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~2900 Cientistas 
(inc. ~1000 Estudantes) 

172 Instituições 
37 Países 



Linha do tempo 
 
Fim da década 1980s ... A ideia 
Out 1992 ... Carta de intenções 
Dez 1994 ... Proposta Técnica 
1997 ... Começo da construção  
Jun 2003 ... Começo da instalação no poço 
Set 2008 ... Primeiro feixe de protões do LHC  
Nov 2009 ... Primeiras colisões a 0.9 TeV 
Mar 2010 ... Primeiras colisões 7 TeV 
Out 2011 ... Primeiras colisões de Pb-Pb 2.84 TeV 
Abr 2012 ... Primeiras colisões 8 TeV 
até 2030 ... Recolha de dados 
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O Detector ATLAS 
Dimensões e peso do detector  
Diametro: 25 m 
Comprimento: 46 m 
Peso: 7000 toneladas 
3000 km de cabos 
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Nós estamos na cave do edifício 40 



LIP (Lisboa/Coimbra/Minho) 
Em colaboração com: 
FCUL 
FCTUC 
CFNUL 
CEFITEC/UNL 
IDMEC/IST 
INESC 
U. Minho 
Programa de treino de engenheiros AdI 

 

Pessoas e Instituições 

Investigadores ~ 20 
Estudantes ~ 15 
Engenheiros, pessoal técnico (em Portugal) ~ 10 
Engenheiros no CERN do programa ADI > 5   
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Detecção de diferentes tipos de partículas 
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Η→γγ por (fb)-1  

Calorímetro: requisitos de desempenho 

WH com H→bb: 30 fb-1, mH = 120 GeV: 

Requisitos 
 Resolução em massa de 1% 

Η→γγ  ⇒ precisão em energia 
dos γ’s de 0.1%  

 Resolução de energia dos jactos 
de 10%  

 Precisão na escala de energia 
dos jactos de 1% 

Inclusivo Vector boson fusion 

1 ano de aquisição de dados 
1 fb-1 para L=1032 cm-2s-1 

10 fb-1 para L=1033 cm-2s-1 
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Calorímetros de ATLAS 
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A escala de energia dos jactos é a maior fonte de incerteza 
para  medidas do quark top e das secções eficazes  
inclusivas de jactos 



Os Jactos 

( Evento real com multi-jactos  

p 

p    Os jactos são muito importantes para: 

 - Estudos de QCD; 
 - Procura de física para alem do   
Modelo Padrão (ex. SUSY); 
 - Estudos do quark top; 
 - Higgs → b + bbar. 

( Diversos níveis de um jacto ) 

( p + p → jacto + jacto ) 

Os jactos são a assinatura  
experimental dos quarks  
e gluões 
 
São feixes colimados de  
partículas 
 
Depositam a sua energia  
no calorímetro  
(hadrónico e electromagnetico) 
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 Calorímetro hadronico da região central do 
calorimetro de ATLAS 

 Calorimetro de amostragem :  

− Matriz de aço com telhas cintilantes 

− Luz transportada atraves de fibras opticas 
deslocadoras de comprimento de onda para os 
fotomultiplicadores 

− Estrutura de células lidas por 2 fotomultiplicadores 

~ 12 meters 

TileCal~ 10000 channels 

Calorímetro TileCal 

EBC 
LBC 

LBA 
EBA 

ro = 4230 mm 

ri = 2280 mm 
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Objectivos de física do TileCal 
Important in ATLAS physics program for:  
 Jactos e Energia Tranversa em Falta   
 H->bb, W->lν, t->Wb, QCD etc. 
Em particular: 

Massa do quark Top requer 1 % de precisão na 
escala de energia dos jactos 
Para SuSy uma boa medição da energia transversa 
em falta é necessária 
Estrutura dos quarks  

Mas também :  
Medição de muões 
Isolamento de leptões e.g.  H->ZZ*->4l (4μ,2e2μ) 



Desenho e construção do TileCal 
Cintiladores de Plastico 

fibras ópticas WLS 
Ø 1 mm  

~2 metros de comprimento 

Tile 
master 

master 

150 000  
Perfis de plástico 

Insercção de fibras  
com robot 

Desenho das células 
e encaminhamento 

das fibras 

Suportes dos PMTs  

PMT QC 

Test beam – certificação e calibração Instrumentação dos modulos 

Connectores  
e fibras laser 
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Cintiladores produzidos por 
injecção em moldes 

