกว่า (เท่าที่จับใจความได้) “One problem also it does not admit positive probability density and 

also it does not describe fermion” it ในที่น้ีหมายถึงการตีความคําตอบของสมการ Klein-Gordon ใน

ลักษณะเดียวกับ Schrodinger Equation ท่ีจริงปัญหามันมีอีกว่าจํานวนอนุภาคไม่อนุรักษ์ซึ่งใน Quantum 

Mechanics ไม่อนุญาตให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะน้ี ดังน้ันจึงเกิดปัญหาข้ึนกับการตีความแบบเดิม ด้วยเหตุน้ีจึงมี

การนําเสนอไอเดียของ Field for multi-particle ซึ่งสุดท้ายคือ quantization of a single relativistic 

particles does not work, we need quantization of fields ซึ่งก็คือ Quantum Field Theory (QFT) 

โดยรวมแล้วการบรรยายหัวข้อน้ีช่วยให้เข้าใจภาพรวมของ Standard  Model ได้ดีขึ้นเพราะ Standard model 

มี Quantum field theory เป็นเหมือน Framework 

• Standard Model at Hadron collision 

หัวข้อบรรยายข้อน้ีมีความสําคัญต่องานของข้าพเจ้าที่เซิร์นมาก เพราะงานของข้าพเจ้าต้องอาศัยความใจ

เก่ียวกับ Jets ซึ่งเป็นกลุ่มของอนุภาค Hadron ซึ่งพุ่งออกมาจากการชนกันของโปรตอน การบรรยายนี้อธิบายถึง 

Interaction ระหว่างโปรตอนสองตัวที่ชนกันที่พลังงานสูงและจะมีอนุภาคอะไรออกมาบ้าง เขาอธิบายว่าการชน
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กันของโปรตอนก็คือการชนกันของ quark และ gluons ผ่าน strong interaction โดยรวมแล้วเป็นหัวข้อการ

บรรยายที่ข้าพเจ้าพยายามทําความเข้าใจมากอันหน่ึง แม้ว่าจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็ตาม 

• From Raw Data to Physics Results 

  อีกหน่ึงหัวข้อการบรรยายที่เก่ียวข้องกับงานของข้าพเจ้าคือเส้นทางของข้อมูลจากเครื่องตรวจจับอนุภาค

มาสู่การวิเคราะห์และการตีความ อันเน่ืองมาจากว่าระบบการจัดการข้อมูลของการทดลอง CMS หรือการทดลอง

อื่น ๆ น้ันเป็นระบบที่ใหญ่มาก ความเข้าใจในระบบการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลการทดลองจึงเป็นเร่ืองที่

สําคัญมาก หัวข้อการบรรยายนี้ให้ความรู้เก่ียวกับการทํา Reconstruction การเขียนและออกแบบ Physics 

analysis และการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทดลองและการจําลองเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในเคร่ืองตรวจจับ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: บรรยากาศการเข้าร่วมฟังบรรยาย 

1.3 Workshops 

กิจกรรมที่ได้เข้าไปร่วมมีสองอย่างคือ Cloud Chamber และ Silicon sensor กิจกรรมอย่างแรกเป็น

การจําลองการทํางานของเครื่องตรวจจับชนิด Cloud Chamber ซึ่งเคร่ืองตรวจจับชนิดเก่าที่เลิกใช้ไปนานแล้ว 

แต่ยังคงไว้ซึ่งหลักการที่เรียบง่ายและสวยงาม ส่วนกิจกรรมอย่างที่สองเป็นกิจกรรมท่ีให้ไปสัมผัสกับส่วนของ 

detector ที่เรียกว่า Tracker ซึ่งใช้สําหรับตรวจวัดเส้นทางเดินของอนุภาคที่มีประจุ ซึ่ง Tracker น้ันประกอบขึ้น

จาก Silicon sensor จํานวนมาก รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดังน้ี 
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• Cloud Chamber workshop 

กิจกรรมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้ลองทํา Cloud Chamber อย่างง่าย ซึ่งใช้ตรวจจับอนุภาคมีประจุอย่าง 

Muon โดยหลักการคร่าว ๆ ของ Cloud Chamber คือเมื่อ muon ว่ิงเข้าไปข้างในแล้วจะไปทําปฏิกิริยาก๊าซ 

แอลกอฮอล์จนเกิดการควบแน่นเห็นเป็นหยดนํ้าเล็กตลอดตามเส้นทางที่อนุภาคว่ิงไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2: อุปกรณ์สําหรับการทํา Cloud Chamber 
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• Silicon sensor workshop 

เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้เห็นตัวอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตรวจวัดเส้นทางของอนุภาคอย่างใกล้ชิด ข้าพเจ้าได้มี

โอกาสไปลองทําการวัดค่าความจุไฟฟ้าของ Slilicon sensor ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3: อุปกรณ์ที่ใช้สําหรบัตรวจวัดเส้นทางของอนุภาค 
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1.4 เยี่ยมชมสถานีทดลอง 

ภาพบรรยากาศระหว่างไปเย่ียมชมสถานีทดลองต่าง ๆ 

  

 

 

 

 

    

 

 

ภาพท่ี 4: เยี่ยมชม SM18 และ Linac 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5: เย่ียมชม CMS 
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ภาพที่ 6: เย่ียมชม ATLAS 

 

 

 

1.5 ดูการนําเสนอผลงานแบบ Poster 

มีการนําเสนอแบบ Poster นักศึกษาคนอื่น ๆ ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เข้าร่วม ใจจริงน้ันอยากเข้าร่วมเพียงแต่

ตอนน้ัน งานของข้าพเจ้ายังไม่มีผลอะไรออกมาเลย อยู่ระหว่างการศึกษา แต่พอเข้าไปในงานและเห็นงานของ

นักศึกษาคนอื่น เข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้เข้าร่วม เพราะว่าจริงที่แล้ว Poster เหล่าน้ันแทบจะ

ไม่ได้แสดงงานของนักศึกษาท่ีทําเสร็จแล้ว ส่วนใหญ่เป็นการนําเสนอว่าทําอะไรและมีหลักการอย่างไรเท่าน้ัน ยังไม่

มีผลก็ได้ ซึ่งข้าพเจ้าคิดในใจว่าน่าเสียดายเพราะหากให้นําเสนอในลักษณะน้ีก็ทําได้เหมือนกัน แต่ก็ไม่เป็นไร มาดู

งานของคนอื่น ๆ ว่าทําอะไรกันบ้างก็สนุกดี 
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ภาพท่ี 7: บรรยากาศการนําเสนอผลงานแบบ Poster 
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บทท่ี 2 

Jet from Proton-Proton collision and Higgs Boson 

 
2.1 Jets and Hadronization 

To understand physics of Jets at LHC, good and deep understanding in Quantum 

Chromodynamics (QCD) is needed. It is worthwhile to roughly review some material in QCD. As 

long as I learn from lectures at CERN, the common ways to describe phenomena involving QCD 

is to discuss them in terms of quarks and gluons. In theoretical perspective, QCD is the field 

theory based on a non-abelian gauge group SU(3) and all forces (except gravitational force, in 

my opinion) in the standard model are explained within the framework of these non-abilian 

gauge theories, based on gauge symmetry. In overall image, QCD is an important part of the 

standard model that describes the strong and weak interactions. Note that interactions are 

studied in term of forces between interacting objects. In our current understanding of the strong 

interactions, given by QCD, all hadrons are composed of quarks [1]. Quarks appear as they have 

six flavors and three colors. Indeed color is a degree of freedom in context of charge of particle 

in QCD. It doesn’t mean that a quark has its color when we look it. How quarks interact each 

other? The answer is they interact through strong interacting fields. The interacting field can be 

somehow excited and then produces virtual particles known as force carrier which be 

exchanged between interacting quarks. A virtual particle in strong interaction is called “gluon”. 

