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 Física de <<altas energias>>?

• Altas energias
• pequenas distâncias são exploradas:

• novas partículas massivas são produzidas: 

https://pdg.lbl.gov/

Apenas algumas das partículas listadas pelo PDG. 
Existem muito mais!

créditos :Tomei T.
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 Física de <<altas energias>>?
ver com partículas

•aceleradores de partículas
• Assumindo a colisão de dois feixes de partículas 

1 e 2, a energia total (relativistica) ET:
              

• Campo-B e campo-E
• sincronizado com a velocidade da partícula



Grande colisor de hádrons - LHC

• 100 m debaixo da superfície
• 27 km de circunferência
• acelera prótons e íons pesados 

- Energia (7TeV/feixe)
• Luminosidade de 1034 cm-2s-1
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Esses parâmetros definem o ambiente 
de trabalho para os detectores.
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Do detector a física ...
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?

Identificação das partículas
- signal nas câmaras de múons
➠ m = m(μ) ~ 106MeV/c2

trajetória das partículas
- câmaras de múons, especialmente 

  no sistema de trajetógrafia
➠ momentum linear, p≣(px,py,pz)

➠  forma 4-momenta de cada muon: P≣(E,px,py,pz)
➠ o par de múons Pμμ=Pμ1+Pμ2
➠ massa invariante Pμμ.Pμμ=(Mμμ)2 

N.L.
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precision

rare
NL, Z.Hu

O espectro de di-muon (X →μμ)
50 anos de física de partículas em um plot! 

• A maioria das partículas são vistas como um excesso sobre um fundo irredutível.



eliza@cern.ch          |          rare and not-so-rare decays          |            

O que são esses picos?
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Check as propriedades de cada partícula em : http://pdglive.lbl.gov 

mailto:eliza@cern.ch
http://pdglive.lbl.gov


 Elementos de uma busca?
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Selecionar 2 candidatos a múons e plotar a 
massa invariante

•dados
•simulação dos eventos de fundo 
•análise estatística



Desafios:  Alta taxa de eventos no LHC

A busca por processos físicos raros requer

 alto número de colisões. 

• A Luminosidade de 2x1034 cm-2s-1

• A taxa de colisão p-p é de 2x109 eventos/s

• O Higgs decaindo em dois fótons

Luminosidade

seção de choque da interaçãotaxa de eventos
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Desafios:  Alta taxa de eventos no LHC
Luminosidade

seção de choque da interaçãotaxa de eventos

A seção de choque 𝞂p é medida de probabilidade que um processo/evento ocorra. 
A unidade da seção de choque é “barn” . 1 barn=10-24 cm2

Ex.: Considerando a seção de choque 𝞂pp  inelástica de 60 mbarn a luminosidade nominal de 1034 cm-2s-1 . Qual é 
a taxa de eventos ?

Neventos/segundos = L. 𝞂

1034 x [(60x10-3)x10-24]= 600 milhões/segundos

Se o número de cruzamentos dos grupos de prótons for de 30 milhões/s, tem-se 600/30=20 eventos inelásticos 
por cruzamento

tamanho 
do feixe

IP

fei
xe

2

fei
xe

1

1011 partículas 

1011 partículas 



• As partículas são vista pelo detector como uma única imagem (evento)

• O pileup é o nome dado ao impacto de <10-40>(normalmente, ou mais)interações que 

ocorrem no mesmo cruzamento de grupos de p. Os dois tipos de efeitos do pileup são:

• In-time: ocorre no mesmo cruzamento dos grupos da colisão de interesse

• Out-of-time: ocorre logo antes ou após a colisão de interesse.

pileup

78 vertices reconstruídos em um cruzamento de 
grupos
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• O número de interações muda de acordo com o período de tomada de dados.

• Considerando os feixes estáveis, o número = a distribuição de Poisson , com o 𝞵: 

pileup

• A média em um período de tomada de dados corresponde a <𝞵> 

!15



Desafio: Alta taxa de eventos no LHC
• O LHC entrega eventos a 40 MHz, 

• um evento no CMS tem 1 MB

• 1MB x 40 MHz = 40 TB/s. Em um ano O(ZB)!

• Nós não podemos salvar e analisar toda essa quantidade de dados!

!16

créditos :Tomei T.



Desafio: Alta taxa de eventos no LHC

• No LHC entrega eventos a 40 MHz, 

• um evento no CMS tem 1 MB

• 1MB x 40 MHz = 40 TB/s. Em um ano O(ZB)!

• Nós não podemos coletar, salvar e analisar toda essa quantidade de dados!