Caras fotografadas atraves de 
cintiladores de 10cm de espessura   

Cintilador a ser introduzido num módulo do 
TileCal em Argonne (USA) 

Cintiladores produzidos na 
Uminho I&D 

Cintiladores R&D 
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Corte, Polimento e Aluminização de fibras ópticas 

Molhos  
com 

1261 fibras 

Polimento e corte Aluminização 
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Perfil de plástico 

Robot para inserção de fibras ópticas em perfis de 
plástico desenvolvido e construído em Portugal 

~500 000 fibras  
   28 diferentes comprimentos (~2 m) 
~160 000 perfis 
   4 tipos, 2 comprimetos (~1 m each) 

Inserção de fibras ópticas 

F Fibra = 1 mm 

Fiável! 
Vários anos de funcionamento em contínuo 
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Instrumentação do TileCal no CERN 
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Segmentação 

Desempenho   

Einicial > 20 GeV (HE) 
Resposta a 2% da 
energia inicial 
 
Einicial > 9 GeV (VLE) 
5% dif.  para 9 GeV  
12% dif. para 2 GeV 
 
Problemas nas 
transições dos 
diferentes modelos de 
física utilizados  

NIM A 606 (2009) 362-394 

Piões de alta energia 
mostraram uma resposta 
com uma resolução em 
energia proxima do 
projectado 

Desempenho do TileCal com testes com feixes de partículas 

 Δη x Δφ  
0.1 x 0.1 para A e B  
0.2 x 0.1 para D 
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Instalação na caverna de ATLAS 
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O Minister Pedro Lince de Faria visita a 
zona de montagem do Tilecal  no 

CERN, Março de 2003 

Montagem do cilindro do TileCal e 
parte da equipa portuguesa 

 

Ana Henriques, a primeira estudante portuguesa 
do ATLAS e agora lidera o grupo TileCal 
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O barril central do TileCal instalado na caverna de ATLAS 
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Primeiros eventos em ATLAS 
Nature, 2005 

Trajectória dos muões em ATLAS 
 

Certificação do Tilecal com muões cósmicos 
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Single beam vs Muões Cósmicos (2008) 

Preliminary 
Preliminary 

Single beam 2009 

ATLAS Preliminary ATLAS Preliminary 

Single beam 2010 

97% das 
células do 
TileCal 

Mean -0.028 ns 
RMS   0.45 ns 

Single beam:  
Muões que resultam de 
um feixe a “raspar” nos 
colimadores de ATLAS 

Sincronização do TileCal 
Exemplo da participação portuguesa 
na certificação com muões cósmicos 
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Primeiro evento de colisões em ATLAS 
Setembro de 2008 
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Manutenção e operações 
 
Tilecal Sistema de monitorização com laser 
 
Tilecal “detector control system” (DCS) 
 
Tilecal LVPS refurbishment 
 
TDAQ Node2 (browser de histogramas) 
 
TDAQ Level 2 Jet Trigger 
 
ALFA “detector control system” (DCS) 
 
Segurança na caverna de ATLAS 
 
 
 
 
 

Actividades actuais do grupo português em ATLAS 

Física 
 
W & Z secção eficaz e assimetria 
 
Produção W+jactos 
 
Processos com di-bosões 
 
Jactos & Iões pesados (Pb) 
 
Quark Top: modelo padrão e nova física  
 
Higgs → bbar 
 
Higgs → WW 
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Desempenho 
 
Energia transversa em falta (Missing Et) 
 
Jactos 
 
 
 

Divulgação 



ALFA – Absolute Luminosity for ATLAS 

Testes com feixe de partículas 
Software e Analise 

Up station 

Down station 

LUCID ZDC 

Preparação de Fibras 
Ópticas cintilantes quadradas 

0.5x0.5 mm2  
50 cm comprimento 

Instalação do detector  
a 240m do ponto de interacção 

25 



Trigger/DAQ 
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Clara Gaspar já apresentou o sistema de Trigger de ATLAS 

O LIP assume responsabilidades no segundo nível do TDAQ 
(Trigger de jactos) e ainda no sistema de Monitoring da TDaq com 

o NODE2 (um Browser para histogramas de Data Quality de 
ATLAS) 
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Divulgação 

Video e animação 3D do TileCal                                             http://www.lip.pt/experiments/tilecal 

Construção do ATLAS 
Como o ATLAS detecta as partículas  
Eventos de colisões 
Física de ATLAS                                                                            http://www.atlas.ch/multimedia 



Redescoberta: 
   Secção Eficaz do bosões W & Z & assimetria 

   Propriedades do quark top do Modelo Padrão 
 

Confirmação: 
   Plasma de quarks e gluões 

 
Descoberta? 