It is a one kind of massless vector bosons. When two protons collide to each other, quarks in 

the protons will interact through gluon exchange. After that somehow many kind of particles 

will be created from colliding energy of two protons based on concept of energy-mass 

equivalence. In proton-proton colliding events, sometime there are groups of hadrons and other 

particles are created and propagate out from collision point with conic form. Their form look 
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like narrow cone, hence it is called Jets. An important mechanism strongly involving to the 

hadrons creation is Hadronization. It is the process, which tell us how quarks and gluons form 

hadrons in scattering theory.  

2.2 Higgs production 

Because of well understanding on quantum field theory is really needed to explain what Higgs 

boson is and how important it is. Let me briefly mention about Higgs boson production without 

attempting to answer those question. However, it is important to state that Higgs boson is the 

rare stuff that most physicists around the world strongly expect to discover. At CERN, physicists 

are interested in five processes directly relating to Higgs production. It consists of i) Gluon-Gluon 

fusion ii) Vector boson fusion, iii) WH process, iv) ZH process, and v) ttH process.  

2.2.1 Gluon-Gluon fusion 

Higgs boson production via gluon-gluon fusion is the process, gg -> H, which gives the highest 

scattering cross-section, hence highest probability for finding Higgs boson. The Feynman diagram 

for the fusion process is shown below. 

 

 

Figure 2.1 Feynman diagram of gluon-gluon fusion process that serves the highest probability 

for finding Higgs boson. 
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According to the order in Feynman diagram calculation, the diagram shown in Figure 2.1 is the 

lowest order process proceeded through a top quark loop between the gluons and the Higgs 

particle [2]. 

2.2.2 Vector Boson fusion 

Higgs boson production via Vector Boson Fusion (VBF), qq -> qqH, illustrated in Figure 2.2, has a 

rate an order of magnitude smaller than the gluon-gluon fusion process. However, the signal 

from VBF process is quite cleaner than gluon-gluon fusion process. The dynamics of VBF process 

leads to energetic pair jet with large angle between them. In other word, they form the pair jet 

in forward and backward directions. 

 

 

Figure 2.2 The Feynman diagram of Vector Boson Fusion process illustrates how Higgs boson is 

produced. 

2.2.3 WH process 

Higgs boson production via process qq->HW is called “Higgs Strahlung”. The process is the third 

candidate in Higgs finding processes because it gives probability in third rank. Feynman diagram 

of the process is shown in Figure 2.3 
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Figure 2.3 Two Quark (Quark and Anti-Quark) combine to produce W boson and then decay 

gives Higgs boson. 

2.2.4 ZH process 

The process is the same as WH process but gives pretty smaller probability. Note that e- and e+ 

in Figure 2.4 represent quark and anti-quark respectively. 

 

Figure 2.4 Feynman diagram of ZH process (qq -> ZH) 

2.2.5 t-tbar fusion   

Two gluons interact with each other through top quark and anti top quark. The two top quark 

combine to form Higgs boson.  

 

 

Figure 2.5 Feynman diagram of t-tbar fusion process 
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The scattering cross section for each process is shown in Figure 2.6 

 

 

Figure 2.6 Theoretical calculation of scattering cross section versus Higgs mass (MH) in Higgs 

production. The gg->H process (Blue Curve) give the highest scattering cross section. 

The second candidate is qq -> qH process (Red curve) followed by qq->WH process 

(Green curve) and qq->ZH process (Brown curve) and finally tt->H process (Pink 

curve). Thickness of each curve indicates its uncertainty of measurement. 
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บทท่ี 3 

Introduction to CMS Software (CMSSW) and Data analysis 
 

Introduction 

The chapter presents an easy way to understand how physicists at CMS experiment access and 

select data from detector and do physics analysis using CMS Software (CMSSW). In my personal 

view and my CERN friends accept my opinion, one of big obstructions of summer students at 

CMS is to learn CMSSW for doing their projects because it quite requires good knowledge in C++ 

and python programming to access and handle data. Actually, all staffs at CERN well know that 

it is natural that summer students who don’t have good programming basics or have never 

dealt with data structure before, at least me and Rahim, my close friends from ATLAS, will 

inevitably encounter this problem. Consequently, students often waste their time to study 

about programming and structure of CMSSW. They thus have no enough time for review physics 

knowledge from lectures. However, there are good workbooks, which seem like user manuals, 

written for new users but it quite hard to understand because the workbooks are written in 

technical term language used in programming. So some students cannot learn by themselves 

without closely take cared by professionals. Hence some basics knowledge about CMSSW, CMS 

computing model, event structure, and pathway how physics data flow in structure of CMSSW 

will be presented in this chapter. The purpose of the chapter is to prepare reader, especially 

someone who have never deal CMSSW before, be familiar with CMSSW and have some 

important basics for doing physics analysis.  
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3.1 CMS computing model and Event Data Model (EDM) 

Before directly go to how to use CMSSW, it is worthwhile to briefly mention about two 

important sections, the first is CMS computing model and the other is EDM. The first subsection 

describes how computing center available to CMS around the world are distributed their 

resources (processors and data storage) based on tiered architecture. It also describes how 

detector data and simulation data (or called MC data by original CMSSW workbook) flow 

through the tiers, and how data are stored. For the other section, EDM describes how events 

from detector be constructed in form of particular model from a software point of view.  

3.1.1 CMS computing Model 

Referring to tiered architecture mentioned above. There are three tier levels and each of them 

provides different resources and services. 

Tier-0 (T0) 

It is the first tier in the CMS model, for which there is only one site, CERN. The T0 performs 

several functions. The some basics standard workflow is as follows: 

1. Accepts RAW data from the CMS Online Data Acquisition (DAQ) and Trigger System 
2. Re-packs the RAW data received from the DAQ into primary datasets based on trigger 

information. 
3. Archives the repacked RAW data to tape. 
4. Distributes RAW data sets among the next tier stage resources (Tier-1) so that two copies 

of every piece of RAW data is saved, one at CERN, another at a Tier-1. 
5. Performs PromptCalibration in order to get the calibration constants needed to run the 

reconstruction. 
6. Feeds the RAW datasets to reconstruction. 
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7. Performs prompt reconstruction and writes the RECO and Analysis Object Data (AOD) 
extraction. 

8. Distributes the RECO datasets among Tier-1 centers, such that the RAW and RECO match 
up at each Tier-1. 

9. Distributes full AOD to all Tier-1 centers. 
Note for T0 flow path:  

Raw data:   data from detectors without calibration. 

 

Trigger system: Since there are a lot of events happen due to proton-proton collision in 

CMS detector, so limit of electronics technologies and data storage 

prevent we to memory all events. Consequently, the system used for 

reduce and select especially important events is Trigger system. 

 

Tape: Tapes are used to store data from detector. 

 

PromptCalibration: It refers to preparing process for do calibration to RAW data. 

 

RECO / AOD: They are two forms of Data used in physics analysis.  

Tier-1 (T1) 

CMS experiment has seven Tier-1 (T1), which are large centers in CMS collaborating countries. 

