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Interacções 
Raios-X + Radioactividade 

1896: Henri Becquerel descobriu uma radiação espontânea em cristais de Urânio: Raios U 
         

1898: Marie & Pierre Curie : radiação ionizante na ‘Pecheblenda’  
          (Urânio + Polónio). Descobriram ainda o Rádio, ++radioactivo! 

Radioactividade 

3 

al
vo

 

1895: Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923)   descobre os Raios-X 
         

Observou uma radiação muito penetrante, que não 
sofria reflexão nem refracção, nem era sensível a 
campos electromagnéticos. 
Conseguiu fixar as imagens em chapas fotográficas, 
sensíveis à nova radiação designada por raios X. 

P.
N

. 1
90

1	

P.

N
. 1

90
3	


P.N. 1903,1911	

Qual a origem desta radiação ?! èTransições Nucleares! 



Interacção Fraca 

Electrões emitidos com vários valores de energia e momento !? 

Violação da Conservação da Energia? 

1930 Wolfgang Pauli: partícula extremamente leve e neutra* é emitida no declíneo β 
*‘neutrão’, mas em 1931 Fermi chamou-lhe “neutrino” (pequeno neutrão [italiano]) 

n  p + e + ν 

1911 Lise Meitner, Otto Hahn 

Interacções 
Mistério nas transições nucleares (A,Z)(A,Z+1) + e− (Declíneo Beta):  

Declíneo Beta: 



Enrico Fermi 
(1934) 

p n 

ν e 

Propôs um modelo fenomenológico para a interacção fraca 

Acoplamento pontual com intensidade GF ~ 10-5 intensidade e.m. 

Acoplamento e Interacção entre ‘correntes’ 
(protão-neutrão / electrão-neutrino) 

Ok até ~1960 

Interacções 
Interacção Fraca 

Que teoria para o declíneo beta? 

Eficaz para descrever os processos: 

� 

p→ n + e+ + ν

� 

n→ p + e− + ν 

� 

p + e− → n + ν

� 

ν + n→ p + e−

� 

ν + p→ n + e+

� 

ν (ν) + e− →ν (ν ) + e−



Lei de Coulomb modificada 

E quanto à Interacção Forte: porque é que há núcleos coesos?! 

Alcance versus Massa (princ.incerteza): 1.4 fm ~ 140 MeV 

Yukawa (1934) 

Yukawa propôs a troca de 
uma partícula com massa 

Interacções 
Interacção Forte 

 Pião 



PARTÍCULAS 

Em 1937 foi descoberta uma nova partícula com essa massa (106 MeV)! 

µ - 

Mas: alcance na matéria muitíssimo elevado !! ?  

Isto é: não pode ter interacção forte com os 
núcleos, logo não poderia ser o pião de Yukawa! 

Muão = ‘electrão pesado’ (206 x me) 

I. Rabi: “Mas quem o encomendou ?!” 

Depois da previsão de Yukawa da existência de um 'pião' (1934), para explicar a interacção 
forte, houve muitos à procura dessa partícula (com massa ~100-200 MeV). 
 
Não havia aceleradores, e mais uma vez, colocaram-se os detectores no topo das montanhas 
para analisar os raios cósmicos… 

1937 

Seria esta o pião de Yukawa?! 

Mas então é o quê?! => Muão 

4 



PARTÍCULAS 

Descoberta do pião (carregado)  

π	
 1947 

Cecil Powell 

Técnica  Emulsão Fotográfica 

Raios Cósmicos a grande altitude (Pic du Midi, Pirinéus)  

Traços dos Piões identificados ao microscópio 

Um ano +tarde: Piões produzidos no Ciclotrão de Berkeley (Alfa+Carbono) 

Ouff! 