   Acoplamentos Anómalos do top e ...    
   Bosão de Higgs em WW e Higgs em bbar  
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Física de ATLAS e contribuição Portuguesa 



Ajuste a uma função Breit-Wigner 
convoluída com uma função “Crystal Ball” 

(apenas erros estatísticos). 

Usado para calibrar a escala 
Electromágnética (EM) com ajuste da 

curva do Z constrangido por 28 
regiões do Calorímetro. 

 
Correcções típicas de 2%, consistente 

com a precisão de medida da 
temperatura do criostato em teste 

com feixe de partículas. 
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Simulação Monte Carlo (MC), Cálculos e Análise 
 σ(pp→WX→μνX) 
 σ(pp→ZX→μμX) 
 Assimetria de carga W+/W-  
 
Desenvolvimento de Ferramentas 
 Análise “Benchmark” 

Bosões W e Z 



Bosões W e Z 
Primeiros candidatos a bosão W 

observados no LHC 

Bom acordo entre 
observações 

experimentais e 
previsões 
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Física do Quark Top 
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O LIP está envolvido em 
vários temas 
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O Quark Top e Nova Física 

O quark top é a partícula elementar mais massiva de todas!  
m = 173.2  1.1 GeV,  GSM=0.9 GeV 
 
Os principais modos de produção no LHC são a fusão de gluões 
(~80-85%): 

 
O Top decai antes de hadronisar : t ~ 5 x 10-25 s  
 
|Vtb| >0.999 :  BR(t → Wb) ≈  1 
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 O vértice Wtb merece especial atenção! 
 

 Será que a massa elevada do quark top desempenha um 
papel especial na quebra de Simetria Electrofraca? 

 
 Será  que “novos fermiões” poderão parecer-se  com ou 

decair para quarks Top? 

(restantes 15-20% são aniquilação quark-antiquark) 



Candidato Top: eμ + 2 jactos b 
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Equipa do LIP @ ATLAS trabalha em diferentes análises 

Medida da polarização do W nos decaimentos do top 
 

 
 
 
 
 
Pesquisa de Correntes Neutras com mudança de sabor  
(não permitido pelo MP) 



Pesquisa da produção de pares de quarks Top de igual carga 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa de novos quarks pesados 
 
 
 
 
 
  

Equipa do LIP @ ATLAS trabalha em diferentes análises 



Colisões Pb-Pb 
E a Pesquisa do Plasma de Quarks e Gluões: 

Assimetria de Jactos 
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Evento Pb-Pb com jactos pT dos jactos antes da correcção 
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Mono-Jacto em colisões Pb-Pb 



Procura do Bosão de HIGGS 

 
 

http://www.google.ch/imgres?q=champagne+bottle&um=1&hl=de&client=firefox-a&hs=QKZ&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=986&bih=816&tbm=isch&tbnid=xdRhDlF5sJxEPM:&imgrefurl=http://www.forthefirsttimer.com/2011/12/opening-champagne-bottle-for-first-time.html&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-6-GkVLJwWOM/TuYTKyWF_wI/AAAAAAAAASU/7v5WfQCmfB4/s1600/Champagne-Bottle-714293.166160933_std.jpg&w=579&h=829&ei=zus_UNfbO-SB4gTU7oDYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=656&vpy=122&dur=3908&hovh=269&hovw=188&tx=91&ty=131&sig=116483887205290750368&page=1&tbnh=155&tbnw=110&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:0,i:79


Dados fornecidos pelo LHC 

 6.3 fb-1 8 TeV pp collisions 

 5.2 fb-1 7 TeV pp collisions 

 ~95% data taking efficiency 

 93.6% data-quality efficiency 



Modos de Produção do Bosão de Higgs 

Jet 

Jet 



Higgs: Producção e Decaimento 
 5 modos de declíneo: 

 Grande massa: ZZ, WW 

 Pequena massa: bb, g g, WW, ZZ, ττ 

 Pequena massa muito desafiante devido à 
pequena secção eficaz ou grande fundo 

 Resolução em massa óptima para:     