The some basics standard workflow of T1 is as follows: 

1. Receives a subset of the data from the T0 
2. Provides tape archive of part of the RAW data (secure second copy) which it receives as 

a subset of the datasets from the T0 
3. Provides substantial CPU (processor) power for scheduled: 
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a. re-reconstruction 
b. skimming 
c. calibration 
d. AOD extraction 

4. Stores an entire copy of the AOD 
5. Distributes RECOs, skims and AOD to the other T1 centers and CERN as well as the 

associated group of T2 centers 
6. Provides secure storage and redistribution for simulation events generated by the T2's 

 

Tier-2 (T2) 

The Tier center serves substantial processor resources and provides capacity for physics user 

analysis and simulation (MC) production. Comparing to T1, the T2 have smaller data storage. 

However, an advantage of T2 is to produce and organize simulation data. In other word, 

simulation productions will be generated at T2 and then sent to an associated T1 for 

distribution among CMS computing model. The some basics standard workflow of T2 is as 

follows: 

1. Services for local communities 
2. Grid-based analysis for the whole experiment  

(Tier-2 resources available to whole experiment through the grid) 
3. Monte Carlo (MC) simulation for the whole experiment 
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Figure 3.1 CMS computing model is organized based on tier architecture. There are three main 

tiers available for computing resource and physics analysis. 

3.1.2 Event Data Model 

From software point of view and as much as I know, term “Event” in CMSSW look like a 

collection of the RAW data from detector or Simulation and technical information. It seems like 

a container used to keep physics information of a physical event happing in the CMS detector 

as well as to save any information of paths that the event passed through the reconstruction 

processes. So the Event holds all data that was taken during a triggered physics event and all 

data derived from the taken data from the detector [3]. Figure 3.2 illustrates how events and 

information included in associated events. 
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Figure 3.2 Diagram shows the pathway of Event in EDM. At first step, electronic signals from the 

detector are transformed from DIGI to RAW and then pass High Level Trigger (HLT). 

Actually, to pass HLT system is referred as one part in Online Data Acquisition (DAQ) 

but after that referred to offline analysis. The second step, RAW data are 

transformed again from RAW to DIGI for doing reconstruction and getting RECO data. 

Next step, after reconstruction process, an analysis object data (AOD) is created by 

producer code (or modules). Basically, AOD is a subset of RECO but some 

information, that is not necessary for physics analysis, is removed from RECO. The 

final step, Events are stored together as an Event collection and Event collections 

are hold together as Dataset. 
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3.1.3 Data parking 

It is the concept to enhance the CMS physics. In 2013, LHC will shutdown so, in 2012, CMS 

would like to open its trigger bandwidth beyond its current processing bandwidth and collect 

more data for analyzing in 2013. The problem is how more data is recorded. Thus, to solve 

problem, the data will not be reconstructed (at Tier-0) and then be parked at Tier-1s. The non-

reconstructed data are stored until 2013 without access to. Physics cases related to the parking 

include VBF trigger, SUSY searches and B-physics. Therefore, VBF parking is the data parking 

which relevant to the VBF trigger. 

 

3.2 From Raw data to physics analysis 

In the section, most materials are concluded from only lectures at CERN, thus it may has 

mistakes due to not very well enough English skill of author. However, I tried to do my best, 

please forgive me if the section makes you confuse. Let me start with describe about data 

analysis chain at CERN. The first step is collecting data from many channels on CMS detector 

and then deciding to read out everything or throw events away by use of Trigger system. Next 

step, constructing the events and then put information together as described in subsection 

3.1.2. In analysis step, user analysis algorithms are applied to the associable datasets. Next step 

is to do the same with simulation dataset (MC dataset) and take detector effects into account. 

Finally, analyzed data from both simulation and detector are compared and then interpreted 

what are happen in detector. The illustration is shown in Figure 3.3. 
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Figure 3.3 Flow chart shows how do physics analysis in particle physics at CERN 

3.2.1 Reconstruction 

Reconstruction in an impartant process that help us to indentify properties of particles detected 

by detector in proton-proton collision. Reconstruction seems an set of special algorthums which 

are used to group and redefine data from million of sub-detector in order to find charge and 

energies of particles in the detector. There are two main types of detector reconstruction, one 

is Tracking and other is Caloimeter reconstruction. After each particle is identified, combined 
reconstruction is exploited to form information of Jet and Missing tranverse enery (MET). In 

conclusion, Resposobility of reconstriction process is to transfom digital structure data to 

physics data. 
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3.2.2 Flow of real and Mote Carlo data flow in CMS experiment 

This subsection explains in summary flow of real and simulation (MC) data by using Figure 3.4.  

 

Figure 3.4 Along MC data path, Start with event  be created by gernrator software which users 

can designate what physics events occur in the detector. Then the event ,bahave as 

container, will be injected with simulation data (SIM) relating to physics events 

composed in GEN step. Since simualtion data is in form of physics events, DIGI step 

GEN

SIM

Physics event generation

DIGI

L1

DIGI2RAW

HLT

STEP 1 (Online)

RAW2DIGI

RECO

Physics Analysis

Result

STEP 2 (Offline)

Detector Simulation
(energy deposit)

sub-detector signal

MC data

Electronics

Real data

Detector signal response 
to the energy deposits

Simulation of detector signal 
response to the energy 
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transform the data to new data in detector signal format. Then the new format data 

pass L1 (level 1) trigger algorithum to filter out some events in order to save 

resources for keeping data. The data that passed L1 then travel into DIGI2RAW in 

order to be transformed from DIGI format to RAW format because the next module 

(HTL) only accepts data in RAW format. After that the data will be transformed again 

from RAW format to DIGI format in order to do reconstruction (RECO) process. At this 

point we get dataset already, called RECO dataset, which can be used in physics 

analysis and obtaining simulation result. Along Real data path, since signals from 

the detector are in the form of DIGI format, thus it can be directly travel into L1 

algorithms and then flow pass the same path as MC data. The result from Real data 

path is called experiment result. 

 

3.3 CMS Software (CMSSW) basic 

3.3.1 Practical concept of CMS physics Analysis and Modules  

       (EDAnalyzer, EDFilter, and EDProducer) 

The subsection describes Modular Architecture of the Framework of CMSSW. The software runs 

and works under module operating. A module is a piece of CMSSW framwork that can be 

promoted as plug-ins of the software. Each module encapsulates a unit of clearly defined 

event-processing functionality. The framework takes care to load the plug-in and instantiate the 

module when it is requested by the analysis job [3]. There are two types of code files invovling 

to a job. The first is configuration file (.py) and the other is module file (.cc). When preparing an 

analysis job, modult files are executed and then the user selects which module(s) to run, and 

specifies a ParameterSet for each via a configuration file. The module is called for every event 
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according to the path statement in the configuration file. Actually, there are six main types of 

modules but we will mention only three types fequencly used in jobs.  

EDProducer 

CMSSW uses the concept of producer modules and products, where producer modules 

(EDProducers) read in data from the Event in one format, produce something from the 

data, and output the product, in a different format, into the Event.  

EDFilter 

Reads data from the Event and returns a Boolean (True or False) value that is used to 

determine if processing of that Event should continue for that path.  