PARTÍCULAS 1948 

LEPTÕES 

HADRÕES 
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PARTÍCULAS 5 Detectores / Aceleradores 

Electroscópio 
(folha de Au,1787) 

Electrómetro  
(Theodor Wulf, 1907) 

“Electroscópio” de Victor Hess (1912) 

Victor Hess, vôo  
em balão em 1912 



PARTÍCULAS Detectores / Aceleradores 
Filme Raio-X 

Contador Geiger(1908) /  
Geiger-Muller(1928) 

Câmara de Nuvens (C.T.R. Wilson, 1900) 
(este desenho é de 1912) 

(Carl Anderson, 1932,  
câmara de nuvens) 



PARTÍCULAS 
1931 - 1955 

Aceleradores (artificiais) 
“Raios cósmicos feitos pelo Homem" 

Ernest Lawrence, 1931 

Ciclotrão  
Usa-se um campo magnético para obrigar as partículas 
a descrever trajectórias semi-circulares. 
Partículas passam muitas vezes pelo mesmo intervalo 
de aceleração e atingem energias muito elevadas: 

Acelerador Linear 
Acelera partículas nos intervalos entre eléctrodos 
Radiofrequência ajustada para compensar mov. part. 

Rolf Wideroe, 1928 

1931: 80 keV 
1932: 1000 keV 
1939: 19 MeV* 
1946: 195 MeV ("synchrocyclotron") 

*primeiras limitações devido à relatividade 

Detectores / Aceleradores 



PARTÍCULAS 

Aceleradores (2) 

Sincrotrão 
Idêntico ao ciclotrão, mas campo magnético 
também é alterado para manter as partículas 
na mesma órbita resolvendo também o 
problema das velocidades relativistas. 

1947:  US constrói 2 'sincrotrões' 

Brookhaven (1952)  - 3 GeV 

Berkeley (1954) - 6.2 GeV ('antiprotão') 

1959:  Europe compete com US 

CERN (1959)  - 28 GeV 

Brookhaven (1960) - 30 GeV  

Detectores / Aceleradores 

(remaining history of the main colliders at CERN:) 
1971: ISR – Intersecting Storage Rings at CERN: 2x28GeV -> 56 GeV 
1976: SPS – Super Proton Synchrotron: 450 GeV/beam 
1989: LEP – Large Electron Positron Collider: 46.5 GeV – 100 GeV (/partícula) 
2010: LHC – Large Hadron Collider: 4 TeV/protão (-> 7 TeV em 2014) 

(detectores: câmara de bolhas, câmara de faíscas, câmara de fios) 



PARTÍCULAS Funcionamento dos Detectores 
(de uma palestra Dra. Ana Henriques, 2009) 

Quais as partículas que podemos detectar? 

•  Partículas carregadas : 

•  Partículas neutras: 

•  Partículas com semi-vida muito curta não são observadas 
de forma directa, o que detectamos são os produtos da sua 
desintegração  

•  Diferentes tipos de partículas vão interagir de forma 
diferente com o material que constitui o detector. 

e+ ,e− , p, p,π ± , µ±

γ , n



Qual a função de um detector numa experiência de Física de altas energias? 

Em geral não se ‘vêm’ as partículas criadas numa colisão mas sim os seus produtos finais (partículas 
carregadas,neutras, fotões,…) que vão ser detectadas através da sua interacção com a matéria  que 
constitue as várias partes do detector . 
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Princípios de detecção 
  Só é possível medir as características duma partícula se elas interagirem com o material 

do detector => criar um sinal mensurável (sinal eléctrico, luminoso, …) 

  As partículas carregadas vão interagir por: 
 

•  Ionização  
Colisões com os átomos do material absorvedor arrancando electrões e  
transferindo-lhes parte da sua energia inicial. 
=> produção e detecção de carga 
O número de colisões e consequente perda de energia é proporcional a densidade de electrões do meio 

•  Excitação 
Excitação do material absorvedor com libertação de fotões 
que vão transportar parte da energia da partícula incidente 
=> Produção e detecção de luz 
 

•  Mudança da trajectória das partículas 
–  Curvando-as com um campo magnético, medindo a sua perda de energia 
–  dispersão, mudança de direcção, absorção 

p 
e- 

p
e- 

p p

g 



Interacção das partículas neutras (fotões) 
Para ser detectado o fotão tem de transferir a sua energia para partículas carregadas 

Os e+- assim formados vão por sua vez interagir com o detector por ionização ou excitação 

      Este ciclo vai-se converter numa cascata de partículas electromagnética 

E>2x511keV 
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Cascata electromagnética 

Bloco de Matéria, 
Ex: Chumbo 

 

Átomo de chumbo 



Interacção das partículas hadrónicas carregadas (p,π,k) ou neutras (n)  

A interacção de hadrões energéticos 
(neutros e carregados) com a matéria é 
determinada por processos inelásticos, 
i.e., excitação nuclear que leva à 
fragmentação e emissão de partículas 
secundárias => 
 
Formação de uma cascata hadrónica! 
 
