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O Modelo Padrão das Partículas Elementares

Organiza as partículas 
fundamentais e suas 
interações
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6 quarks

6 leptons

Interação 
eletromagnética, 

mediada pelo fóton

Interação fraca, 
mediada pelos bósons 

vetoriais W+, W- e Z0

Interação forte, 
mediada pelo glúon

Interação eletrofraca

Bóson de Higgs 
(palestra do prof. 
Wagner 
Carvalho) 

Hádrons: partículas 
compostas de quarks

Mésons: partículas 
compostas por quark-
antiquark. Méson J/ψ  
(    )

Partons: partículas 
constituintes do próton 
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u u

d

Escala de Energia
Q2

quarks de valência

“Mar” de quarks e gluons 
Escala de momento infinita 
==> Partons livres

O próton

QCD and Collider Physics — RK Ellis, WJ Stirling, BR Webber. 
Cambridge University Press (1996).

Cada quark tem uma 
distribuição de densidade de 
probabilidade (PDF). 

x de Bjorken: fração de 
momento do próton carregada 
pelo quark.

Função de estrutura do próton.
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O próton
Parton Density Function: 
densidade de probabilidade de 
encontrar um parton com fração 
de momento longitudinal x em 
uma escala de energia Q2.

u u

d

Escala de Energia
Q2

quarks de valência

“Mar” de quarks 
Escala de momento infinita 
==> Partons livres

QCD and Collider Physics — RK Ellis, WJ Stirling, BR Webber. 
Cambridge University Press (1996).

x



Colisão de prótons

• As PDFs são universais e de grande importância para a elaboração de previsões teóricas para os 
resultados do LHC

!5 http://atlas.physicsmasterclasses.org/en/zpath_protoncollisions.htm

• O Grande Colisor de Hádrons (Large HadronCollider, LHC) colide prótons, que não são partículas 
fundamentais: o que o LHC está realmente colidindo são quarks e gluons.

• A distribuição de momento que os quarks e gluons carregam é quantificada pelas funções de 
distribuição de partons (Parton Distributions Functions, PDFs) 
• As PDFs são determinadas por uma dinâmica não perturbativa e não podem ser calculadas por 

primeiros princípios ==> necessitam ser extraídas de dados experimentais.
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Colisão de prótons
O que acontece quando um ou os dois prótons permanecem intactos após a 
colisão?

Difração

Fenomenologia (Teoria de Regge): Troca de um objeto, o Pomeron, que é um 
singleto de cor com números quânticos do vácuo.

Experimento: Fenômeno que produz regiões do detector desprovidas de partículas.  
Lacunas de rapidez (gaps de rapidez) no detector. 

Probabilidade de sobrevivência de gaps de rapidez: probabilidade dos intervalos de 
de rapidez de serem preenchidos por partículas originando de interações 
secundárias do evento.



Origem do termo difração
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Difração

(quadri-momento transferido)2: t 
t = (k - k’)2 

Ótica: 
Difração de luz de comprimento de onda λ 

por um disco de raio R0

https://arxiv.org/pdf/hep-ph/0511047.pdf
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Difração
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Produção Exclusiva Central (CEP)

Difração



Detecção dos prótons espalhados

• não há necessidade de gaps de rapidez
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pp

pp detector de prótons 
frontais

detector de prótons 
frontais

detector central

• podemos medir diretamente o momento dos prótons 
espalhados

• detecção dos prótons espalhados e observação de 
todas as partículas produzidas no sistema de 
detecção central ==> produção central exclusiva 
(CEP).



Medidas de CEP com 
detectores Frontais

• Tevatron: 

• O Detector de prótons frontais (the Forward Proton Detector, FPD) 
no experimento DZero; 

• Os Detectores de próton frontais do CDF (Collider Detector at 
Fermilab) 

• LHC: 

• Precision Proton Spectrometer (PPS), no Compact Muon Solenoid 
(CMS) 

• O detector ALFA, no experimento ATLAS (A Toroidal LHC 
Apparatus)  

• Medidas de CEP com o LHCb
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Medidas de CEP com 
detectores Frontais

• Tevatron: 

• O Detector de prótons frontais (the Forward Proton Detector, FPD) 
no experimento DZero; 

• Os Detectores de próton frontais do CDF (Collider Detector at 
Fermilab) 

• LHC: 

• Precision Proton Spectrometer (PPS), no Compact Muon Solenoid 
(CMS) 

• O detector ALFA, no experimento ATLAS (A Toroidal LHC 
Apparatus)  

• Medidas de CEP com o LHCb



O Tevatron
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Aula do prof. Newton B. Oliveira

D0	

• Acelerador de prótons e 
antiprótons, em Chicago, 
nos Estados Unidos;

• Funcionou de 1983 a 2011, 
com uma energia de centro 
de massa de 1.96 TeV;

• Possui 6.28 km de 
circunferência;

• Descoberta experimental 
do quark top em 1995;

• 2 experimentos: 
• DZero; 
• A Collider Detector at 

Fermilab, CDF.