EDAnalyzer 

Studies properties of the Event. An EDAnalyzer reads data from the Event but is neither 

allowed to add data to the Event nor affect the execution of the path. Typically an 

EDAnalyzer writes output such as histograms. 
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Figure 3.5 The illustration of Modular Architecture of the Framework of CMSSW. Modules are 

executed and promoted to be plug-ins of the framwork. The path of job is determined by the 

configuration file. When runing the job every event passes each module which extractes 

information from the event. 

3.3.2 Indentifying and acessing Data in the event 

Since there many versions of CMSSW. Each version associates with particular datasets. Thus the 

user have to know that which version is available to the dataset in hand. Go to the url 

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/WorkBookPATTutorialPreExercises 

We will see 
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Suppose that we want to analyze a dataset run in 2011, there are two muons in an event and 

the dataset is stored in RECO format, type the following in the space 

dataset=/DoubleMu/Run2011A-05Aug2011-v1/RECO 

it will show as following, then click at Release in order to check which version of CMSSW 
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After click Release we will see like this 

 

So the appropriate vesion is CMSSW_4_2_8 

 

3.3.3 Prepare analysis work space 

The first step, using terminal in Mac OSX or Linux to login to the CERN sever:  

$ ssh username@lxplus.cern.ch.  

 

To setup relaese CMSSW : Refer to 5.3.2 suppose we want to install CMSSW_4_2_8, access into 

work directory first and type 

$ cmsrel CMSSW_4_2_8 



รายงานการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2555�

 

29 | P a g e  
 

Then you have folder CMSSW_4_2_8 , try to look up what sub-folder it has. Then access to src 

folder and type cmsenv in order to set CMSSW environment  

$ cmsenv 

At this point you will see nothing in src folder. Next, suppose that we want to create an 

EDAnalyzer, we have to create new folder in src directory, for example named “DeanAnalyzer” 

and access to it. 

$ mkdir DeanAnalyzer 

and then type create skeleton files for EDAnalyzer (in DeanAnalyzer directory) 

$ mkedanlzr DeanDEMO 

you will see the result like this, 

 

where DeanDEMO is the name of the created EDAnalyzer. So then we have folder named 

“DeanDEMO”, access into the folder. Will see like this 
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At this point, there are five basic things we have to know before writing an EDAnalyser.  

1. Folder python  contain configuration files used as Parameters Setting 

2. Folder src   contain module files (.cc) DeanDEMO.cc 

3. Folder test   contain output files (.root) 

4. File deandemo_cfg.py It is main configuration file used for determining path 

5. File BuildFile.xml  It is a configuration document for SCRAM 

 

Let look in the folder python, we will see file deandemo_cfi.py. This file is used for setting 

parameter in a job. The xx_cfi.py file sets value of any parameter, which is declared in a 

module. Then look in folder src, we will see file DeanDEMO.cc. As mention above the file is a 

module. Try to type 

$ emacs DeanDEMO.cc 

We can edit the file and make it as module which reads and analyzes physics information 

contained in an Event. Before run a job we have to compile modules by use command 

$ Scram b  

After that, we have to determine path or order that modules will be run for each event. To do 

that we edit file deandemo_cfg.py. In the file we can call and organize modules. Then final 

step is to run the job, we use command 

$ cmsRun deandemo_cfg.py 
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Abstract 

 

Vector Boson Fusion (VBF) is the second candidate of production processes used for proofing existence 
of Higgs boson. Online High-Level trigger path is a crucial path which will decide whether an event, from 
CMS detector, should be kept for an offline VBF analysis. The efficiency of inclusive High-level trigger 
(HLT) used in an VBF analysis is presented here and the compromise between VBF cut and the 
efficiency of HLT also is discussed.  

  

Vector Boson Fusion 

 

Higgs boson production via Vector Boson Fusion (VBF), qq -> qqH, illustrated in Figure 1, has a rate an 
order of magnitude smaller than the gluon-gluon fusion process [1]. However, the signal from VBF 
process is quite cleaner than gluon-gluon fusion process. The dynamics of VBF process leads to 
energetic pair jet with large angle between them. In other word, they form the pair jet in forward and 
backward directions. 
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Figure 1. The Feynman diagram of Vector Boson Fusion process illustrates how Higgs boson is 
produced. 

  

In CMS data analysis, the way we use to find events corresponding with VBF process is passing events 
through online High-Level trigger (HLT) with particular criteria and then passing them to VBF cut in Offline 
analysis. For online CMS HLT in VBF analysis, we use HLT_Dijet35_MJJ* ( “*” stand for 650, 700, and 
750, which select an event that has two jets with transverse momentum more than 35 GeV and invariant 
mass more than  650 GeV/c, 700 GeV/c, and 750 GeV/c respectively. For offline VBF cut, we use it for re-
filtering events from the HLT in order to select more appropriate events for physics analysis. Basically, 
VBF cut is a set of conditions of reconstructed quantities roughly given by theoretical study. So to do any 
offline analysis, the outcome of online HLT must be taken in account. Therefore the analysis obviously 
depends on HLT efficiency. 

 

High-Level Trigger Efficiency vs. VBF Cut 

 

In ideal situation as we have a perfect online HLT, we should not lose any event by an offline VBF cut 
since the events decided to be kept by the HLT should pass the cut too. However, online HLT has its limit 
in resolution, it doesn’t make sure that the events which passed from HLT will available for physics 
analyses working on them. This is the reason why the cut is needed to filter events in offline analysis. 

 

In general, efficiency of HLT is plotted as function of reconstructed quantities which are used in the cut. If 
conditions in our cut give small efficiency, it means that we get large amount of events but at the same 
time we lose very much events of interest by the online HLT. In other hand, if our conditions correspond 
with high efficiency (very tight), we lose small events but, however, we get small amount of event which is 
maybe not sufficient for our physics analysis. Therefore, in order to know good criteria for a physics 
analysis and get large enough event sample, we have to study find range of cut conditions which give 
proper online HLT efficiency. 
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Efficiency estimation 

 

Because of efficiency of HLT_DiJet35_MJJ* can be plotted as function of reconstruction quantities such 
as transverse momentum (Pt) or invariant mass (Mjj) which relate to the a particular cut, so we can define 
the efficiency as 

 

 Efficiency = number of event which pass HLT trigger / number of all event 

 

where both numbers correspond to the particular value of Pt or Mjj.  When we selected datasets and then 
we pass them in two separate processing paths. The first path is a normal path and the second path has 
the same components as the first part but include an additional part which is HLT. The outcomes from the 
two paths are event passed HLT and All event respectively. The efficiency of HLT is estimated by dividing 
bin by bin between histograms of Events passed HLT and All events. The Figure 2 illustrates how we 
estimate efficiency of the trigger. 

Figure 2. The efficiency of HLT_DiJet35_MJJ* is estimated by number of passed HLT events-to-number 
of all events ratio. The error of ratio value is calculated by statistical feature in root software. 
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Procedure and Software 

 

The process used to get the passed HLT events and all events  is illustrated as the following flow chart 

 

 

 

Figure 3. There are two paths data travel pass. The final outcomes from the paths will be compared each 
other and used to estimate efficiency of HLT_DiJet35_MJJ* trigger. 

 

The CMS software CMSSW_5_2_6 and PF2PAT production v08-09-21 are used together to achieve aim 
of this work. For the input source, we use “MinimumBias” dataset because we don’t want any bias from 
data source in efficiency study. However, MinimumBias dataset still has High-level triggers, it means that 
the data passed set of the triggers, so we have to choose one which is not relevant to VBF analysis. 
Therefore the chosen trigger is “HLT_Physics_v4”. Selected filters are group of standard filter used in 
JET/MET analysis such as nose filter, halo filter, primaryVertex filter, etc. For VBF selection(cut), It is a 
requirement, shown in the below table, applied on the transverse momentum of pair jet, pseudo-rapidity 
gap between the two jets and effective invariant mass of the pair jet. 