 
Os neutrões para serem detectados tem 
de criar partículas carregadas através 
de processos elásticos (En > 1GeV) e  
inelásticos (En < 20 MeV) 
 

 

cascata hadrónica 
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As componentes de um detector num colisionador de partículas 

Protão (7 TeV) Partícula incidente!
(ex: no LHC Protão (7 TeV) !

Detector!

fotões 

Interior	
 Exterior 

Câmara  
de traços 

Calorímetro  
electromagnético 

Calorímetro  
hadrónico 

Espectrometro  
 de muões 

muões 



Funcionamento dos “Calorímetros” 
Mecanismo básico em calorimetria: 
       
•  Formação de cascatas electromagnéticas (calorimetros electromagnéticos) 
•  Formação de cascatas hadrónicas (calorimetros electromagnéticos+hadrónicos) 

 
Transformação da energia da cascata electromagnética:  
 

 Ionização-produção de e- (carga) 
 Excitação-produção de γ : (cintilação e luz de Cherenkov) 

 
 Método destrutivo, i.e., Partícula e energia são absorvidas. 
 Resposta do detector ~E 
 funciona para partículas carregadas (e+/- e hadrões) 
   …em complementaridade às medidas de momento p 
 funciona para partículas neutras (n, fotões) 
   …única forma de obter directamente  
 informação da cinética de partículas neutras 
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Calorímetros homogéneos 
Toda a energia absorvida no detector é detectada,  
ex: ‘crystal calorimeters’ (calorímetro electromagnético de CMS (PbWO4): 

sinal 

Fotodíodo 

Crystal (BGO, PbWO4,…) 



Ana Henriques/CERN 

61200 barrel 
crystals!

14648 
endcap 
crystals!

 Calorímetro electromagnético de CMS 

10m3 crystals 
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Calorímetros de amostragem  
O material activo (menos denso) é intercalado com um material absorvedor muito 

denso: O que se detecta é uma fracção da energia absorvida , proporcional à energia 
incidente das partículas (ex: calorímetro electromagnético de ATLAS, todos os 
calorímetros hadrónicos em LHC) 

…mas tem de ser calibrado 
com feixes de energia 
conhecida !!! 

Detectores - câmaras de fios e cintiladores 
Blocos densos, ex: chumbo,Fe,.. 
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Calorímetros de amostragem (ATLAS) 



- Permite medir a carga e momento das partículas carregadas produzidas na colisão (na 
presença de um campo magnético). 
 
- A sua trajectória vai ser reconstruída medindo vários pontos no espaço. 
 
Usam-se materiais / detectores pouco densos de forma a minimizar a dispersão das 
partículas e medir a sua trajectória (momento) com o maior rigor.  

A função dos detectores de traços    

R

vmBvqF
2

!=!!=

pvmRBq
!

=!=!!"
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Os vários tipos de detectores de traços  

–  Detectores de cintilação:  
  - Orgânicos 

      - Inorgânicos 
      - Gases  
 
- Detectores de ionização: 

•  Câmaras de deriva  
•  MWPC (‘multi wire proportional chamber’) 
•  TPC (Time projection chamber’ 
•  Detectores de silício 



Principais técnicas usadas nos detectores de traços 
 

1)   Detectores de cintilação (baseados na excitação dos seus átomos) quando partículas carregadas 
os atravessam emitem luz na zona dos ultravioleta e luz visível. Também muito usados em 
calorímetros: 

  

- Gases nobres 
- Cristais inorganicos  
- Cintiladores orgânicos 

Scintillating 
material 

PM 
Total reflection 

Scintillator 
composition 

Density 
(g/cm3) 

Index 
of 

refracti
on 

Waveleng
th 
of 

max.Em. 
(nm) 

Decay 
time 

Constant 
(µs) 

Scinti 
Pulse 

height1) 