   H  γ γ 

   H  Z Z  4 l 



H γγ 
➢ Assinatura experimental: Dois fotões 

isolados de alto momento 

➢ Fundo principal: pp�γγ� 
➢ Depois da selecção, esperamos 

➢  ~ 170 eventos de sinal 

➢  ~ 6340 eventos de fundo 

➢ √S/B ~ 3% 



HZZ*4l 

➢ Assinatura experimental  
  4 leptões isolados 
   de alto pT 
 
➢ Fundo principal  
  ZZ(*): irredutível   
  Zbb, Z+jactos, 
   tt com 2 leptões   
  provenientes dos jactos 

Evento H  ZZ* μμ ee  



Evento candidato a H  ZZ*  µµ µµ 



Evento candidato a H  ZZ*  ee ee 



Evento candidato a H  WW  lν lν 

 Assinatura experimental: 

 Dois leptoes isolados e de sinal oposto e grande 
“missing ET ” 

 Fundos principais: 

   WW, tt, Wt 

   W + jactos, Wγ, ZZ, Drell-Yan 



Combinação dos Resultados de 2011+2012 

 MP excluiu o Higgs com 95% de CL nas regiões de massa: 111-122 e 131-559 GeV 

 Observado um excesso de eventos para uma massa de ~126 GeV 

 Significância Local/global significance of 5.9 σ / 5.1 σ 

 P0 = 1.7 x 10-9 

 Melhor ajuste da massa: 126 ± 0.4 (stat) ± 0.4 (sys) GeV (apenas foram usados os canais ZZ e γγ) 



“Força”do Sinal (µ) 

 µ = 1.4 ± 0.3 para mH=126 GeV 
Consistente com a hipótese do Modelo Padrão 

 20% probabilidade que uma única partícula 
identificada como Higgs produza dois picos de massa 
separados pela diferença de massa observada nos 
processos 



Uma partícula (ressonância) foi descoberta por ATLAS e por CMS: 
É uma partícula com muitas assinaturas caraterísticas do bosão de Higgs do Modelo Padrão.  
É um bosão de carga nula. 
De massa 125-126 GeV. 

É consistente com o bosão de Higgs do Modelo Padrão !!! Mas e o Spin desta 

partícula?  
O spin do Higgs do MP tem de ser 0 (nulo). Será mesmo? 

E a intensidade do acoplamento do Higgs aos bosões e aos fermiões? 
Já existem dados para o acoplamento do Higgs aos bosões Z e W e mais haverá até ao fim de 2012. 

Será que o Higgs é fermiofóbico? 
Estudos de H  bbar  (estamos envolvidos ) 

Estudos de H  ττ são necessários! 

Conclusão 
Descobriu-se uma partícula  que é consistente com o que se espera ser o Higgs do modelo padrão!  

Mas ... esta “história” ainda não acabou!!!! 

Considerações finais 



    Agradeço a colaboração na edição dos slides 
aos colaboradores do grupo português de 

ATLAS e em particular a:  
 

 Patricia Conde-Muíño, João Gentil, Nuno Castro,  
Joana Miguéns, Rute Pedro, Helena Santos, e 

todos os outros que se disponibilizaram a ajudar. 
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Back 
up 



Muon 

R
O
D 

R
O
D 

R
O
D 

L
1 

Calo Inner 

Readou
t 

Drivers 

R
o
I 

L
2 

Event builder 

Storage: ~ 300 MB/s 

R
O
B 

R
O
B 

R
O
B 

EF farm 
~1000 CPUs 

E
F 

40 
MHz 

~75 
kHz 

~2 µs 

~2 
kHz 

~10 
ms 

~ 1 
s 

~200 
Hz 

Rates Latency 

( ATLAS TDAQ architecture ) 

40 milhões colisões de pacotes de protões  
a cada segundo; 
Estatistica incomportável 
Sistema de selecção em três níveis (trigger) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificação de objectos com alto pT  
como: e/γ, µ, τ, jactos, ET em falta   
Preparados para o desconhecido! 
 

Trigger Nam e Type Incom ing 
Rate (Hz)

Outgoing 
Rate (Hz)

1st Leve l Leve l 1
(LVL1)

Hardware 40 000 
000

75 000

2nd Level Leve l 2  
(LVL2)

Software 75 000 3 000

3rd Level Event Filte r 
(EF)

Software 3 000 200

Sistema de Trigger de ATLAS 
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O LIP assume competências no sistema de Monitoring da 
T/Daq por via do NODE2, o Browser para histogramas de 

Data Quality de ATLAS, e também desde 2006 no 
segundo nível do Trigger de jactos. 

O Trigger de Jactos de ATLAS 

Validação do desempenho do LVL2 
Sharp turn-on at LVL2 Good resolution with 

respect to ofline 
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