The following table shows detail of used triggers and dataset. In practice, not every runs and Lumi-
sections  in datasets are good for analysis. So the JSON file is exploited for selecting good run and Lumi-
sections and our selected JSON file is shown in the table. 

 

 

Datas
et 

Dataset: MinimumBias/Run2012B-PromptReco-v1/AOD  

Run: 194270 to 194998 

JSON: Cert_190456-
195947_8TeV_PromptReco_collisions12_JSON_v2.txt  

InputTag: <pat::Jet> selectedPatJetsPFlow *  

Basic 
trigge

rs 

1. cms.EDFilter("GoodVertexFilter") 

2. cms.EDFilter("FilterOutScraping") 
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3. CommonTools.RecoAlgos.HBHENoiseFilter_cfi 

4, RecoMET.METAnalyzers.CSCHaloFilter_cfi 

5, RecoMET.METFilters.hcalLaserEventFilter_cfi 

6, RecoMET.METFilters.EcalDeadCellTriggerPrimitiveFilter_cfi 

7. RecoMET.METFilters.eeBadScFilter_cfi 

8. RecoMET.METFilters.trackingFailureFilter_cfi 

VBF 
cut 

pt1 > 40    :: pt stands for transverse momentum of jet 

pt2 > 40 

|Eta1-Eta2|> 4.4  :: Eta stands for Pseudo-rapidity 

Mjj > 1200 

HLT HLT_DiJet35_MJJ* 

 

Note: * The reason why we choose Particle Flow reconstructed objet is that the information from sub-
detectors is combined in best possible way. This way optimally reconstructs and identify all stable 
particles in the event using the whole CMS system. Basically, the particle flow algorithm gives high 
resolution of energy deposit of particles, especially for Jets and MET reconstruction. Therefore it is a 
good choice for searching VBF events which are quite related to Jets analysis. 

Filters 

 

Performance of some filters listed in the table is explained below  

 

 CSCHaloFilter :  The filter used for filter events which have noise due to beam halo particles. The 
 particles are one of the main source of beam background at the LHC. 

 

 HBHENoiseFilter : The filter for rejecting events with a noisy HB/HE. 

 

 hcalLaserEventFilter : The filter for rejecting events containing HCAL calibration laser firing in the 
 collision bunch-crossing. 

 

 EcalDeadCellTriggerPrimitiveFilter : The filter for reducing fake MET/MHT due to masked 
crystals  in reconstruction. 
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 eeBadScFilter : The filter for removing events suffering from the problem of EE 5x5 crystal regions 
 which give anomalously high energies.  

 

 trackingFailureFilter : The filter for cleaning events in which standard calorimeter deposits 
contrast  with a lack of tracks.  

 

Results 

 

Graph 1. The graph shows efficiency of HLT_DiJet35_MJJ* as function of second Jet transverse 
momentum (Pt2)  
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Graph 2. The graph shows efficiency of HLT_DiJet35_MJJ* as function of invariant mass of pari jet (Mjj) 

Discussion 

Although the path mentioned above will have VBF cut as final selection but we ,however,  still don’t use 
all of conditions for plotting efficiency graph because we want to see all picture of HLT_DiJet35_MJJ*. In 
other word, we set pt2 =0 in VBF cut for plotting Graph 1, and similar for Graph 2, we set mjj=0. 
According to Graph 1, It told us that the cut of transverse momentum pt2 in VBF cut should be adjusted 
between 50 GeV/c and 60 GeV/c with efficiency ~95%. This implies that the condition of pt2 in VBF cut 
corresponding to theoretical study gives efficiency about 50%. Then for Graph 2 at 95 % efficiency, VBF 
cut condition for invariant mass of pair jet should be determined between 1000 GeV/c and 1200 GeV/c. 
Although it seems that an easy way to get high efficiency is just changing some condition in the cut but 
the thing we, however, should do is to improve performance of the HLT rather than change VBF cut for 
getting more efficiency.  

 

Conclusion 

Therefore, if we still use VBF cut in the conditions as mentioned in the table, our results imply that we 
may lose events of interest in the fraction of more than 50% when applying the selection cut to a dataset. 
However, this result is only for some of minimumbias datasets, so we can not infer that the result is also 
true for any dataset. Result maybe change if  we use other datasets as input. Therefore, at the moment of 
this project, more and deep studies in efficiency of HLT are still required to carefully make the conclusion. 

 

Reference 

[1] The Higgs boson invisible decay mode at CMS, CMS Internal Note, CMS IN 2004/028. 
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วั น น้ี เ ป็ น วันแรกของกา ร เ ดิ นทา งมาถึ งป ระ เทศ 

Switzerland ณ สนามบินกรุง Geneva พ่ีนรพัทธ์และ

อาจารย์ชิโนรัตน์มารอต้อนรับพวกเราทั้ง 4 คน อันที่จริง 

5 คนเพราะช่วงเดินออกจาก ประตูเคร่ืองบินเราได้พบกับ

นักศึกษาโครงการเซิ ร์นคนหน่ึง เขาชื่อแจ๊กก้ีมาจาก

ประเทศปากีสถาน เป็นนักศึกษาวิศวะ ตอนแรกก็งงว่ามี

นักศึกษาวิศวะสนใจฟิสิกส์อนุภาคด้วยหรอ เค้าบอกว่า เค้ามาร่วมในกลุ่ม IT student เรื่องท่ีไม่น่าจะเกิด

ก็เกิดขึ้นท่ีสนานบินคือกระเป๋าของนวะโดนตรวจ ค้นจนทําให้กระเป๋าเสียหาย พวกเราจึงไปติดต่อที่หน่วย

บริการที่สนามบิน ใช้เวลานานพอควรเลย สรุปคือต้องรอไปก่อน จากน้ันพ่ีนรพัทธ์ก็พาขึ้นรถไปเซิร์นเพ่ือ

ไปรับกุญแจเข้าที่พัก ความรู้สึกตอนน้ีคือแปลกตาไปเกือบทุกอย่าง ทั้งบ้านเมืองและรถที่วิ่งบนถนน  

พ่ีนรพัทธ์หาพวกเราขึ้นรถ Tram หรือท่ีเรียกว่ารถราง เป็นครั้งแรกท่ีได้ข้ึนรถราง ภายในตัวรถที่น้ังค่อง

ข้างดีมาก ๆ เลย สะอาดมาก การเดินทางกว่าจะมาถึงเซิร์น ก็ใช้เวลาประมาณ 20 นาที พอมาถึงสิ่งที่เป็น

แว๊บแรกเลยคือ GLOBE ท่ีเป็นรูปคล้าย ๆ ลูกบอลที่ทําจากไม้สานกัน ผมเคยเห็น GLOBE ในอินเตอร์เน็ต

ไม่คิดว่าจะได้มาเห็นของจริงวันน้ี หลังจากลงจากรถก็เดินไปรับกุญแจ แล้วก็เดินมาเข้าท่ีพัก ซึ่งไกลมาก

และกระเป๋าก็หนักมาก ถึงท่ีพักก็ยังไม่ทันได้นอนพักผ่อนก็ต้องออกไปทานเข้าเย็นท่ีเซิร์น ซึ่งถือเป็น