O Experimento D0
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Medidas com detectores 
Frontais

• Tevatron: 

• O Detector de prótons frontais (the Forward Proton Detector, FPD) 
no experimento DZero; 

• Os Detectores de próton frontais do CDF (Collider Detector at 
Fermilab) 

• LHC: 

• Precision Proton Spectrometer (PPS), no Compact Muon Solenoid 
(CMS) 

• O detector ALFA, no experimento ATLAS (A Toroidal LHC 
Apparatus)  

• Medidas de CEP com o LHCb



O Forward Proton Detector (FPD)
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• cada detector é movível e se encontra em um 
Roman Pot (envólucro de aço inoxidável) 

• Compartimento que abriga os Roman Pots e 
motor: castelo

• detectores de fibras cintiladoras (aula do Prof. 
Dilson), posicionados em dupla ==> 
espectrômetro

anti-prótons espalhados prótons espalhadosponto de interação

traço do antipróton



O Forward Proton Detector 
(FPD)

• Funcionamento até 2006. 
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• Produção dos castelos do FPD feita 
inteiramente no Brasil, no Laboratório 
Nacional de Luz Synchrotron, LNLS;

• Instalados no Tevatron em 2000;



Medida de espalhamento 
elástico com o FPD

!18https://arxiv.org/pdf/1206.0687.pdf



lacuna de rapidez

lacuna de rapidez

Medida de produção exclusiva 
central (CEP) com o D0.

!19https://arxiv.org/pdf/1009.2444.pdf

jato
jato

sabores leves e pesados
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Medidas com detectores 
Frontais

• Tevatron: 

• O Detector de prótons frontais (the Forward Proton Detector, FPD) 
no experimento DZero; 

• Os Detectores de próton frontais do CDF (Collider Detector at 
Fermilab) 

• LHC: 

• Precision Proton Spectrometer (PPS), no Compact Muon Solenoid 
(CMS) 

• O detector ALFA, no experimento ATLAS (A Toroidal LHC 
Apparatus)  

• Medidas de CEP com o LHCb



O LHC, no CERN
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O LHC se encontra 
entre a Suíça e a 
França

• 4 pontos de colisão, que são os quatro experimentos principais: 
• CMS - Compact Muon Solenoid 
• ATLAS - A Toroidal LHC ApparatuS 
• ALICE - A Large Ion Collider Experiment 
• LHCb - Large Hadron Collider beauty

Tem 27 km de 
circunferência

Colide prótons a uma 
energia de centro de 
massa de 13 TeV

Em funcionamento 
desde de 2009



O Compact Muon Solenoid, 
CMS
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Medidas com detectores 
Frontais

• Tevatron: 

• O Detector de prótons frontais (the Forward Proton Detector, FPD) 
no experimento DZero; 

• Os Detectores de próton frontais do CDF (Collider Detector at 
Fermilab) 

• LHC: 

• Precision Proton Spectrometer (PPS), no Compact Muon Solenoid 
(CMS) 

• O detector ALFA, no experimento ATLAS (A Toroidal LHC 
Apparatus)  

• Medidas de CEP com o LHCb



O Precision Proton 
Spectrometer, PPS
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• Detectores de tiras e pixel de silício são usados para reconstrução dos 
traços e detectores de diamante são usados para as medidas de tempo.

Ponto 
de 
colisão 
do CMS

tubo do feixe

Separação dos feixes

https://cds.cern.ch/record/1753795

• O PPS mede prótons altamente energéticos espalhados a pequenos ângulos.

• Prótons intactos são detectados por Roman Pots móveis, a alguns milímetros 
da linha do feixe.



• O PPS mede prótons altamente energéticos espalhados a pequenos ângulos.  

• Prótons intactos são detectados por Roman Pots móveis, a alguns milímetros da linha do feixe. 

• Detectores de tiras e pixel de silício são usados para reconstrução dos traços e detectores de diamante são usados para as 
medidas de tempo.

O Precision Proton 
Spectrometer, PPS

!25https://cds.cern.ch/record/1753795

Roman Pots 
(214 m)

Roman Pots 
(220 m)

prótons saindo do CMS

prótons entrando no CMS
crédito slide: Antonio Vilela Pereira (UERJ)



“Fusão de gluons”

jato

jato
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• jatos são principalmente de gluons

• prótons detectados 
simultaneamente em ambos os 
lados do PPS

• medida nunca feita no LHC. Possível 
com o PPS.

• melhora nosso entendimento da 
estrutura do próton

https://cds.cern.ch/record/1753795

Produção exclusiva central com o PPS



“Fusão de fótons”

Produção exclusiva central com o PPS
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• Sensível a Física Além do Modelo Padrão

• Detectar os dois prótons 
simultaneamente 

• Exigir (somente) dois bósons W de cargas opostas, no detector 
central.

https://cds.cern.ch/record/1753795
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Produção exclusiva central com o PPS



Produção exclusiva central com o PPS
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• Desvios do esperado da Teoria, podem evidenciar Física Além do Modelo Padrão

• Detectar os dois prótons 
simultaneamente 

• Exigir (somente) dois léptons 
(múons ou elétrons) no 
detector central.

• Primeira observação de 
colisões de dois fótons nessa 
escala de energia (com 
somente um próton 
detectado).

• Nenhum evento de CEP foi observado

The CMS collaboration, Sirunyan, A.M., Tumasyan, A. et al. J. High Energ. Phys. (2018) 2018: 153. https://doi.org/10.1007/JHEP07(2018)153



Conclusão

• Existe prospecto para tal medida no LHC com o Precision 
Proton Spectrometer
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• A Produção Central Exclusiva (CEP) é uma manifestação de 
eventos difrativos e um ótimo teste da teoria da 
cromodinâmica quântica, assim como física além do 
modelo padrão

•  CEP foi observada pela primeira vez em colisões hadrônicas 
no Tevratron (D0 e CDF)
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crédito slide: Antonio Vilela Pereira (UERJ)