• Então escolha o dado a ser coletado!

créditos :Tomei T.
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sistema de trigger
• O papel do Trigger é reduzir a taxa de eventos entregues pelo LHC para o que podemos 

salvar e analisar offline, mantendo alcance físico do experimento, dentro das restrições da 

eletrônica dos detectores, da aquisição de dados e do próprio sistema de trigger.

• No CMS, o sistema de trigger foi projetado com dois níveis :

LHC Trigger L1 Trigger HLT
(High Level Trigger)

Reconstrução 
offline e analises
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Desafio: Alta taxa de eventos no LHC

créditos :Tomei T.
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A jornada para a medida…

créditos: Fonseca S.

Além da detecção e lermos os dados brutos , temos as fases de 

•calibração, 

•reconstrução, 

•busca por sinal de física

•Extrair os observáveis de interesse com certa precisão

•publicação da análise estatística final
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 Para preparar os dados para análise da física precisamos de alguns passos:

• Certifique-se de que a qualidade dos dados também seja excelente em tempo real

• Maximizar a quantidade de dados que são úteis

• Calibrar os detectores

• Corrija as imperfeições nos detectores, leve em conta as mudanças ao longo do 

tempo, etc.

• Reconstrua os sinais físicos dos dados

• Produza dados de objetos de análises que tenham informações do tipo, quantos 

múons o evento tem.

elizamelo@uerj.br

A jornada para a medida…

Obrigada pela atenção!

mailto:elizamelo@uerj.br


Créditos pelo material:

• Todos materiais do ATLAS e CMS é copyright CERN.

• Eu confiei alguns materiais do:

• Thiago Tomei

• Sandro Fonseca

• Paul Laycock

• Nuno Leonardo

• João Varela
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Backup



As interações das partículas

elétrons

fótons

hádrons 
carregados

hádrons
neutrons

múons

tracking
calorimetros

eletromagnético   hadrônico múons

posição,
velocidade,
momentum

posição,
energia

posição,
energia

posição,
momentum

A diferença em massa, carga e interação é a chave da identificação.
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Identificação de partículas

Os objetos são reconstruídos usando as informações dos diferentes subsistemas do detector, 
combinado com o algoritmo “Particle Flow”
‣Elétrons irradiam via freamento (Bremsstrahlung) ;
‣Fótons convertem-se em pares e+e- no tracker;
‣A energia dos jatos de partículas é formada de hádrons carregados/neutros (65%/10%) e 
fótons(25%): a informação é explorada no calorímetro e no tracker;
‣A energia faltante(missing ET) requer a reconstrução total do evento.
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• No LHC, a alta luminosidade é tão importante quanto a alta energia.

• O LHC possui 2835 grupos (bunchs) de prótons

• o cruzamento desses grupos é de 40 MHz

• a distância desses grupos é de 25 ns(~7.5 m)

• o tamanho do grupos é de  20 x 20(cross-section); comprimento de 20 cm

tamanho 
do feixe

IP

fei
xe

2

fei
xe

1

1011 partículas 

1011 partículas 

• como cada grupos possui 1.5 x 1011 prótons

• a cada cruzamento desses grupos, podem 

ocorrer cerca de 50 colisões

Desafio: Alta taxa de eventos no LHC
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efeitos do pileup

• O pileup afeta a reconstrução nos experimentos CMS/ATLAS, principalmente em :

• relação ao trigger(multi-objetos), pois reduz a eficiência;

• piora a resolução de jatos e energia faltante(MET);

• isolamento no Calorímetro (usado no L1);

• gera falsos jatos e traços.

• No caso do trigger, o rate do trigger para um objeto(múon, …) é  Rate = p µ f

• p é a probabilidade que uma única colisão produza um objeto que passa por um determinado 

corte(threshold);

• µ é o número de colisões por cruzamento dos pacotes de prótons;

• f é a frequência do cruzamento

• O Rate para a coincidência de dois objetos é ~ Rate = 1/2 (p µ)2 f, ou seja, piora!

• O sistema de trajetória acaba sendo muito usado para lidar com o pileup(associação dos vértices, 

track isolation)
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como diminuir o efeito do pileup?
• No CMS, diversas técnicas para aliviar o efeito do pileup foram desenvolvidas.  

• Algumas delas envolvem, identificação de jatos de pileup, subtração de hádrons carregados 

(CHS) e pileup por identificação de partículas(PUPPI).

• No caso do PUPPI, o algoritmo opera antes da reconstrução dos jatos. No CMS, usa-se a 

variável 𝞪 para uma dada partícula, definida como:

                                             uma vez calculado o 𝞪, é atribuído um peso a cada partícula

i é a partícula em questão, j são outras partículas
pTj é o momentum transverso da partícula j, 
𝞓Rij é a distância entre as partículas i e j no plano 𝞰-𝞥
R0 define o limite do cone centrado em i
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