อาหารมื้อแรก ตอนมาถึงโรงอาหาร ก็เจออาจารย์ทั้งสามท่านน่ังอยู่ ก็น่ังคุยกันจนแยกย้ายกลับ แปลก

มากที่น่ี แม้เวลาจะสองทุ่มกว่าแล้วก็ยังสว่างเหมือนบ่าย ๆ ในประเทศไทย ชอบที่พักที่น่ีมาก ส่วนตัวและ

สะดวกสบาย แต่คืนน้ีไม่ไหวแล้ว ขอนอนก่อน เจอกันพรุ่งน้ีนะ everything 
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2nd July 2012 

Today is the first working at CERN. In the morning, All of Summer students have to be 

filtered by CERN staffs at Filtration Plant. At the time, we were checked our documents 

used for registration as summer student program. There are about 60 students from 

member states and about 50 from non-member states. The one of CERN staffs told we 

that " while you are staying at CERN, you should know that imagination is very important 

555". While Staffs was introducing about CERN facilities, important rules and bra bra bra, I 

really felt to sleep = =". I think because I am not used to the time in Switzerland. After 

finished the registration, staffs asked we to go to get the access card from security 

service at building 55. Then in the afternoon I had to go to meet a secretariat at CMS 

office building 40. The reason for meeting secretariat is to meet my supervisor but in 

these days, my supervisor is not at CERN for one week = =". So I went to hangout on the 

zeroth floor of building 40. I met a summer student who comes from Singapore. His 

name is Kie. He is the student jointed summer program early 2 July and he told me that 

his program would finish on August 10. I ask him many questions about staying and 

working at CERN. He is very kind. I went to the hotel at 18.40 and then took a bath, now 

I tied. Please let me go to sleep now. Good night 

 

3rd July 2012 

There is something strange today in the morning, because there are guards who stand 

around main auditorium and they were positioning stuffs used for preventing people to 

enter. I think it seems an event will occur tomorrow. Refer to the lecture schedule, I 

have to take them at GLOBE tomorrow. It seems line very big ball built from woods. 

Actually I went to CERN in order to find my office and look around CERN building. I went 
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to see CMS secretariat at building 40 and asked she where my office is. My office is in 

Building 32 near restaurant 1 and CERN library. I spent about one hours in my office until 

Nava invite go to Geneva town. We use tram number 14 go directly to Geneva. The 

town is quite clean compared to Bangkok in Thailand. Good environment. We walk 

around homes and buildings that are Roman style, I guess. After that, we came back to 

the hostel and now I have to go to bed because morning tomorrow is the first lecture 

day. 

 

4th July 2012 

Before go to bed, let me talk about something special today. In the morning there is 

something happening in main auditorium. I didn’t know what’s was happening. Today I 

intend to read homework that P’Phat assigned to me. It’s about PAT exercises. It’s very 

hard to understand because there are many technical words in the exercises. I tried to 

search and understand it all morning. Until in the afternoon, there are lectures and I 

took it. The lectures are quite good except lectures in Standard Model because her 

English pronunciation is Indian. It is quite hard to understand for me. OK back to special 

thing that happened in the morning, students were talking about “Higgs discovery” in 

the lecture. Oh event that happened in the main auditorium is CERN announcement 

about Higgs boson discovery. 

 

5th July 2012  

Today was both ok and not ok. Let me talk about one thing that is not ok first, Standard 

model lecture in the morning made me extremely confuse 555 and on idea. Because of 

the lecturer she was spooking in India pronunciation as well as my English is not well 
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yet. But I think it is not a big problem, I hope that one day my English should be better. 

After finished the first lecture, actually there are three lectures in morning, next lecture 

is about accelerator physics, this lecturer is good, he healed me from confusion ^^ in 

standard model. Other lectures are easy to listen. Then all of lectures in the morning 

finished before noon, then discussion session began but Nava and me were very hungry. 

So we decided to go out before. There was not lecture in afternoon. 

 

9th July 2012 

I skipped to write diary for three days because I both forgot and quite tired from reading 

about CMSSW and reviewing lectures. Actually, the last weekend I went Geneva town 

with Nava, P’Phat and two Thai physics teacher. There is nothing special today. There 

are just lectures and some read I have to take care. 

 

11th July 2012 

Usually, everyday there are three lectures in the morning and in the afternoon students 

go to work in their office. As long as I know almost summer students work in data 

analysis and programming. There are some students, however, who have work in 

experiment but they are students from member 

state.  

Today is special because I have a 

workshop in silicon sensor in the afternoon. I 

would like to say, "Lectures in the morning were 

normally proceeding everyday". I mean that if 
 

This is the computer used to control 
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there is just an activity in the afternoon, the day is special. There are three students who 

apply the workshop. Friend from Japan, America and me from Thailand. In the 

beginning, a staff presents the stories of silicon sensor why it be used as detector. An 

activity that they ask we to do is capacity measurement. Silicon sensors are used for 

tracing particles. To know how a particle move in time is easy in principle but, in 

practice, it is difficult. They have to use electronic devices, which should be as small as 

possible in order to indicate where a particle is.    

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

This is the instrument; consist of a couple 

plate used as basement. There are two small 

This the photo of a silicon sensor 

in micro scale. Small squares are 

calls "pixel"
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12th July 2012 

There are two new lectures in the morning 

because two early lectures (Accelerator and 

Statistic) just finished on yesterday. The first is 

Detector and the other is Electronics. Lectures 

speak easily to understand. After finished, I go 

to have lunch with Nava and then go to see 

P’Phat who is my supervisor. He asked me to 

practice CMSSW programming and 

commanding.  So all of my afternoon is used 

for practicing CMSSW. It is one of most 

complicate programs used for analyzing data 

from LHC. About 17.30, P.Phat teach me both 

online and offline data collecting from 

detectors.  

 

 

 

 

13th July 2012 

Once time again, there is the party tonight on Friday. In the morning lectures were 

proceeding normally there isn't a problem. After finished lunch I wen to my office to 

work. Today P'Phat teach me how data from both MC (Monte Carlo simulation) and 

 

P’Phat’s lecture note about Data 

flow in CMS physics analysis. 

 

This's my note for 

Hadronization and JET 
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detectors flow in CMS data analysis system. He also told me what purpose of my 

project  is. For my homework, he asked me to research and make understanding 

about JetID, Charged Hadron Energy fraction, Particle flow jet and CaloJet etc. So to 

get idea of theses technical terms, I decided to start from reading operations and 

configuration of CMS detectors such as tracker, Calorimeter (Ecal and Hcal) and muon 

chamber. Then I was finding papers and documents which can give an introduction to 

JET in high energy physics. From that I found that hardonization is an important 

mechanism behide JET production. There are many things I have to get and practice 

before do real work. Tonight I went to joint the party and wen to bed late night.  

 

14th July 2012 

In the morning, I woke up late because I went to the party last night. Today I intended 

to stay at the hostel in order to rest and read some matterials used for my project such 

as intro to Quantum field theory and JETs.  