NaI(Tl) 3.67 1.9 410 0.25 100 

CsI 4.51 1.8 310 0.01 6 

CsI(Tl) 4.51 1.8 565 1.0 45 

CaF2(Eu) 3.19 1.4 435 0.9 50 

BaF2 4.88 1.5 190/220 
310 

0,0006 
0.63 

5 
15 

BGO 7.13 2.2 480 0.30 10 

CdW04 7.90 2.3 540 5.0 40 

PbWO4 8.28 2.1 440 0.020 0.1 

Quando a luz das fibras cintilantes e  
detectada individualmente pode 
reconstruir-se o  trajecto da partícula  

• Fotomultiplicador (PM) converte  
o signal luminoso em sinal 
electrico 

Cristais cintiladores: 



Principais técnicas usadas nos detectores de traços (cont) 
 

2)      Detectores de ionização. A partícula carregadaao longo do seu percurso arranca electrões do detector. Um 
potential eléctrico criado entre o ânodo / cátodo obriga os electrões a deslocar-se para o anodo e os ioes (+) para o 
catodo 

MWPC (‘multi wire proportional chamber’) 
Premio Nobel: G.Charpak, 1992 
 

TPC (‘time projection chamber’ 

Anode (+) wires Cathode (-): pads or wires 

x 

y 
Anode Wires 

MWPC 
gives r,f 

E 
B - - - - 
- - 

+ + + 
+ 
+ + - 

- - - - - - 

z = vdrift t 

Erro limitado pela dist. entre anodos 
 => 
Erro no momento e origem do traco 

‘Drift tube’ 

A medida do tempo de deriva (entre  a 
passagem da partícula e a chegada dos 
electrões ao anodo) e convertida num raio 
atraves duma correlacao raio-tempo 

100-400V/cm 
Tempos de deriva ~ 10-100 µs 

- - - - 
- 

+ + 
+ + 
+ 

+ HV 

Sinal 
Catode (-) 

Anodo (+) 

Gas 

+ 
- 

(Geiger counter) 
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“Drifting tubes” 
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Detectores de ionização: ‘Silicon Microstrip’ 
 

Creation of electron-hole pairs  
by ionising particle 

Silicon wafers, doped 

0.2 - 0.3 mm 

Semicondutor (Si) 

E 

• Mesmo objectivo que os detectores 
de ionização de gás 

• Aqui as ‘stripes’ funcionam como 
os fios das câmaras de fios mas com 
muito melhor resolução em posição 
( até 10 µm). 

díodo 
+ 

- 

+ 

- 

 
p 
n 
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Conceito do campo magnético em detectores 

Principais características: 
Campo magnético homogéneo dentro do “coil” 
Espaço reduzido (=>custo)   
Grandes quantidades de material (>Z) 
  
 
Ex: de experiencias que usam um solenoid:  
- CMS (4Tesla=4x104Gauss) no LHC 
- ATLAS (2T) para o detector de traços interno  
-  L3 (0.5T) e DELPHI (1.2T) no LEP  

Principais características: 
Elevados B em grandes volumes 

Inferior quantidade de material no interior (<Z) 
B não uniforme  

 
Exemplo de experiencias que usam um toroid:  

- ATLAS (~0.5T)  no LHC para o espectrómetro de muões 
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Conceitos de detectores diferentes 

Ex:  
- ATLAS e CMS no LHC 
- DELPHI,ALEPH,L3,OPAL no LEP 
 
ângulo sólido máximo 
Compacto, Acesso difícil 

Ex:  
- ALICE e LHCb no LHC 
-  NA48 no SPS  

Ângulo de aceitação limitado 
Acesso para manutenção mais fácil 

Alvo fixo Colisionador- 4π 
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CMS solenoid:!
supercondutor!
length ! !12.5 m !!
Free bore diameter !6 m ! !!
Central magnetic induction !4 T !!
Nominal current ! !20 kA!
Stored energy ! !2.7 GJ!
 !!

ATLAS barrel toroid:!
supercondutor!
length ! !25 m !!
Inside diameter             9.5 m ! !!
Central magnetic induction !0.4 T !!
Nominal current ! !20.5 kA!
 ! ! ! !  