 

16th July 2012 

Today is the last lecture in Concept in High-energy physics. In my personal view, four 

lectures in the topic is quite introductory and good for me who have never learn 

Quantum filed theory before. Today I read data reconstruction under suggested by 

P’Phat. P’Phat teach me about doing data reconstruction and let me do it. I command 

computer to do reconstruction. Since reconstruction process seems like a big task I have 

to let the computer run reconstruction about one day. So all day I did nothing except 

read and read Reconstruction process. 
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17th July 2012 

Lectured in the morning again with new hardcore topic, 

Beyond the Starndrad model. It’s very difficult to 

understand. However, I wish one day (told me myself while 

listening the lecture) I have to understand what he talk 

about. After finished lectures in the morning, I went to check 

whether my computer finish reconstruction or not. OK It 

finished, P’Phat taught me to look events in data we 

reconstructed usgin cmsShow. So all afternoon I use cmsShow to learn what are 

combined to construct the event. 

 

19th July 2012 

Today I got the analysis codes from P’Phat (EDAnalyzer and EDFilter) and I tried to run it 

on reconstructed dataset. I also learned how to plot histogram that represents 

properties of Jets and muon in an event. 

 

21st July 2012 

Today is the special day because P'Phat, P'Tar,P'Jueb,A.Chinorat,Nava and me are going 

to see Chillon castle and Chemin de fer-musee. We went out from St-Genis Schumann 

hostel by Y bus go to airport and then took the SBB train from airport station to 

Montreux. After we arrived the station, we were walking along the foot path placed on 

edage of Geneva's lake accompanying with taking photos until we arrived at a bus stop. 
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We then took a bus to Chillon castle. In the afternoon we had lunch at someplace near 

the castle. After that we visit train museum and Olympic garden somewhere.  

 

23rd July 2012 

This day is special day becuase I skipped the first lecture in the mornning. Only a reason 

of this my skipping is I woke up late as well as I cooked my lunch before went to CERN. 

Maybe, I should borrow a bycicle. However, I took the second (Raw data tp physics 

analysis) and third (Somthing about graviton and extra-dimension) lecture though I can't 

grasp all of detail of the lectures. After lectures finished, I went to have lunch 

at restaurant1 with my friend who's Andrius. He's the nice person. Then in the 

afternoon, I was going to take the workshop last time (the first time happened on July 

12 2012). The staffs let other students and me look around the laboratory at building 

186. This place is interesting and (it looks like biology laboratory or Tony Stark's home in 

iron man flim) it consists of many working zones. Those zones have to be cleaned all 

time. There are four zones we had seen. The first is Ultrasonic wedge bonding with 

Aluminum wires technique (http://ssd-rd.web.cern.ch/ssdrd/bondlab/wirebonding/ 

bonding_basics.htm). The second is magnetic field-testing, next zone is vibration 

testing and the last zone is themal and pressure testing. The last three zones are used 

for test the detector's performance while it is in environments which maybe damage it. 

Staff told we that all of detector (silicon sensor used in CMS, ATLAS, etc) are devided to 

build and construct in many countries such as USA, China etc. In my personal view this 

indicates, "big work can not complete without collaborations". 
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Staff was talking about wedge bonding technique 

 

 

This is the machine for wedge bonding 
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Magnetic field testing 
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Vibration testing 

 

Thermal and pressure testing 
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24th July 2012 

Today is the final day for two Thai representative high school teachers. Nava and me 

went to bye them at the airport after finished lectures in the morning. Unfortunately, 

they don't go to Paris in France as they expected. P'Juebe and P'Ta got beautiful 

watches for their friends. After they flew back in the afternoon (15.30) we came back to 

cern to see P'Phat. Work time stated! = =", I ran VBFfilter and VBFAnalyzer codes. For my 

task today, P'Phat ask me to edit the VBFfilter code to plot additional histrograms (CHEF, 

NHEF, CEMF,NEMF and central and forward jets). I finished the task at 18.00, very tied. 

Before went back the hotel, my homework was to edit VBFAnalyzer preform like the 

VBFfilter. 

 

25th July 2012 

Today I woke up late again, I skipped all lectures in the morning but I went to read 

about my project at the library instead. So my all morning is spended for my project. 

After had lunch I went to see P'Phat and continue my homework. There is a funny as 

well as serious something happened. While I was editting VBFAnalyzer code and I saw it 

has some errors, P'Phat asked me "How to solve this problem?" who would have 

thought? I can't answer that question. I tried to tell him that "find the misstake code" 

then he asked me "How to find the misstake?" I said "I don't know". I think he feel not 

quite good about my stupid 555 but I really don't know. Eventually, he taught me to 

find the mistake = =". After the mistake be solved, the code can be complied 

completely. Then he asked me to write an additional code for finding the global muons 

in each event after pass through VBFAnalyzer. I spended time more than 2 hours to do it 
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completely, very tired but fun. I came back to the hotel at 20.00. I had dinner made by 

myself and then go to bed at 0.30. 

 

26th July 2012 

The special day!, I meant beside of interesting lecture about standard model in hadron 

collision that I have to concentrate, there is the special activity today in the afternoon. I 

jointed Cloud Chamber workshop at 14.00. The workshop is very nice especially the 

lecturer. He is physicist and work in a detector. I cannot remember his name but one 

important thing I can remember until I am going to bed now is his statement. He said in 

the end of the workshop that “If you have any idea, don’t let it is just an idea. But try to 

do it” This statement make me have strong feeling to be good scientist. 

 

27th July 2012 

In the morning, everything was proceeding normally. The last of three lectures in 

Neutrino physics, Standard model physics at Hadron collision, and Heavy Ions are quite 

hard to understand for me. I just notice that difficulty of each lectures increase as 

exponential function ha ha. OK I have to do my best expectially listening skill. In the 

afternoon I went to visit ATLAS experiment. Atually, today in the afternoon, I have to 

send a presentation about Jets and VBF physics to P’Phat but ATLAS visiting help me to 

skip this appointment ^^. However I have to send it next Monday. ATLAS control 

building is in front of CERN, Meylin. It is quite close to Reception 33 so the students can 

walk to visit the building.  
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31st July 2012 

ขอเขียนภาษาไทยบ้างแล้วกันสําหรับบันทึกในคํ่าคืนน้ี ภาษาอังกฤษเขียนลําบากเหลือเกิน วันน้ีเป็นอีก

วันที่ได้มีโอกาสไปเย่ียมชมตึกของ CMS โดยไปกับเพ่ือน ๆ ด้วยกัน เดินทางโดยรถบัสของทางเซิร์น ตึก

ของ CMS ค่อยข้างเหมือนโรงงานเก็บของขนาดยักษ์ เจ้าหน้าที่ ท่ีน่ันได้แบ่งเราออกเป็นสองกลุ่มแล้วเดิน

ชม ที่จริงมีหลายชั้นลงไปได้ติน แต่เค้าให้เราลงไปได้แค่ชั้นที่สามนับจากบนลงไป เพราะเครื่องกําลัง

ทํางานอยู่ ที่ข้างล่างเราต้องใส่หมวกลงไป สิ่งที่เห็นคือระบบ trigger และระบบเครื่องตรววจับต่าง ๆ เช่น 

Hcal Ecal และอื่น ๆ มากมายต่อกันเป็นเหมือนห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ สายไฟที่น่ีเก็บเรียบร้อยมาก 

ตอนเดิน ๆ ไปก็คิดนะว่าทํางานกันกี่คนเน่ีย งานถึงออกมาได้ซับซ้อนและเป็นระเบียบขนาดน้ี ชอบมาก

กลับการมาเที่ยวครั้งน้ี ห้องสุดท้ายที่เข้าไปเย่ียมชมคือห้องควบคุม สุดยอดมาก หน้าจอ monitor หลาย

สิบตัว วางเรียงกันเป็นจํานวนมาก อยากมีอย่างน้ันบ้างเหมือนกัน หลังจากเดินทางกลับก็กลับไปทํางาน

ต่อที่ค้างไว้ เหมือนเวลาแต่ประมาณยี่สิบกี่วันก็จะกลับแล้ว ยังไม่รู้ว่ามีความรู้อะไรกลับไปบ้างเลย จะว่า

ไปเขียนภาษาไทยเขียนได้เยอะเลย  

 

1st August 2012 

ในที่สุดก็ผ่านวันแรกของเดือนที่จะต้องกลับแล้ว สิ่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองในวันน้ีคือการเกิดคําถามกับ
ตัวเองว่า จะต้องกลับแล้ว มีอะไรติดตัวกลับไปบ้างที่จะพอเป็นประโยชน์ในอนาคตถ้าไม่ได้กลับมาท่ีน่ีอีก 
เหมือนความรู้สึกสับสน วันน้ีก็เจอ Andrius ก็เล่าให้เค้าฟังว่าอยากมีความรู้อะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์
กลับไป เค้าบอกว่าก็ความรู้ด้านโปรแกรมไง แต่สําหรับผมแล้วมันเอากลับไปประยุกต์ยาก เพราะ 
CMSSW ที่ตั้งหน้าตั้งตาอ่านมาเดือนหนึ่งแล้ว มันถูกใช้สําหรับงานเฉพาะทางอย่างที่น่ีที่เดียว เอาไป
ทํางานวิจัยอย่างอื่นได้ยาก เห็นก็จะมีแต่ root เท่าน้ันที่พอจะเอาไปใช้ได้ วันน้ียังคิดอยู่นานมากตอนบ่าย 
สุดท้ายได้เขียน note ใน labtop ว่า 

Find the way 

1. What I can learn from CERN staff and bring it back to Thailand 
2. What I can do for Thailand as a researcher 
3. What filed and topic I want to be expert 
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ตลอดบ่าย ๆ วันน้ันเป็นวันที่คิดถึงเรือ่งน้ีตลอด หาข้อมลูในอินเตอร์เน็ตด้วย เหน่ือยเหมือนกัน กลบัมาที่
หอตอนค่ํา ๆ ก็ยังอ่าน ๆ และอ่าน 

 

2nd August 2012 

เน่ืองจากเมื่อคืนอ่านหนังสือดึกมากวันน้ีเลยตื่นสายเลย อดเข้าคาบแรกไปเรียบร้อย พักน้ีในเดือน

สิงหาคมงานจะยุ่งมาก อันท่ีจริงมันก็ไม่ยุ่งหรอก ถ้าไม่ทําตัวเองให้ยุ่งเกินไป เรื่องของเร่ืองคือวันน้ีอยาก

ลองเขียนโปรแกรมข้ึนเองแบบไม่ต้องไป copy ของที่มีอยู่แล้วมารันงาน ก็เลยลองถามพ่ีพัดว่าพอทําได้

ไหม พ่ีพัดบอกว่าพอทําได้แต่ก็ต้องใช้เวลานานอยู่ ถ้าจับ concept ได้ก็โอเค ทําให้เราอยากจะทําอะไร

เองจริง ๆ จัง ๆ บ้าง ไม่อยากไปแก้ code ที่มีอยู่แล้ว เลยตัดสินใจว่าเวลาที่เหลือก่อนส่งผล project และ

ก่อนกลับจะต้องเข้าใจการใช้ CMSSW ให้ได้จนสามารถสร้างงานได้เองหมด และเข้าใจการเลือก dataset 

ท่ีต้องใช้ด้วย สรุปคือช่วงตลอดบ่ายและก่อนนอนหมดไปกับอ่าน CMSSW workbook วันน้ีพอแค่น้ีก่อน 

อยากทํางานออกมาสักชิ้นที่ได้ชื่อว่าทําเองจริง ๆ 

 

6th August 2012 

Monday again, actually, I spend all my last weekend with my some assignment, 

especially answer of questions listed on 1st August, Wednesday and hang out with my 

friend at the hostel, Rahim. These days I’m finding what I want to be expert. After 

finished lectures in the morning I went to have lunch with Andrius, I told him about my 

concern about study field which I want to be expert. Actually a lecture today is about 

CP violation, this topic is quite interesting for me because as long as I know, CP violation 

can br proved by using of cold atoms. Before came to participate CERN summer school, 

I do research in subfield of atomic molecular optical science (or AMO). In contrast to 

high energy physics, AMO science lies in very low energy regime and it directly relate to 

quantum information and quantum computing. We discuss about my concern about 15 
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minutes. Then I decided to go the library in order to find the answer of my question, so I 

use quite all my afternoon there, and searching information about quantum information. 

I think, at lease now, I want to be expert in the experiments of quantum information 

and quantum computer. Actually Andrius went to library with me but he had to go to 

work around 14.00, so he went ahead. Around 16.00 after find more information about 

research in the field. I went to building 40 to print out pdf files. I prefer to read paper. 

After that I came back to the hostel. Right now I have to go to bed, Good night. 

 

10th August 2012 

Today is Friday for the second weekend of August. The special thing happened today is 

the closing lecture by Prof. Y.K. Kim  she come from Fermilab. She presented overview 

of high energy physics and aim of particle physics to answer very fundamental questions 

and where we (physicists) are now. For me the lectures is nice because both her 

pronunciation and language that easy to understand. After the last lecture finished, I 

went to my office in order to continue my project. Today I still don’t clear understand 

CMSSW especially Physics Analysis Toolkit (PAT) but however, I try and try again to read 

and learn it by myself under advising of P’Phat. I hope one day probably I will can write 

my all code used in my project. 

 

15th August 2012 

I skipped to write diary five days since in these days I put effort to write my code used 

to analyze the dataset and plot histograms. Actually, there is summer student 

presentation in the morning. It is the session that offers an opportunity to the students 
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to present their work. Today I continue to learn how to write analysis code in python 

language and C++. I came back to the hostel around 18.00 and cooked my dinner. While 

I was reading and writing note in PAT, Curly (friend from China) messaged to me “Do you 

want to go to Paris? On 18-20 August” I agree his invitation. OK It means that I have to 

continue my work as much as I can in two day left. 

 

17th August 2012 

Today I came to hostel very late around 0.00 because I want to compile my analysis 

code but there are a lot of errors on my code. I hard worked tonight because I’m going 

to Paris tomorrow with Curly. Let me continue my work, Good night. I will come back on 

Monday August 20th. 

 

24th August 2012 

Although today is the last official working day at CERN, my code is running on my 

computer at the office. To this day, I think I can write analysis code and organize my 

work by myself. One thing that is proud of mine is I can do an assignment by the code 

completely written by me only. Basically, P’Phat gave the assignment to me on 

someday. It is about efficiency study of high level trigger of Vector boson fusion. This is 

main work of my project. Indeed if I could not finish this, I have to write my report in a 

topic of quality of Jets in VBF data parking instead. 
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27th August 2012 

This is the last working night at CERN. I was working until 01.00 at my office and came 

back to the hostel with P’Phat and P’Nan. I packed my bags and finished some food in 

the kitchen. To participate CERN summer school is very good experience in my life. I 

think it is my memory forever. However, when I go back to Thailand, there are midterm 

exams waiting to kill me = =. I have only about 2 weeks for reading materials used to 

teach master students in 2 months. I think this maybe trains me to be a genius. 

 

 
  
 


